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Voorwoord

Rabobank De Kempen-West staat als coöperatieve bank midden
in de samenleving. Wij hebben maatschappelijk verantwoord      
ondernemen hoog in het vaandel staan en zijn ervan overtuigd
dat samenwerking in toenemende mate noodzakelijk is om  
(nieuwe) initiatieven van de grond te krijgen. Daar willen wij als
bank graag een bijdrage aan leveren.
Eén van de resultaten daarvan is ons onderzoek in 1999 naar
de bereikbaarheid van economische dynamiek in de Kempen.
Dit onderzoek heeft geleid tot verdere samenwerking rondom
het Kempisch Bedrijvenpark. Om onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid verder inhoud te geven hebben wij het jaar 2006 uitgeroepen tot het ‘Jaar
van de Zorg’.
Ontwikkelingen in de zorg zijn al jarenlang bron van politieke discussies. Een groot aantal
veranderingen staan ons als burgers op (korte) termijn te wachten. Denk bijvoorbeeld aan de
WMO en het nieuwe Zorgstelsel. Ontwikkelingen die ons allemaal raken. Daarnaast zien wij de
vergrijzing toenemen. Uit cijfers blijkt dat de vergrijzing in De Kempen sterker zal zijn dan in
andere delen van het land. Deze ontwikkelingen waren voor ons aanleiding om het jaar 2006 te
koppelen aan het thema zorg.
Wij hebben met dit ‘Jaar van de Zorg’ diverse activiteiten ontplooid die raken aan het thema zorg.
Zo zijn wij gestart met een winteravondlezing van professor Smalhout, hebben wij vrijwilligers
en mantelzorgers in het zonnetje gezet met een bos bloemen en hebben de seniorenadviseur
voor onze klanten geïntroduceerd. Eén van de hoogtepunten van dit jaarthema was de
personeelsvrijwilligersdag, waarop wij ruim 250 zorgbehoevende mensen een onvergetelijke
dag hebben bezorgd. De rode draad van het thema was echter de onderzoek naar “De gevolgen
van de vergrijzing voor De Kempen”, waarvan het resultaat nu voor u ligt.
Een resultaat waar ik trots op ben en wat u mag beschouwen als een cadeau aan de gemeenschap.
Wij hebben het mogelijk gemaakt om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van de vergrijzing
en hopen dat dit zal leiden tot samenwerking binnen De Kempen en het ontstaan van nieuwe
initiatieven. Daar waar wij kunnen, zullen wij natuurlijk graag ons steentje bijdragen.
Dit rapport had nooit voor u gelegen, zonder de enthousiaste bijdrage van velen betrokkenen in
De Kempen. Op de eerste plaats bedank ik graag de vele inwoners die de moeite hebben genomen
mee te werken aan de enquête. Daarnaast bedank ik graag iedereen die heeft meegewerkt aan
de leerzame workshops en interviews. Natuurlijk mag een dankwoord aan Ilse Tinnemans, Inge
Toemen en Frits Oevering niet onvermeld blijven. Ilse en Inge hebben dit onderzoek uitgevoerd
in het kader van hun bacheloropleiding commerciële economie aan de Fontys Hogeschool. De
heer Oevering van het Kennis Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland heeft hen hierin
begeleid.
Ik wens u veel leesplezier toe en hoop dat ‘onze Kempen’ een mooie, zorgenloze toekomst
tegemoet gaat.
Rens Smak Gregoor
algemeen directeur Rabobank De Kempen-West
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In leidi n g
Nederland vergrijst. De komende decennia neemt het aantal ouderen in ons land fors toe. In De Kempen zal
de vergrijzing naar verwachting nog sterker toeslaan dan landelijk. Deze ontwikkeling brengt grote veranderingen met zich mee voor onze samenleving. Niet alleen door de toename van het aantal ouderen, maar ook
door de veranderingen in het zorgstelsel.

Iedereen in De Kempen krijgt met deze veranderingen
te maken. Oud en jong, burgers en bestuurders, ondernemers en zorgverleners, professionals en vrijwilligers.
Voor Rabobank De Kempen-West was deze ontwikkeling
aanleiding om 2006 uit te roepen tot ‘Jaar van de Zorg’.
In dit kader wilde de bank in kaart brengen wat de
gevolgen van de vergrijzing zullen zijn voor De Kempen.   De bank heeft daarom het Directoraat Kennis en
Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland (KEO)
verzocht om een onderzoek uit te voeren met als
centrale vraag:
Wat zijn de gevolgen van de vergrijzing voor De Kempen?

Aanbod
Aan de aanbodkant bevindt zich een fors aantal partijen
die uiteenlopende (zorg)faciliteiten aanbieden aan ouderen. Deze partijen zijn vaak gebonden aan complexe en
veranderlijke regelgeving; vrije marktwerking speelt (nog)
een bescheiden rol.
Dit uitgangspunt heeft geleid tot de volgende deelvragen:
• Aan welke faciliteiten op het gebied van zorg, welzijn,
financiën en wonen hebben Kempische ouderen rond
2020 volgens de aanbieders van deze faciliteiten behoefte?
• Welk aanbod is nodig om in deze behoefte te voorzien?
• In hoeverre verschilt dit naar verwachting benodigde
aanbod van het huidige aanbod?

Net als bij veel andere maatschappelijke ontwikkelingen spelen ook bij vergrijzing vraag en aanbod een grote

Vraag

rol. Daarom spitst het onderzoek zich toe op enerzijds de

Aan de vraagkant is sprake van een diffuus beeld. Bij
de vraag naar ouderenzorg in onze welvarende en
individualistische samenleving geldt: “Zoveel mensen,

behoeften van ouderen en anderzijds de manier waarop in
deze behoeften wordt voorzien.



zoveel wensen”.   Daar komt bij dat we het hebben over de toekomstige vraag van
toekomstige ouderen. Hier geldt vaak: “Wie dan leeft, wie dan zorgt”.
Daarom de volgende deelvragen:
• Aan welke faciliteiten op het gebied van zorg, welzijn, financiën en wonen
hebben ouderen in De Kempen behoefte?
• Aan welke faciliteiten verwachten de toekomstige ouderen behoefte te hebben?

analyse van demografische gegevens de omvang van de vergrijzing in kaart gebracht,
zowel voor Nederland als geheel als voor De Kempen. Uit deze analyse blijkt dat vergrijzing in de komende jaren een essentiële factor is bij de maatschappelijke ontwikkelin-

“Wie dan leeft, wie dan zorgt”

Aanpak en leeswijzer
Vergrijzing is geen eenduidig verschijnsel. Alleen al de uitdrukking “Je bent zo oud als
je je voelt” laat zien dat ouder worden meer inhoudt dan het passeren van de leeftijdsgrens van 65 jaar. Daarom wordt in hoofdstuk 1 ingegaan op de betekenis van ‘oud’ en
op de maatschappelijke gevolgen die ouder worden met zich meebrengt.
Dat gebeurt aan de hand van literatuurstudie.  In hoofdstuk 2 wordt door middel van

gen in De Kempen. In hoofdstuk 3 wordt de visie van de Kempische zorgaanbieders op de
(toekomstige) behoefte aan ouderenzorg behandeld. Hiervoor hebben twee workshops
en een aantal diepte-interviews plaatsgevonden met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en ouderenorganisaties. Hun meningen zijn weergegeven in de woorden van
de onderzoeker: er wordt niet letterlijk geciteerd uit de workshops of uit de interviews.



