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Samenvatting

Perspectieven op langer zelfstandig wonen. 
Ervaringen van ouderen met het dagelijks leven in stadswijken.

Introductie
Veel westerse regeringen voeren een beleid dat langer zelfstandig wonen stimuleert. Dit 
houdt in dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen woning en wijk blijven wonen om 
de verhuizing naar een intramurale instelling uit te stellen en hiermee op de kosten van 
deze zorg te besparen. Hierin wordt benadrukt dat langer zelfstandig wonen in het be-
lang van ouderen is, omdat ze op deze manier oud kunnen worden in een vertrouwde en 
voorspelbare omgeving waarin voorzien wordt in hun sociale, emotionele en praktische 
behoeften (Davies en James, 2011; Milligan, 2009). Zowel in beleid als onderzoek wordt 
aangenomen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen; het aantal verhuiz-
ingen neemt met de leeftijd af en ouderen zijn minder geneigd te verhuizen dan jongeren 
(PBL, 2013; Hillcoat-Nallétamby en Ogg, 2014). Onderzoek toont ook aan dat langer zelf-
standig wonen het welzijn van ouderen positief beïnvloedt, omdat het bijdraagt aan het 
behoud van een gevoel van zelfredzaamheid, eigenwaarde en sociale inbedding in de om-
geving en aan het behoud van de emotionele gehechtheid aan de woning en de buurt (e.g. 
Cutchin, 2003; Wiles et al., 2012). Er zijn echter verschillende factoren, zoals bezuinig-
ingsmaatregelen op thuiszorg en het gebrek aan tijd van jongere werkende mensen in 
het ondersteunen van ouderen, die er op wijzen dat de realiteit van het langer zelfstandig 
wonen niet zo eenduidig is als beleid en onderzoek aannemen. Door de ervaringen van 
ouderen met het dagelijks leven in stadswijken centraal te stellen beoogt dit proefschrift 
een kritische blik te werpen op langer zelfstandig wonen. 
 Het doel van dit proefschrift is inzicht krijgen in de elementen die een rol spelen 
in de subjectieve dimensie van het langer zelfstandig wonen. De focus ligt op de wijze 
waarop ouderen het dagelijks leven in hun wijk ervaren. In beleid over langer zelfstandig 
wonen en in sociaalwetenschappelijk onderzoek wordt de sociale en fysieke infrastruc-
tuur van de wijk van groot belang geacht voor het welzijn van ouderen. Om inzicht te 
krijgen in hoe ouderen hun dagelijks leven in de wijk ervaren en herinneren, zijn semi-
gestructureerde diepte-interviews en wandelinterviews afgenomen met ouderen in drie 
wijken in de stad Groningen. Omdat ouderen in hun dagelijks leven ook vaak lopend 
onderweg zijn, zijn wandelinterviews bijzonder geschikt om ervaringen in en het gebruik 
van een wijk te verkennen. Voor dit onderzoek zijn mensen in de pensioengerechtigde 
leeftijd geselecteerd. Er is een relationele benadering gebruikt om de interviews te in-
terpreteren. Een relationele benadering gaat er vanuit dat ervaringen tot stand komen in 
de complexe en dynamische wisselwerkingen tussen het individu, anderen, plaats en tijd 
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(Schwanen et al., 2012). 
 Om inzicht te krijgen in de subjectieve dimensie van het langer zelfstandig 
wonen, worden in dit proefschrift verschillende thema’s belicht. Dit zijn: de discontinuï-
teiten van het langer zelfstandig wonen bekeken vanuit wijkvernieuwing (hoofdstuk 2), 
betekenissen van lokale sociale contacten (hoofdstuk 3), alledaagse praktijken (hoofd-
stuk 2 en 4) en de dagelijkse ritmes van langer zelfstandig wonen (hoofdstuk 5). De 
verschillende hoofdstukken kaarten ook kwesties aan buiten de academische context, 
die relevant kunnen zijn voor beleidsmakers in het vormgeven van langer-zelfstandig-
wonen-beleid op het gebied van wijkvernieuwing, buurtzorg, mobiliteit en sociale inte-
gratie. De bevindingen van dit proefschrift zijn onderverdeeld in twee categorieën, een 
waarin langer zelfstandig wonen vanuit relationeel perspectief wordt bekeken en een 
waarin de ervaringen van ouderen met het dagelijks leven in de wijk wordt beschouwd 
in de context van beleidsaannames.

