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1. Rechte tellingen
Eenzaamheid
Gevoelens van eenzaamheid onder senioren spelen ook in onze gemeente. 45% van de
ouderen voelt zich wel eens eenzaam, 6% voelt zich ernstig eenzaam en 2% voelt zich zeer
ernstig eenzaam (GGD gezondheidsmonitor, 2017).
Eenzaamheid is vaak niet zichtbaar en senioren verbergen hun eenzaamheid. Eenzame
senioren kunnen een bezoek brengen aan verschillende ontmoetingsplekken, maar deze
drempel blijkt vaak hoog.

2 Hoe kan de gemeenschap eenzame ouderen meer betrekken bij
het huidige aanbod aan ontmoetingsmogelijkheden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=90)
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Andere tip

15%

Dit is niet nodig, de gemeenschap
doet voldoende

18%

20%

11%

5%
Weet niet

Door te onderzoeken wat de drempel
is om een ontmoetingsplek niet te
bezoeken

Door het vervoer naar de
ontmoetingsplekken te verbeteren

Door meer in te zetten op
buurtverbinders (buurtverbinders
stimuleren senioren en organisaties
om mee te doen in de gemeenschap)

Door het creëren van
ontmoetingsplekken die passen bij de
behoeften van senioren

0%

Op vraag "2 Hoe kan de gemeenschap eenzame ouderen meer betrekken bij het huidige aanbod aan
ontmoetingsmogelijkheden?" is het meest gekozen antwoord (43%): "Door te onderzoeken wat de
drempel is om een ontmoetingsplek niet te bezoeken".

Andere tip, namelijk:





Actief inzetten op ontmoetingsplekken en gelegenheden
Denk ook na over de jongeren.
Een gezellig ontmoetingscentrum, zie Cuijk
Houd het aub ook financieel laagdrempelig.
2






Meer samenwerking tussen instanties/organisaties onderling die al iets op dat gebied doen
Ouderen en jongeren met elkaar in contact brengen
Praten..
Zie 1

Toelichting








Basisschool en middelbare school betrekken voor contacten met al dan niet eenzame ouderen
Een grote groep gaat nu niet naar de huidige voorzieningen in ons dorp. Dat is niets voor ons.
Waarom niet en hoe dan wel?
Er is meer verborgen armoede dan men denkt.
Ik heb op dit moment (nog) niet zo veel behoefte aan een ontmoetingsplek. Ik heb nog veel te
doen, en ben ook actief als mantelzorger.
Onze maatschappij, en ook helaas ons dorp, wordt steeds individualistischer, te weinig wil voor
het creëren van een dorpsgevoel (overheid EN burgers!) waarin iedereen zijn plek heeft.
Probeer eens met de mensen te gaan praten. De doel groep zal bijna niet in deze burgerpanel
zitten.
Zie hierboven.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Mook & Middelaar
Aanbod senioren
Eenzaamheid
Informatievoorziening
Vrijwilligerswerk en mantelzorg
Religie
22 november 2018 tot 04 december 2018
93
10,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
16
5 minuten en 1 seconden
6 december 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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