Daarnaast is door middel van een enquête nagegaan hoe
de inwoners van De Kempen die ouder zijn dan 45 jaar,
aankijken tegen het ouder worden. Deze visie komt in
hoofdstuk 4  aan bod. Tot slot worden in hoofdstuk 5 een
aantal conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

De Kempen in één oogopslag
Voor dit onderzoek is het werkgebied van Rabobank De
Kempen-West als uitgangspunt genomen. Dit werkgebied
omvat de gemeenten Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden
en wordt hier verder aangeduid als ‘De Kempen’. De Kempen telt bijna 50.000 inwoners en biedt een werkgelegenheid van ruim 22.000 banen. Het is een landelijk en relatief dun bevolkt gebied. De bevolking woont bovendien
sterk geconcentreerd in de vier grote kernen Bladel, Eersel,        

“Je bent zo oud als je
je voelt”
Hapert en Reusel. Deze kernen, die samen ruim 33.000 inwoners tellen, vormen een ‘as van verstedelijking’ in de landelijke Kempen (figuur 1).
Zoals herkenbaar is voor een landelijk gebied, blijft De
Kempen qua bevolkingsgroei achter bij de steden in
Zuidoost-Brabant.  Wel is de natuurlijke aanwas sterk en het
aandeel van kinderen en jongeren in de bevolking groot.



Dat komt doordat er in het gebied relatief veel gezinnen
wonen. De Kempen is in vergelijking met het landelijke
beeld dan ook nog niet sterk vergrijsd. Het aandeel van
mensen van 65 jaar of ouder is voor een landelijk gebied
zeer laag. Het aandeel van de ‘gouden generatie’ van 45
tot 65 jaar is echter wel zeer fors. We zien bovendien dat
relatief veel jongvolwassenen uit de regio vertrekken om
zich omwille van werk of opleiding in de stad te vestigen.
Daar staat tegenover dat relatief veel mensen zich in De
Kempen vestigen om een gezin te stichten. Een ander
kenmerk van de streek is het zeer hoge welvaartsniveau.
Het gemiddeld inkomen per huishouden is hier 10% hoger
dan gemiddeld in ons land.
In economisch opzicht vertoont De Kempen twee
gezichten. Aan de ene kant is de economische structuur
grotendeels landelijk van karakter met landbouw, industrie
en bouwnijverheid als ruim vertegenwoordigde sectoren.
Het aanbod van voorzieningen zoals winkels en onderwijs
is relatief klein, wat typerend is voor een landelijk gebied.
Aan de andere kant krijgt Bladel dankzij zijn groeiende
industrie steeds meer een stedelijk karakter. Ook groeit in
Bladel en Eersel de commerciële dienstverlening sterk.

Figuur 1:
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1. O ud e rd o m e n p a r t i c i p e re n i n de maatschappij
Een definitie geven van ‘oud’ is niet eenvoudig. Ouder worden is een continu proces; het verouderingsproces
begint al bij de geboorte en stopt als we overlijden. Met de invoering van de AOW in de jaren vijftig ging de
leeftijd van 65 jaar gelden als grens tussen ‘middelbaar’ en ‘oud’. Wie de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt en uit het arbeidsproces trad, was oud. Maar deze opvatting doet geen recht aan de realiteit van 2007.Veel
mensen stoppen al voor hun 65e met werken, zijn nog jaren daarna kerngezond en staan midden in het leven.

Het begrip ‘ouderdom’ is de laatste decennia vervaagd door
maatschappelijke ontwikkelingen als de toename van het
aantal ouderen, de grootschalige vervroegde uittreding
uit het arbeidsproces en het op latere leeftijd krijgen van
kinderen. Bij het definiëren van ouderdom gaan we
daarom niet meer uit van een leeftijdsgrens, maar van
de ouderdom zelf als een van de fasen in de levensloop.
Ouderdom is de levensfase die volgt op de vroege jeugd, de
jongvolwassenheid en de volwassenheid.

“Wat is oud?”
De fase van ouderdom vangt aan zodra de mens beseft
dat het bestaan eindig is en hij zich afvraagt: wat doe
ik met de mij nog toegemeten tijd? Ouderdom heeft
in deze opvatting dus meer te maken met een geestesgesteldheid dan met leeftijd.
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We zien dan ook dat het antwoord op de vraag “Wanneer
ben je oud?” verschuift met de leeftijd.   Hoe ouder men is,
des te hoger is de leeftijd die men als ‘echt oud’ betitelt. Met
het klimmen der jaren wordt het oordeel over ouder zijn ook
positiever. In totaal lijkt het een vijfde van de Nederlandse
bevolking prettig om 65 jaar of ouder te zijn; eveneens een
vijfde lijkt dat uitgesproken onprettig.

Achter de geraniums?
Over ouderdom bestaan twee tegenstrijdige opvattingen.
Aan de ene kant staat het ‘activiteitenmodel’. Dit model
huldigt de optimistische opvatting dat ouderen zo lang
mogelijk actief willen blijven. Hieraan ligt de gedachte
ten grondslag dat mensen zelf vorm en inhoud aan hun
leven kunnen geven. Meedoen in de samenleving is een
eigen keuze; wie dat niet wil wacht sociaal isolement. Aan de
andere kant staat het ‘onthechtingsmodel’. Hierin wordt
ouderdom gezien als een fase van geleidelijke vermindering
van maatschappelijke activiteit. Men streeft naar rust, in feite

is sprake van een (langdurige) voorbereiding op de dood. Een meer fatalistische kijk
op het leven dus. Dit beeld van de ‘bejaarde’ die achter de geraniums zit, is achterhaald.
De meeste huidige en toekomstige ouderen zien zichzelf niet op deze manier oud
worden.
Een goede gezondheid, een partner en behoud van de eigen woonomgeving zijn
belangrijke voorwaarden om tot op hoge leeftijd maatschappelijk actief te blijven. Toch
zullen ook de ‘nieuwe ouderen’ vroeg of laat te maken krijgen met afnemende vitaliteit
en een sterk teruglopend sociaal netwerk. Dan treedt het stadium van onthechting in.
Dat zijn nu eenmaal de onontkoombare gevolgen van het ouder worden.
Blijven meedoen
Net als iedereen streven ook ouderen naar zingeving in het leven. Het gaat om het