Langer zelfstandig wonen: een relationeel perspectief
De elementen die een rol spelen in de subjectieve dimensie van langer zelfstandig wonen 
zijn in kaart gebracht aan de hand van de verschillende thema’s in dit proefschrift. Om 
het overzichtelijk te maken zijn deze elementen hier gegroepeerd in de vier organise-
rende categorieën van het dagelijks leven (individu, anderen, plaats en tijd). De wissel-
werkingen tussen deze elementen worden per thema besproken.

Individu De verbintenis van ouderen met de wijk gedurende hun levensloop 

Anderen Jongere en oudere wijkbewoners

Plaats Het ontwerp van de wijk  

Componenten van de bebouwde omgeving 

Tijd De ritmes van het ouder worden in de wijk  

De ervaren tijd

Centraal in hoofdstuk 2 staat de vraag hoe ouderen wijkvernieuwing ervaren en ermee 
omgaan in hun dagelijks leven. Hiertoe zijn interviews met dertien ouderen uit de Ooster-
parkwijk in Groningen geanalyseerd. De Oosterparkwijk is een voormalige volksbuurt 
waar ten tijde van de dataverzameling voor dit proefschrift wijkvernieuwing plaatsvond. 
Eerder onderzoek suggereert dat ouderen, die vaak al lange tijd in de wijk wonen, moeite 
kunnen hebben om zich aan te passen aan de veranderende omgeving en dat nieuw ont-
stane normen en praktijken het gevoel kunnen geven dat ze er niet bij horen (Milligan et 
al., 2005; Rowles en Watkins, 2003). De bevindingen in dit proefschrift wijzen er echter 
op dat ouderen actief hun routines voortzetten op verschillende plekken en in interac-
ties in de wijk, waardoor ze een vertrouwd gevoel met de omgeving kunnen behouden. 
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Zowel de lange woonduur in de wijk als de tijd die ze in hun dagelijks leven in de wijk 
door hebben gebracht blijken voor de respondenten invloed te hebben op het omgaan 
met veranderingen.
 In hoofdstuk 3 staat het concept ‘sociaal kapitaal’ centraal, om de betekenis-
sen van en de obstakels en mogelijkheden voor lokale sociale contacten in de wijk te 
bekijken. Sociaal kapitaal staat voor de mogelijkheid van individuen en groepen om te 
profiteren van sociale netwerken (Portes, 1998). Voor minder mobiele personen, zoals 
ouderen, wordt lokaal sociaal kapitaal van groot belang geacht voor sociale en praktische 
ondersteuning die bijdraagt aan hun gezondheid en welzijn (Gray, 2009). Literatuur over 
de relatie tussen sociaal kapitaal en de gezondheid en het welzijn van ouderen maakt 
voornamelijk gebruik van een kwantitatieve benadering, die geen rekening houdt met 
het plaats-specifieke en relationele karakter van lokale sociale contacten. Dit proefschrift 
toont aan dat de wijk geen isotroop oppervlak is waar mogelijkheden voor sociaal kapi-
taal gelijk verdeeld zijn. De voordelen die lokale sociale contacten kunnen bieden zijn 
afhankelijk van de manier waarop het ontwerp van een wijk ontmoetingen mogelijk 
maakt, de specifieke plek waar ontmoetingen plaatsvinden en de verwachtingen over 
deze ontmoetingen. In de verwachte baten van lokale sociale contacten blijken vooral 
jongere buren en oudere wijkbewoners een belangrijke rol te spelen. Voor sommige re-
spondenten lijkt de internalisering van het heersende ideaal van actief oud worden een 
belemmering te vormen om hulp te vragen aan jongere buren, omdat ze denken dat ze 
er niet hulpbehoevend genoeg uitzien. In de omgang met andere ouderen lijkt het ideaal 
van actief oud worden het aangaan van betekenisvolle contacten te belemmeren, omdat 
deze mensen volgens sommige respondenten voornamelijk ‘oudemensenonderwerpen’ 
bespreken, zoals een achteruitgaande gezondheid en medicijngebruik.
 De betekenistoekenning aan plaatsen (‘place-making’) komt deels tot stand 
door alledaagse praktijken. In hoofdstuk 2 en 4 worden de alledaagse praktijken van het 
langer zelfstandig wonen besproken. In onderzoeken naar de relatie tussen ouderen en 
hun leefomgeving zijn twee verschillende tradities over place-making te onderscheiden. 
In de ene traditie wordt deze relatie voornamelijk functioneel beschreven (metandere 
woorden: de manier waarop een bepaalde plaats dagelijkse activiteiten mogelijk maakt) 
(zie Lawton en Nahemow, 1973; Lawton, 1977) terwijl in de andere traditie de affec-
tieve verbondenheid met een plaats centraal staat (zie Rowles, 1978; Rowles, 1983). In 
dit proefschrift wordt aangetoond dat place-making in de wijk zowel functioneel als af-
fectief van aard is. Een voorbeeld hiervan is hoe de informele ondersteunings- en zorg-
praktijken van respondenten een middel zijn om een gemeenschapsgevoel in een ve-
randerende wijk te behouden (het affectieve component) en om sociale en praktische 
ondersteuning te bieden aan andere oudere buurtgenoten (het functionele component).
  In hoofdstuk 4 staat het te voet verplaatsen in de wijk centraal, om via deze 
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dagelijkse praktijk inzicht te krijgen in place-making van ouderen. Hiervoor zijn wan-
delinterviews met respondenten in de Oosterparkwijk en de wijk Corpus den Hoorn af-
genomen. De bevindingen tonen dat place-making tijdens het lopen in de wijk duidelijk 
wordt in de keuze voor bepaalde routes. De keuze voor deze routes is afhankelijk van 
de verbondenheid van de respondenten met de wijk. Het verschil in bindingen met de 
wijk stuurt hen letterlijk verschillende kanten op. Voor wie de wijk  altijd een belangri-
jke ervaringscontext was, worden routes voornamelijk ingegeven door de behoefte om 
herinneringen aan het vroegere buurtleven op te halen. De routes van de respondenten 
van wie het sociale leven zich voornamelijk buiten de wijk afspeelde voordat hun mobil-
iteit afnam, ontstaan vanuit de behoefte gezelligheid in de directe omgeving te ervaren. 
Over het algemeen roept de praktijk van het lopen zelf ook gevoelens van ‘anders zijn’ 
op. Componenten van de bebouwde omgeving creëren het gevoel dat de jongere en meer 
mobiele mensen, die betrokken zijn bij het ontwerp en de planning van de wijk, zich niet 
bewust lijken te zijn van de dagelijkse routes en de fysieke mogelijkheden van oudere 
wijkbewoners.
 Waar in de hoofdstukken 2, 3 en 4 de nadruk ligt op de wisselwerkingen tussen 
het individu, anderen en plaats enerzijds en de invloed hiervan op de ervaringen van 
ouderen anderzijds, wordt in hoofdstuk 5 het onderdeel ‘tijd’ verder uitgediept. Hier-
voor wordt al een aanzet gegeven in hoofdstuk 3, dat aantoont dat de verschillende tijd-
geografieën van oudere en jongere bewoners een belemmering vormen voor het ontwik-
kelen van lokaal sociaal kapitaal. In hoofdstuk 5 worden deze dagelijkse ritmes van het 
langer zelfstandig wonen verder verkend. Lefebvres Rhythmanalysis (2004) dient als 
uitgangspunt voor het analyseren van de betekenis van deze dagelijkse ritmes van de 
respondenten. De bevindingen tonen dat contrasterende tijd-geografieën van oudere en 
jongere wijkbewoners de tragere ritmes van ouderen benadrukken. De ritmes van jonge 
mensen en van de respondenten toen zij jong waren, worden meer gewaardeerd dan de 
tragere ritmes van ouderen. Om negatieve associaties met deze tragere ritmes tegen te 
gaan, zoeken de respondenten manieren om hun tijd als enerverend te ervaren, wat als 
positief wordt gezien. Deze bevindingen suggereren dat het enerverend ervaren van tijd 
(met andere woorden: het druk hebben) voortkomt uit het ideaal van actief oud worden, 
waarin impliciet verwezen wordt naar de jongere, meer mobiele en werkende populatie 
die over het algemeen in een hoger tempo leeft.
 Tot nu toe is de relationele benadering in geografische onderzoeken over oud-
eren nog niet erg zichtbaar, ondanks het feit dat deze grote potentie heeft in het concep-
tualiseren van de relatie tussen ouderen en plekken (Skinner et al., 2014, p. 12). Door in 
relationele termen te denken toont dit proefschrift de interactie en dynamiek van de el-
ementen die een rol spelen in de subjectieve dimensie van het langer zelfstandig wonen. 
De waarde van de relationele benadering ligt echter niet alleen in het in kaart brengen 
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van de connecties tussen deze elementen, maar ook en des te meer in het belang van 
deze specifieke connecties voor de manier waarop gevoelens van verbondenheid, uit-
sluiting en welzijn tot stand komen in de context van een wijk.