gevoel een waardevol en zinvol leven geleid te hebben en het gevoel nog steeds
gewaardeerd te worden door de mensen die ertoe doen. Daarbij zijn een aantal
factoren onontbeerlijk: een door de oudere zelf gekozen manier van leven, een goede
gezondheid, voldoende mogelijkheden voor zelfontplooiing en vooral sociale relaties
en activiteiten.
Sociale relaties en activiteiten van ouderen kunnen worden onderscheiden in drie
typen: maatschappelijke, sociaal-culturele participatie en participatie in persoonlijke
netwerken. Onder maatschappelijke participatie verstaan we activiteiten als betaalde
arbeid, actief vrijwilligerswerk en hulp aan personen of groepen. Of mensen op latere
leeftijd dit soort dingen gaan doen, wordt vooral bepaald door hun leefstijl op jongere
leeftijd en veel minder door veranderingen in gezondheid, partnerstatus en woon
situatie op latere leeftijd. Maatschappelijke activiteiten zijn productief: ze dragen
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bij aan de vorming van de samenleving. Sociaal-culturele
participatie is meer consumptief van aard, namelijk vooral
gericht op persoonlijke ontplooiing en welzijn. Het gaat
om het bezoeken van culturele of recreatieve activiteiten
of het actief beoefenen van een sport. Deze vorm van participatie draagt bij aan de beleving van een ‘goede oude
dag’, maar vereist dus wel enige inzet. Leeftijd, geslacht en
opleidings-niveau spelen hier niet zo’n grote rol, maar de
gezondheid wel. Wordt de gezondheid minder, dan neemt
ook de sociaal-culturele participatie af. Het is dus logisch
dat de leeftijdscategorie tot 55 jaar meer tijd besteedt aan
deze activiteiten dan de groep ouderen als geheel. De derde vorm van participatie is die in persoonlijke netwerken.
Hieronder verstaan we de dagelijkse omgang met familie,
vrienden en kennissen. Hoe groot een persoonlijk netwerk
is en hoe actief men daarmee omgaat, kan sterk variëren.
Laagopgeleiden en ouderen hebben vaak het kleinste
netwerk; ook het wegvallen van de partner leidt vaak tot een
forse krimp van het netwerk.

pelijke discussie over de vergrijzing komen deze factoren
echter nauwelijks aan bod.De nadruk in die discussie ligt op de
materiële problemen rond financiering van de AOW,
financiering en organisatie van de zorg en huisvesting van
ouderen. Er wordt nauwelijks rekening mee gehouden dat
bij deze vraagstukken ook sociale interactie een cruciale rol
speelt.
Niet meer meedoen kost geld  
Iedere Nederlander van 65 jaar of ouder ontvangt een
AOW-uitkering. Vanaf dat moment is het niet meer noodzakelijk dat hij zelf zorgt voor een inkomen. De AOWuitkeringen worden opgebracht uit AOW-premies die door  
de werkzame beroepsbevolking betaald worden, aangevuld
met een bijdrage door de rijksoverheid. De economisch actieve bevolking betaalt dus grotendeels de kosten van de
AOW. Dit betekent dat de hoogte van de AOW-premie wordt
bepaald door de verhouding tussen het aantal 65-plussers
en het aantal mensen in de economisch actieve leeftijd.

“ Net als iedereen streven ook ouderen naar
zingeving in het leven”
Voor ouderen is zingeving van het leven dus vooral afhankelijk van immateriële factoren als mobiel zijn, vrij zijn van
allerhande ongemakken, het ‘leuk’ hebben, veel contacten
hebben en alles zelf kunnen bepalen. In de maatschap-
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We noemen dit ook wel de ‘grijze druk’. Deze is als gevolg van
de vergrijzing sterk toegenomen en zal nog verder stijgen.
In 1975 bedroeg de grijze druk slechts 16%, in 2005 al 21%.
In 2020 zal dat percentage naar verwachting verder

gestegen zijn naar 29%.   In de afgelopen decennia is daar nog een ontwikkeling
bijgekomen. Door de ruime mogelijkheden voor vervroegde uittreding stoppen
mensen steeds eerder met werken. Daardoor stoppen ze ook eerder met het
meebetalen aan de AOW en worden ze langer afhankelijk van degenen die wel werken.
Hierdoor neemt de grijze druk nog toe: minder mensen moeten de oudedagsvoorziening opbrengen van meer mensen. Dit kan niet zonder gevolgen blijven. Op den duur
kan de samenleving de toename van het aantal ‘vrijgestelden’ niet meer financieel en
organisatorisch dragen.
De grote vraag in de huidige maatschappelijke discussie is dan ook in hoeverre
ouderen moeten (blijven) meebetalen aan oudedagsvoorzieningen. Jongeren en
ouderen verschillen daarover van mening. Bijna 60% van de Nederlanders vindt dat
men zelf moet sparen voor de periode dat men niet meer werkt. Ouderen denken er
vaker zo over dan jongeren. Verder vindt ruim 40% van de Nederlanders dat ouderen

met een flink vermogen minder AOW zouden moeten krijgen. Deze mening leeft meer
onder jongeren dan onder ouderen.  
Langer doorwerken
De mogelijkheden voor vervroegde uittreding zijn inmiddels al fors ingeperkt. Zo is de
VUT vervangen door individuele (spaar)regelingen, het prepensioen en de vensloopregeling. Dat dit soort maatregelen effect heeft, blijkt uit de cijfers. In 2000 had 54%
van de mensen in de leeftijd van 45 tot 65 een baan. In 2005 was dat percentage gegroeid tot 58% (figuur 2). Daarmee werd het verschil met de leeftijds categorie 25
tot 45 jaar een stuk kleiner. In deze categorie nam de arbeidsparticipatie in de afgelopen jaren namelijk licht af, tot 79% in 2005. Dat ouderen hun achterstand inlopen,
betekent niet dat ze ook een sterke positie op de arbeidsmarkt innemen. De toename is namelijk voor een groot deel toe te schrijven aan het feit dat er steeds meer

13

vrouwen in de leeftijd van 45 tot 65 een baan hebben. De
positie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt is juist
zwak. Werkgevers denken dat ouderen minder productief
zijn dan jongeren; bovendien zijn de arbeidskosten van ouderen hoger. Als werkgevers zich zorgen maken over de vergrijzing, willen ze eerst vrouwen, dan allochtonen en dan pas
ouderen. Als ouderen eenmaal werkloos zijn, blijven ze dat
ook veel langer dan jongeren. Mensen van 50 tot 55 jaar zijn
anderhalf maal zo vaak langdurig werkloos als gemiddeld.
Vergroting van de arbeidsparticipatie door ouderen is dusgeen gemakkelijke opgave.
Onbenutte menskracht en ervaring
Als ouderen eenmaal zijn gestopt met werken, richten ze
zich vooral op sociaal-culturele participatie en op participatie in persoonlijke netwerken. Hun actieve deelname aan de
maatschappij daalt sterk. Dit is een eerste stap in het onthechtingsproces. Ouderen besteden weliswaar iets meer tijd
aan vrijwilligerswerk (plus 1 uur per week), maar dat weegt

opgeleide mannen. Voor hen vervangt vrijwilligerswerk de
betaalde baan als voornaamste activiteit.
Als de aan betaalde arbeid bestede tijd afneemt, ontstaat
ook meer tijd voor persoonlijke relaties. Ouderen besteden
daaraan gemiddeld 17  uur per week, mensen tot 55 jaar
gemiddeld 2,5 uur minder. Daarnaast besteedt men meer
tijd aan huis en tuin. Veruit het grootste deel van de tijd die
vrijkomt na beëindiging van het betaald werk, wordt echter besteed aan individuele hobby’s (+ 8  uur per week) en
het ‘rustiger aandoen’ (figuur 3). De tijd voor persoonlijke
verzorging neemt bij 65-plussers toe met gemiddeld 6 uur
per week. Door deze nieuwe vormen van tijdbesteding vervullen ouderen voor de samenleving een minder zinvolle
rol dan mogelijk zou zijn. Waardevolle menskracht en ervaring blijven daarmee onbenut. Bovendien doen ouderen op
deze manier zichzelf te kort. Want ook ouderen die zorg nodig hebben, vinden ‘geven en nemen’ prettiger dan alleen
maar nemen.

“ Ouderen minder productief dan jongeren?”
niet op tegen de afname van de werktijd (minus 24,5 uur per
week). De leeftijd speelt dan geen rol van betekenis meer.
Mensen in de leeftijdscategorie van 60 tot 70 jaar besteden
nauwelijks meer tijd aan vrijwilligerswerk dan mensen van
70 jaar of ouder. De inzet van ouderen in vrijwilligersorganisaties is voornamelijk het domein van relatief jonge, hoog-
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Oud en gebrekkig?
Ouderdom komt met gebreken. Ouderen lopen een
groter risico te worden getroffen door ziekte en gebrek, en
dat legt een groot beslag op onze zorg. Zo luidt althans de
algemene opinie. Maar klopt die redenering wel? In 2005
werd bijna 9% van het nationaal inkomen besteed aan zorg;

Figuur 2:

Onwikkeling Arbeidsparticipatie 2000-2005

Figuur 3:
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in 2020 zal dit naar verwachting 10,5% zijn. De groeiverwachting is bovendien in de
afgelopen  jaren  naar boven bijgesteld. Deze verontrustende cijfers worden vaak in
verband gebracht met de vergrijzing. Toch is dat grotendeels onterecht.

Sociaal krediet opbouwen
Hierboven zagen we dat ouderen zich vooral richten op sociaal-culturele participatie
en op participatie in persoonlijke netwerken. Ze trekken zich als het ware terug in hun

Ten eerste werd de toename van de zorguitgaven in de afgelopen jaren voor 60%
veroorzaakt door prijsstijgingen en slechts voor 40% doordat de vraag naar zorg
groeide. Ten tweede zijn voor deze volumegroei vooral technologische en culturele
factoren verantwoordelijk. De sterke ontwikkeling van de medische technologie
biedt steeds nieuwe mogelijkheden en dit aanbod schept zijn eigen vraag. De
vergrijzing nam in de stijgende vraag naar zorg slechts een bescheiden plaats in. Met het
klimmen der jaren nemen de lichamelijke beperkingen weliswaar toe, maar beslist niet
alle ouderen zijn hulpbehoevend. De helft van de mensen van tachtig jaar kent weinig
of geen beperkingen. Oud is dus niet per definitie hetzelfde als gebrekkig.

“Oud is niet hetzelfde als gebrekkig”
eigen ‘Zwitserlevengevoel’. Dit komt niet ten goede aan een positieve beeldvorming
ten opzichte van ouderen. Onbekend maakt immers onbemind. Ouderen kunnen dit
beeld omkeren door weer actief deel te nemen in de maatschappij, bijvoorbeeld door
middel van vrijwilligerswerk of mantelzorg. Dat is niet alleen goed voor de beeldvorming, maar kan ook een grote rol spelen bij het terugdringen van het beroep op
professionele zorg. Ouderen hebben een hecht sociaal netwerk nodig, zodat familie
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en vrienden een deel van de zorg op zich kunnen nemen
zodra er niet teruggevallen kan worden op professionele zorg.
Ouderen lijken zich hiervan bewust te zijn, want we zien dat
ze steeds vaker bereid zijn hulp te geven en te ontvangen
buiten de directe familiekring. De omvang en hechtheid van
de sociale netwerken van ouderen kunnen nogal verschillen,
en daarmee ook hun toegang tot ondersteuning door
vrijwilligers. Ouderen in landelijke gebieden beschikken
doorgaans over een groot sociaal netwerk. Bij ouderen die
in de steden wonen of die in landelijk gebied zijn gaan
rentenieren, is dat veel minder vaak het geval.
Sparen voor later krijgt dus een dubbele betekenis.
Ouderen zouden niet alleen in financiële zin moeten
sparen, maar ook door het opbouwen en onderhouden van
een sociaal netwerk. Vrijwilligerswerk biedt daartoe alle kans
en vormt tegelijk een antwoord op de vraag naar zorg en
aandacht.

“ Sparen voor later”
Zelfstandig wonen
Lange tijd waren ouderen voor hun huisvesting aangewezen op woningbouwverenigingen en zorginstellingen. Het
was normaal om ze bij elkaar te huisvesten in bejaardenhuizen. Tegenwoordig is het gebruikelijk dat ouderen zo
lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, in een door henzelf gekozen omgeving. Dat bespaart niet alleen kosten
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maar is ook wat de ouderen zelf willen. Het aandeel van
instellingen in de huisvesting van ouderen daalt dan ook.
Zelfstandig wonen brengt met zich mee dat vele woningen
‘levensloopbestendig’ (met andere woorden: aangepast aan
de eisen van ouderen) gemaakt moeten worden. Dit vergt
uiteraard grote investeringen.
Ook dit aspect krijgt een prominente plaats in de maatschappelijke discussie over de vergrijzing. Als ouderen langer zelfstandig blijven wonen, zal ook de vraag naar zorg aan
huis toenemen. Zorginstellingen spelen in op deze vraag
door diensten op het gebied van persoonlijke en huishoudelijke zorg bij de mensen thuis te brengen. Nieuwe ontwikkelingen zijn woonzorgcomplexen, waarin de zorginstelling fungeert als dienstencentrum voor zelfstandig wonende gebruikers van die zorg, en woonzorgzones waarin
dergelijke diensten voor een wijk of woonkern worden aangeboden.
Ook bij deze vraagstukken op het gebied van huisvesting
en voorzieningen speelt sociale interactie een belangrijke
rol. Dat gaat zelfs zo ver dat ouderen meer belang hechten
aan de mogelijkheid om anderen te ontmoeten dan aan
de kwaliteit van de woning. Als men ontevreden is over de
woonsituatie, heeft dat vaker te maken met onveiligheid en
verloedering van de buurt dan met het onderhoud van de
woning. Cruciaal voor het sociaal welbevinden van ouderen
is de regie van het eigen leven. Een sociaal netwerk en sociale activiteiten zijn daarbij onontbeerlijk.
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2. Verg r i j z i n g i n ka a r t
Onder ‘vergrijzing’ verstaan we de toename van het aantal ouderen in ons land, zowel in absolute zin als qua
aandeel van de bevolking. In hoofdstuk 1 werd gesteld dat het begrip ouderdom niet meer zo gemakkelijk af
te bakenen is als vroeger.Tegenwoordig vinden we dat ook een deel van de leeftijdscategorie van 45 tot 65 jaar
onder de ouderen valt. Rond de leeftijd van 45 jaar begint immers in veel huishoudens de periode waarin de
kinderen het huis verlaten. Deze fase zou je het begin van de ‘actieve’ ouderdom kunnen noemen. Vergrijzing
kan daarom gemeten worden aan de hand van het aantal personen van 45 jaar of ouder.
De vergrijzing van de Nederlandse bevolking is het gevolg
van het ruime geboorteoverschot in een groot deel van de
20e eeuw. Hoe is dat geboorteoverschot ontstaan? Dankzij
de sterke verbetering van de leefomstandigheden en de
medische zorg daalde in de eerste helft van de 20e eeuw
het sterftecijfer sterk. Het geboortecijfer bleef echter hoog
tot de jaren ’60, toen het als  gevolg van de individualisering
en emancipatie begon te dalen. Hierdoor kende ons
land decennia lang een groot geboorteoverschot, en als
gevolg daarvan een zeer sterke bevolkingsgroei.
Mensen die voor het midden van de jaren ’60 geboren zijn,
hebben een relatief groot aandeel in de totale bevolking.
Deze mensen beginnen nu op leeftijd te raken, vandaar
dat het aantal ouderen momenteel sterk toeneemt. Telde
Nederland in 1975 nog minder dan anderhalf miljoen
inwoners van 65 jaar of ouder, in 2005 was deze ‘grijze
generatie’ toegenomen tot 2,3  miljoen personen. De iets
jongere leeftijdscategorie, de ‘gouden generatie’ van 45
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tot 65 jaar, nam eveneens sterk in omvang toe. Hun aantal
bedroeg 2,7 miljoen in 1975 en 4,3 miljoen in 2005.
De groei van de grijze en de gouden generatie was veel
sterker (+57%) dan de groei van de bevolking als geheel
(+20%). Nog veel sterker was de ‘dubbele vergrijzing’, de
toename van het aantal personen van 75 jaar of ouder.
Doordat in de eerste helft van de 20e eeuw de sterfte op
jongere leeftijd werd teruggedrongen, bereikten in de
afgelopen decennia veel meer mensen dan voorheen de
leeftijd  ‘der zeer sterken’.  Hun aantal is tussen 1975 en 2005
bijna verdubbeld tot ruim 1 miljoen.
De grijze golf
De vergrijzing zal zich de komende decennia onverminderd
voortzetten. Nederland zal in 2020 naar verwachting 3,2 
miljoen personen van 65 jaar of ouder tellen. Ook zal het
aantal ouderen veel sterker (+39%) groeien dan de totale
bevolking (+3%). Wie in 2020 65 jaar of ouder is, stamt immers