Langer zelfstandig wonen: aannames en realiteiten
In dit proefschrift worden de ervaringen van ouderen met het dagelijks leven in de wijk 
bekeken in de context van beleidsaannames over langer zelfstandig wonen. 
 In hoofdstuk 2 wordt beargumenteerd dat langer-zelfstandig-wonen-beleid een 
vrij statische kijk heeft op de leefomgeving, omdat er geen rekening gehouden wordt 
met de discontinuïteiten van een wijk. Sociale en fysieke transformaties kunnen een wijk 
omvormen tot minder bekend gebied. Nederland kent vele wijken die aan stedelijke ver-
nieuwing onderhevig zijn en daarom is het belangrijk om te onderzoeken wat dergelijke 
veranderingen in de leefomgeving voor ouderen betekenen. Het onderzoek in de Ooster-
parkwijk toont aan dat het veranderende karakter van de wijk een nostalgisch verlangen 
naar het vroegere buurtleven creëert. Desalniettemin zijn respondenten ook in staat om 
een gemeenschapsgevoel te behouden door hun vertrouwde manier van contact voort 
te zetten. Echter, in tegenstelling tot het intergenerationele karakter van het vroegere 
buurtleven, beperken de huidige contacten van respondenten zich voornamelijk tot die 
met oudere buurtgenoten. Ondanks het feit dat men dus wel een vertrouwd gevoel kan 
houden als een wijk sterk verandert, kan het ontbreken van intergenerationele contac-
ten buurtzorg ondermijnen.
 De uitdagingen omtrent buurtzorg worden verder behandeld in hoofdstuk 3. 
Hierin wordt stilgestaan bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), waarin 
aangenomen wordt dat een buurt in sociaal opzicht ondersteuning biedt aan oudere en 
kwetsbare bewoners (Van der Meer et al., 2008). Er komen in dit hoofdstuk echter meer 
obstakels dan mogelijkheden voor het ontwikkelen en onderhouden van betekenisvol-
le lokale sociale contacten naar voren. Vertrouwensrelaties tussen ouderen en jongere 
buurtgenoten blijken moeilijk tot stand te komen, deels vanwege de verschillende tijd-
geografieën van deze twee groepen, maar ook door de belemmeringen die de responden-
ten ervaren om ondersteuning te vragen. Contacten met andere ouderen blijken ook niet 
per se goed te zijn om sociaal kapitaal te ontwikkelen, alhoewel het contact met oudere 
buren wel positief wordt gewaardeerd vanwege het nabuurschap. De bevindingen in dit 
hoofdstuk tonen aan dat de realiteit van buurtzorg complexer is dan langer-zelfstandig-
wonen-beleid suggereert.
 Langer-zelfstandig-wonen-beleid levert uitdagingen op voor de ruimtelijke or-
dening in het (her)ontwerpen van wijken om de zelfredzaamheid van ouderen te faci-
literen. Hieronder valt onder meer het bevorderen van de zelfstandige mobiliteit van 
ouderen door de openbare ruimte beter ‘bewandelbaar’ te maken. Om de subjectieve 
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dimensie van het gebruik van een wijk te belichten, zijn in hoofdstuk 4 de ervaringen en 
gevoelens tijdens het lopen door de wijk onderzocht. Onderzoekers en beleidsmakers 
erkennen dat wandelen bijdraagt aan een actieve en gezonde leefstijl voor ouderen. De 
bevindingen in dit hoofdstuk tonen echter aan dat de redenen om te gaan lopen en de 
routes die men neemt ook ingegeven worden door een behoefte aan gezelligheid of het 
herbeleven van herinneringen aan de wijk. Dit wijst er op dat de bewandelbaarheid van 
een wijk niet alleen bekeken moet worden vanuit fysiologische behoeften, zoals uitrus-
ten, maar ook vanuit de betekenis die mensen aan hun omgeving geven.
 De sociale integratie van ouderen in de samenleving vormt een belangrijk on-
derdeel van langer-zelfstandig-wonen-beleid. In de praktijk komt dit voornamelijk tot 
uiting in het doorvoeren van verbeteringen in de bebouwde omgeving en door middel 
van maatschappelijk werk (Gilroy, 2008). In hoofdstuk 5 komt naar voren dat sociale 
integratie een temporele dimensie heeft. Respondenten ervaren de temporele segregatie 
van oud en jong in de wijk als een generatiekloof. Het hogere tempo van leven van jon-
gere bewoners en hun grotere mobiliteit benadrukken in negatieve zin dat de respon-
denten ‘oud’ en minder actief en mobiel zijn. Ofschoon langer-zelfstandig-wonen-beleid 
de fysieke nabijheid tussen verschillende leeftijdsgroepen vergroot, kan de temporele 
segregatie een belemmering vormen in de sociale integratie van ouderen, omdat het een 
gevoel van ‘anders-zijn’ teweegbrengt. 