Figuur 4:

(Prognose) aandeel ouderen in de totale bevolking van Nederland 1975-2020
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nog uit de tijd van de hoge geboortecijfers. Het jongste
deel van deze groep wordt gevormd door de zogenaamde
babyboomers, die zijn geboren in de geboortepiek in de
jaren na de Tweede Wereldoorlog. Bij deze sterke groei van
het aantal babyboomers zal de dubbele vergrijzing in de
komende jaren (+26%) wat verbleken.
De leeftijdscategorie van 45 tot 65 jaar zal in 2020 naar
verwachting 4,7 miljoen personen tellen. In deze groep doet
zich in de komende jaren al de ‘onvolledige vervanging van
generaties’ voelen, die het gevolg is van de daling van het
geboortecijfer sinds de jaren ’60. De omvang van de gouden
generatie zal tot 2020 dan ook met ‘slechts’ 11% toenemen.
Daarmee komt de demping van de vergrijzing al in zicht.
Naast de onvolledige vervanging van generaties speelt bij
deze demping ook de ontwikkeling van de sterfte als gevolg
van welvaartsziekten een rol. Door de sterke groei van met
overgewicht samenhangende ziekten wordt voor de
komende jaren voor ons land nog maar een bescheiden
toename in de levensverwachting voorzien.
Het ‘aanzien’ van de Nederlandse bevolking verandert
Door al deze ontwikkelingen is het aandeel van personen in
de ‘tweede helft van het leven’ sterk gegroeid (figuur 4). Was
in 1975 nog minder dan eenderde deel van de bevolking 45
jaar of ouder, in 2005 was dit aandeel al opgelopen tot 40%
en in 2020 zal bijna de helft van de bevolking 45 jaar of ouder
zijn. Daarbij verschillen de grijze en de gouden generatie
onderling aanmerkelijk qua ontwikkeling. Het aandeel van
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de leeftijdscategorie van 45 tot 65 jaar vertoonde in het
recente verleden een sterke groei, maar deze groei zal in de
komende jaren afvlakken, terwijl de leeftijdscategorie van
65 jaar of ouder haar aandeel tot 2020 juist sterk zal zien
toenemen. In de jaren na 2020 zal de vergrijzing nog verder
toenemen, tot rond 2030 de piek in de vergrijzing wordt
bereikt.
Vergrijzing is een plattelandsfenomeen
In 1975 waren de sterkst verstedelijkte gemeenten het
meest vergrijsd. Hier was bijna 40% van de bevolking 45 jaar
of ouder, terwijl dit percentage in de minst verstedelijkte
gemeenten rond 30% lag. Dat komt doordat de daling van
het geboortecijfer in de steden veel vroeger intrad dan in
het landelijk gebied. Ook verhuisden sinds het midden
van de jaren ’60 op grote schaal gezinnen van de stad naar
landelijke gemeenten in de omgeving.
In 2005 was dit beeld volledig omgekeerd. In de steden had
zich het aandeel van de mensen in de tweede helft van het
leven gestabiliseerd en was het aandeel van de ouderen
zelfs fors gedaald. In de vergrijsde stedelijke bevolking is
dus sprake van een verjonging (figuur 5). Hierbij spelen drie
factoren een rol. Ten eerste trekken steeds meer mensen van
45 jaar en ouder weg uit de stad. Ten tweede verjongt de
stedelijke bevolking doordat de allochtone bevolkingsgroep
sterk groeit als gevolg van huwelijksmigratie en gezinshereniging. En ten slotte vestigen veel jongeren zich in de
steden om daar hoger onderwijs te volgen.

In het landelijk gebied voltrekt zich een omgekeerde ontwikkeling. Het aandeel van
de leeftijdscategorieën boven de 45 jaar nam hier tussen 1975 en 2005 juist sterk
toe. In 2005 was meer dan 40% van de bevolking er 45 jaar of ouder. In de nabije
toekomst zal deze ontwikkeling zich naar verwachting voortzetten, waardoor in 2020
meer dan de helft van de inwoners in het landelijk gebied 45 jaar of ouder zal zijn.
Bij deze ontwikkeling speelt uiteraard de daling van het geboortecijfer een rol. Maar
ook de binnenlandse migratie is een belangrijke factor. Enerzijds trekken veel
jongeren omwille van opleiding, werk of huisvesting naar de steden. Anderzijds verlaten
steeds meer gezinnen en ouderen de stad om zich in het landelijk gebied te vestigen.
Vergrijzing in De Kempen
Naast de grote steden in het westen waren in de jaren ’70 vooral het noorden, de
Veluwe en Zeeland sterk vergrijsd. Het zuiden van het land en het landelijk gebied

in het westen kenden nog een hoog geboortecijfer, onder meer door de religieuze
achtergrond. Hierdoor was de bevolking er relatief jong. In De Kempen verloopt het
proces van vergrijzing hetzelfde als in de rest van het zuiden des lands. In de jaren ’70
kende de streek een zeer jonge bevolking. Bijna 80% van de bevolking was er toen
jonger dan 45 jaar. Landelijk bedroeg dat aandeel 69%. In 2005 was De Kempen het
landelijke niveau qua vergrijzing echter al dicht genaderd. Het aandeel van de 6.700
streekbewoners in de leeftijdscategorie van 65 jaar of ouder lag weliswaar nog wat
onder het landelijke niveau, maar het aandeel van de 14.000 Kempenaren in de ‘gouden
generatie’ van 45 tot 65 jaar was al groter dan landelijk. De Kempen heeft de afgelopen
dertig jaar dus een sterke vergrijzing doorgemaakt. Terwijl van 1975 tot 2005 de
bevolking in De Kempen praktisch even sterk groeide als landelijk, bleef de groei van
de leeftijdscategorieën tot 45 jaar wat achter. De omvang van de leeftijdscategorieën
boven de 45 jaar groeide echter veel sterker dan landelijk.
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De uitstroom van jongvolwassenen
De afgelopen jaren bleef de bevolkingsgroei in De Kempen
achter bij de gemiddelde ontwikkeling in het landelijk
gebied. Sinds 2002  kent De Kempen zelfs een lichte
afname van de bevolking. Deze stagnatie is het sterkst in
de leeftijdscategorieën tot 45 jaar (-11%). Anders dan men
misschien zou denken is de stagnatie niet het gevolg van
ontgroening. De streek kent dankzij het grote aantal gezin
nen een opmerkelijk fors geboorteoverschot (figuur 6).
Bovendien vestigen zich hier meer gezinnen dan er vertrek
ken en deze gezinnen tellen gemiddeld wat meer kinderen
dan gebruikelijk is in het landelijk gebied (figuur 7). Door de
forse omvang van de werkgelegenheid, de aantrekkelijke
omgeving en de nabijheid van Eindhoven en Tilburg is
De Kempen een aantrekkelijk woongebied. Per saldo is
de migratiestroom in De Kempen echter negatief. Anders
gezegd: meer mensen verlaten de streek dan er zich vestigen.
In de afgelopen jaren waren dat er per saldo gemiddeld
tachtig per jaar. Vooral veel jongvolwassenen trekken naar de
steden, een normaal verschijnsel in deze leeftijdscategorie.
Het vertrekoverschot voor deze groep bedroeg in de afgelopen jaren gemiddeld 140 personen per jaar.
Minder gebruikelijk is het Kempische migratiepatroon van
mensen in de tweede helft van het leven. Doorgaans zijn
landelijke gemeenten zeer in trek bij de ‘gouden generatie’.
Maar in de gemeenten Eersel en Reusel-De Mierden is
het vestigingssaldo in de leeftijdscategorie van 45 tot 65
jaar praktisch nul. In de gemeente Bladel vertoont deze

22

leeftijdscategorie zelfs een (zeer beperkt) vertrekoverschot.
In de leeftijdscategorie boven de 65 jaar doet zich in Bladel
juist een fors vestigingsoverschot voor. Eersel en Reusel-De
Mierden kennen een vertrekoverschot voor deze leeftijdsgroep.
Deze ontwikkeling kan verklaard worden uit het feit dat oude
ren in het landelijk gebied vaak switchen van gemeenten met
weinig voorzieningen naar gemeenten met veel voorzieningen. Bladel maakt daarmee zijn in vergelijking met Eersel en
Reusel-De Mierden wat meer stedelijke karakter waar.
Seniorenstad De Kempen?
De komende jaren zal de vergrijzing in De Kempen sterk
toenemen. In 2020 zullen er naar verwachting 10.300 personen van 65 jaar of ouder wonen.
Figuur 6:

Samenstelling bevolkingsgroei 1990-2004
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Figuur 8:

Binnenlands migratiesaldo per leeftijdscategorie 1990-2004
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Daarmee zal het aantal ouderen hier veel sterker zijn gegroeid (+55%) dan gemiddeld in ons land (+39%). Bovendien
zal, anders dan landelijk het geval is, de dubbele vergrijzing
in De Kempen naar verwachting nog veel sterker (+78%)
zijn dan de vergrijzing als geheel. Het aantal mensen van 75
jaar of ouder zal hier toenemen van 2.500 in 2005 tot 4.400
in 2020. Daar staat tegenover dat de gouden generatie wat
zal afnemen in omvang (-1%). De ‘onvolledige vervanging
van generaties’ komt echter vooral tot uiting in de scherpe
daling van het aantal personen die jonger dan 45 jaar zijn.
Hun aantal zal tussen 2005 en 2020 naar schatting met 30%
afnemen tot 22.700. In 2020 zal dan ook 52% van de 47.000
inwoners in De Kempen ouder zijn dan 45 jaar (figuur 8, pag.
25). Landelijk zal dat aandeel dan 47% bedragen. Rond 22%
van de Kempenaren zal in 2020 65 jaar of ouder zijn, terwijl

Figuur 9:

Onwikkeling vergrijzing in De Kempen 1998-2005

dat landelijk dan nog geen één op de vijf personen zal zijn.
Daarmee zal, net als in 1975, het aanzien van de bevolking in
De Kempen en in Nederland in 2020 aanzienlijk verschillen.
Alleen zijn de rollen omgedraaid.
De kleine kernen zijn grijzer
In de kleine kernen is 43% van de bevolking 45 jaar of
ouder, in de grote kernen 41%. Dit verschil komt vooral voor
rekening van de groep in de leeftijd van 65 tot 75 jaar, die
in de kleine kernen relatief wat omvangrijker is dan in de
grote. Van de kleine kernen is Knegsel veruit het sterkst
vergrijsd. Hier beloopt het aandeel van de 45-plussers 46%,
terwijl in Netersel, Hoogeloon en Wintelre het aandeel
van deze leeftijdscategorie niet boven de 40% uitkomt.
Onder de grote kernen is Eersel koploper qua vergrijzing.

Figuur 10:

Ontwikkeling vergrijzing in de kleine kernen 1998-2005
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Bijna 45% van de Eerselse bevolking is 45 jaar of ouder; in Bladel, Hapert en Reusel is
dat aandeel iets groter dan 40%. Daarmee vertoont van de drie Kempische gemeenten
Eersel qua vergrijzing de sterkste verschillen tussen de kernen. Als geheel is de
gemeente Eersel bovendien sterker vergrijsd dan Bladel en Reusel-De Mierden.

toonden. De vergrijzing verloopt opvallend sterk in het westelijk deel van De Kempen.
Van de grote kernen is Reusel koploper en van de kleine kernen voeren Lage Mierde
en Hulsel de lijst aan. Hulsel en De Mierden lieten in de afgelopen jaren ook een zeer
sterke krimp van het aantal personen tot 45 jaar zien. Netersel en Hoogeloon zijn in de
Kempen de hekkensluiters qua voortgang van de vergrijzing (figuur 10).