Ten slotte
Met dit onderzoek wordt een stap gezet naar een genuanceerdere kijk op langer zelf-
standig wonen in beleid en onderzoek. Langer zelfstandig wonen vanuit een relationeel 
perspectief bekijken biedt veel mogelijkheden om een dergelijke kijk tot stand te bren-
gen. Daarbij verdienen enkele thema’s verdere aandacht in vervolgonderzoek, zoals de 
raakvlakken tussen de leefwerelden van oud en jong, de totstandkoming van lokaal so-
ciaal kapitaal van verschillende groepen ouderen en het veranderende landschap van 
langer zelfstandig wonen. Omdat langer zelfstandig wonen een plaats- en tijdgebonden 
fenomeen is en door veranderende percepties over ouderen altijd aan verandering on-
derhevig zal zijn, is het belangrijk om de vier organiserende principes van het dagelijks 
leven te blijven gebruiken om de plaats die toekomstige generaties ouderen innemen in 
de maatschappij te begrijpen. Een dergelijke beschouwing van de ervaringen van oude-
ren wijst er ook op dat een samenleving een ethische en politieke verantwoordelijkheid 
heeft in het bevorderen van het welzijn van oudere burgers. Deze verantwoordelijkheid 
ligt niet alleen in het implementeren van leeftijd-vriendelijk beleid maar ook in de ma-
nier waarop we ons gedragen in onze dagelijkse omgeving en interacties. Juist in het da-
gelijks leven dragen we bij aan elkaars welzijn, door elkaar te groeten of door een praatje 
tijdens een wandeling door de wijk. 
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Opzij, opzij, opzij  
maak plaats, maak plaats, maak plaats  
we hebben ongelofelijke haast  
opzij, opzij, opzij  
want wij zijn haast te laat  
we hebben maar een paar minuten tijd 
 
we moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan  
en weer doorgaan  
we kunnen nu niet blijven  
we kunnen nu niet langer blijven staan  
 
een andere keer misschien  
dan blijven we wel slapen  
en kunnen dan misschien als het echt moet  
wat over koetjes, voetbal  
en de lotto praten  
nou dag tot ziens, adieu, het ga je goed  
 
we moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan  
en weer doorgaan  
we kunnen nu niet blijven  
we kunnen nu niet langer blijven staan  
 
een andere keer misschien...

Herman van Veen – Opzij, opzij, opzij