De kleine kernen vergrijzen sneller
Terwijl de bevolkingsomvang van De Kempen in de afgelopen jaren nauwelijks
veranderde, is het aantal personen van 45 jaar of ouder sinds 1998  met een vijfde
toegenomen (figuur 9). In de kleine kernen bedroeg deze toename 23%, in de grote
16%. Alleen in de categorie van 65 tot 75 jaar verschilden de grote en kleine kernen
qua demografische ontwikkeling niet van elkaar. In de andere leeftijdscategorieën
boven de 45 jaar nam de bevolking in de kleine kernen echter sterker toe, terwijl
de leeftijdscategorieën onder de 45 jaar in de kleine kernen een sterkere krimp ver-
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3. D e zo rg va n d e a a n b i e d e r s
Eeuwenlang was de zorg voor ouderen en zieken een kwestie van liefdadigheid. Pas in het begin van de
twintigste eeuw begon de Nederlandse overheid deze taak naar zich toe te trekken. Zorg werd een publiek
belang en moest voortaan voldoen aan eisen die de overheid eraan stelde: toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid. Er kwam uitgebreide regelgeving en er werd een stelsel van belasting-en premieheffing ingevoerd
om de zorg betaalbaar te maken.

De ongekende economische en technologische vooruitgang in de tweede helft van de vorige eeuw heeft niet alleen
geleid tot een enorme verbetering van de kwaliteit van de
gezondheidszorg, maar ook tot een zeer sterke toename van
de kosten. Als het gaat om gezondheid en welzijn is voor de
consument alleen het beste goed genoeg. Hoe hoger het inkomen, hoe meer geld hij over heeft voor goede zorg. Vooral
in de afgelopen decennia zijn de kosten sterk toegenomen.
Productiestops en wachtlijsten
Om aan deze kostenstijging een halt toe te roepen en tegelijk de toegankelijkheid van de zorg te waarborgen, ging
de overheid vanaf de jaren zeventig het zorgaanbod reguleren. Zorgaanbieders hadden voortaan een overheidserkenning nodig. Alleen met deze erkenning hadden ze recht
op vergoeding van het rijk of van zorgverzekeraars. Maar de
vraag naar zorg nam onverminderd toe, wat onvermijdelijk
leidde tot productiestops en wachtlijsten. Daardoor ontvingen velen niet tijdig de juiste zorg, wat regelmatig leidde
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tot schrijnende gevallen en tot een toename van het beslag
op mantelzorgers. Een logische ontwikkeling was dat zich
schoorvoetend een aantal private en buitenlandse aanbieders meldden die wél in de vraag naar zorg wilden voorzien.
Bijna een kwart eeuw werden deze aanbieders gewantrouwd
door overheid en zorgverzekeraars, veelal vanwege mogelijk
gebrek aan kwaliteit en uit kostenoverwegingen. Daardoor
was er vaak wel aanbod van (private) zorg, maar werd deze
niet vergoed.

“De kosten van zorg rijzen
de pan uit”
Nieuw zorgstelsel en WMO
Inmiddels hebben we een nieuw zorgstelsel, dat uitgaat van
vraagsturing. Vraagsturing betekent dat de ‘zorgconsument’
kan beschikken over middelen (kennis, informatie, geld) om

zorghotel

die zorg te krijgen die hij nodig heeft. Vraag en aanbod worden bepaald door de marktwerking. Er zijn markten voor bekostiging van zorg (tussen verzekeraar en zorgverlener), verzekering van zorg (tussen zorgconsument en verzekeraar) en voor verlening
van zorg (tussen zorgconsument en zorgverlener). De tegenhanger van het nieuwe
zorgstelsel op het gebied van welzijn is de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO), die onlangs is ingevoerd. Ook hier is sprake van vraagsturing. Het aanbod door
zorg- en welzijnsinstellingen wordt gestuurd door de vraag van financiers, die op hun
beurt worden gestuurd door de vraag van de consument, die tot slot wordt gestuurd
door zijn eigen financiële mogelijkheden.
Om te voorkomen dat alleen nog mensen met een hoog inkomen en een klein risico
op gezondheidsproblemen toegang tot zorg zouden krijgen, hebben zorgverzekeraars een acceptatieplicht opgelegd gekregen. In het welzijnsveld krijgen consumen-

ten die zorg nodig hebben, een persoonsgebonden budget. Daaruit kunnen ze zelf de
gewenste ondersteuning inkopen. De overheid houdt daarnaast toezicht op de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg en let tevens op de concurrentieverhoudingen
tussen zorgaanbieders en tussen verzekeraars onderling.
In dit stelsel moet de zorgconsument dus zelf de afweging maken tussen welvaart
(een lage premie betalen voor een beperkt verzekeringspakket) en welzijn (een hoge
premie betalen voor een grote dekking). Vooralsnog is onduidelijk of het systeem van
vraagsturing individuele zorgconsumenten op onverantwoord hoge kosten zal jagen.
De tucht van de markt
Het nieuwe zorg- en welzijnsstelsel maakt niet alleen de zorgconsument, maar ook
zorgaanbieders, welzijnsinstellingen en verzekeraars onderhevig aan de ‘tucht van
de markt’. Dat leidt tot onzekerheid over de rol en de positie en tot een fors beslag
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op de flexibiliteit van deze organisaties, ook in De Kempen.
De invoering van marktwerking heeft er ook toe geleid dat
de vraagkant zich meer is gaan verenigen. De voorheen individuele en passieve zorgconsumenten organiseren zich
steeds vaker in patiëntenverenigingen, inkoopcollectieven
van zorg, verbanden van mantelzorgers en WMO-gebruikersorganisaties. Deze belangengroepen ontwikkelen zich
tot spelers van formaat in de markt voor zorg en welzijn. Ook
De Kempen laat daarvan voorbeelden zien.
Visie in De Kempen
Wat is de visie van zorgaanbieders en ouderenorganisaties
in De Kempen (hierna aangeduid als ‘de professionele partijen’) op de vergrijzing? De professionele partijen zijn van mening dat het proces van vergrijzing zich in De Kempen sneller

“Ouderen drukken een
belangrijke stempel op de
samenleving”
ontwikkelt dan gemiddeld in het landelijk gebied in Noord-Brabant. Men verwacht dat de toename van het aantal ouderen
De Kempen gaandeweg het karakter van een seniorenstad zal
bezorgen. Dat houdt in dat ouderen een belangrijk stempel op
de samenleving gaan drukken, maar van ‘gated communities’
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zal naar verwachting geen sprake zijn. Deze visie sluit aan bij de
daadwerkelijke demografische ontwikkeling van de streek (zie
hoofdstuk 2). De professionals noemen de vergrijzing gunstig,
omdat ouderen zich naar verhouding vaker inzetten voor vrijwilligerswerk dan gemiddeld. Het potentieel aan vrijwilligers
neemt toe.
Bouwen voor ouderen
Het begrip ‘seniorenstad’ heeft gedeeltelijk een negatieve lading. Het wordt vaker in verband gebracht met de vestiging
van ouderen van buiten de streek dan met de vergrijzing
van de autochtone bevolking. Ouderen van buiten de streek
zouden zich vooral in appartementen in de grote kernen
nestelen, wat van ‘seniorenstad’ een elitair begrip maakt.
De regionale en lokale overheden kiezen er steeds vaker voor
om in de kleine kernen te bouwen voor de eigen bewoners.
Dat gebeurt zowel in de vorm van starterswoningen als in de
vorm van zorgwoningen voor ouderen. De professionele partijen ondersteunen deze keuze. Dit tweesporenbeleid zou de
‘integraliteit’ van de lokale samenleving in stand houden en
de leefbaarheid van de kernen voor ouderen vergroten. Jong
en oud kunnen elkaar immers ondersteunen. Bovendien zullen winkels en andere voorzieningen dankzij de aanwezigheid van gezinnen minder snel uit de kleine kernen verdwijnen. Bouwen voor starters en bouwen voor ouderen zijn in
de opvatting van de professionals dus niet tegenstrijdig. Het
‘doelgroepenbeleid’ in de volkshuisvesting wordt dan ook betiteld als achterhaald. Belangrijker is dát er gebouwd wordt.

Daarom pleiten de professionele partijen voor het opheffen van de planologische beperkingen op het bouwen (in kleine kernen) in De Kempen.
Winkelen en wonen
De visie van de professionele partijen wordt enigszins genuanceerd door de daadwerkelijke ontwikkeling van de voorzieningen en de woningvoorraad in De Kempen. Het
aantal winkels in dagelijkse artikelen is in vergelijking met andere landelijke gebieden weliswaar sterk afgenomen, maar die daling kwam geheel voor rekening van de
grote kernen (figuur 11). Vooral Eersel zag winkels verdwijnen en ook de kleine kernen
Casteren, Lage Mierde en Steensel kregen gevoelige klappen. Dankzij de opening van
een huisartsencentrum in Bladel nam de omvang van de eerstelijnsgezondheidszorg
echter toe. Verder is De Kempen qua ontwikkeling van de woningvoorraad de afgelopen jaren nauwelijks achtergebleven (+4,3%) bij het landelijk gebied als geheel (+5%).

“Ouderen drukken een belangrijke
stempel op de samenleving”
Kijken we naar de productie van de voor starters belangrijke sociale woningbouw, dan
bleef De Kempen niet ver achter (10%) bij het gemiddelde voor het landelijk gebied
(13%). De woningvoorraad en de woningproductie in De Kempen vallen wel op door
het sterk grondgebonden karakter. In de periode 1998 t/m 2004 werden slechts 23 (sociale huur)appartementen gerealiseerd. Onlangs zijn echter wel enkele appartementencomplexen opgeleverd. Verder was het aandeel van de grote kernen in de nieuwbouw (73%) veel groter dan hun aandeel in de bevolkingsomvang van De Kempen
(58%). Daaruit mag de conclusie getrokken worden dat het woningbouwprogramma
inderdaad niet ten goede kwam aan de kleine kernen.
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Hogere kwaliteit en lagere kosten
Ouderen willen, zoals ieder mens, zelfstandig leven en zelfstandig wonen. Ze geven hun zelfstandigheid alleen op als
gevolg van gevoelens van onveiligheid of door het ontbreken
van een sociaal netwerk. Als een oudere zelfstandig woont,
blijft de eigen sociale infrastructuur langer behouden en dat

tiatief ‘van onder af’ is een robuust sociaal netwerk. Deelname
in zo’n initiatief maakt het netwerk van de oudere alleen maar
hechter. De Zorgcoöperatie Hoogeloon is een aansprekend
voorbeeld van zo’n initiatief. De van voorzieningen verstoken
kleine kern Hoogeloon heeft zich dankzij de zorgcoöperatie
ontwikkeld tot een woonzorgzone. Een voorwaarde voor

“Langer zelfstandig wonen leidt tot een hogere kwaliteit
van leven en lagere kosten voor zorg”
verbetert de kwaliteit van leven. Zelfstandig wonen heeft ook
tot gevolg dat er minder snel een beroep wordt gedaan op
professionele zorg. Het ‘eigen netwerk’ kan immers vaker en
langer worden ingezet. Daardoor dalen de kosten voor zorg.
Het is gebleken dat ouderen met een bepaalde beperking
die in een instelling wonen, een veel groter beroep doen op
professionele zorg dan ouderen met diezelfde beperking die
zelfstandig wonen. Het aanbod schept hier voor een deel de
vraag. Langer zelfstandig wonen leidt dus tot een hogere
kwaliteit van leven en lagere kosten voor zorg.
Zelf zorg organiseren
Ouderen hoeven niet af te wachten tot de zorg naar hen
toe komt. Ze kunnen ook, onder het motto van “we helpen
elkáár”, de gewenste zorg zelf organiseren. Dit principe
vormt het uitgangspunt van de WMO.Voorwaarde van zo’n ini-
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het slagen van dit initiatief is wel dat de professionele zorg
permanent beschikbaar is. Professionals kunnen dan inspringen zodra de vrijwilligers niet meer aan de zorgvraag
kunnen voldoen. In kleine kernen speelt wel het probleem
van de relatief grote afstand tot de zorgaanbieder. Dit brengt
hogere kosten met zich mee, wat negatief effect heeft op het
financiële voordeel van het zelfstandig wonen.
Nu er in De Kempen steeds meer zorg wordt aangeboden
buiten de muren van de zorginstellingen, daalt het aantal
bedden in de instellingen en groeit het aantal aanleunwoningen en dagbehandelingsplaatsen sterk (figuur 12). Deze
hoge groeicijfers voor aanleunwoningen en dagbehandelingsplaatsen weerspiegelen de sterke vergrijzing van De
Kempen. Tevens duiden deze cijfers erop dat de zorgaanbieders in de streek nadrukkelijk inspelen op de vergrijzing

Figuur 11:
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en de veranderende vraag van ouderen. Het cijfer voor instellingen laat een volstrekt
ander beeld zien dan de landelijke ontwikkeling (=20%). Dat extreme groeicijfer wordt
veroorzaakt door de komst van één (private) zorginstelling.
Meer werken, minder vrijwilligerswerk
De relatie tussen zorgbiedende vrijwilligers(organisaties) en zorgontvangende ouderen lijkt in veel opzichten op de relatie tussen professionele zorginstellingen en ouderen. In beide gevallen speelt de zorgaanbieder een actieve rol en bevindt de oudere
zich in een afhankelijke positie. Bovendien komt, net als in de professionele zorg, het
aanbod van vrijwilligers steeds meer onder druk te staan. Organisaties van vrijwilligers worden vaak gedragen door slechts enkele - vaak professionele - krachten, terwijl
het moeilijk is nieuwe vrijwilligers te werven. Een andere belangrijke factor is dat een
groot deel van het vrijwilligerswerk in De Kempen op de schouders van ouderen te-
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recht komt. Deze groep heeft steeds minder vrije tijd doordat nu meer ouderen dan
voorheen tweeverdieners zijn en ze bovendien langer doorwerken. Ook het feit dat
steeds meer ouderen buiten de zorgcentra wonen, speelt hier een rol. Mensen die zich
willen inzetten als vrijwilliger, komen daardoor minder snel in aanraking met mensen
die behoefte hebben aan die zorg. Toch slaagt de Zorgcoöperatie in Hoogeloon erin
om voldoende vrijwilligers aan te trekken, zowel voor de klussendienst als voor mantelzorg activiteiten. Verzoeken om een nabuur te steunen zijn naar verluidt tot nu toe
nooit geweigerd. Het aspect van het afnemende potentieel aan vrijwilligers lijkt in De
Kempen inderdaad aan de orde te zijn. Het aantal werkenden in de leeftijdscategorie
van 45 tot 65 jaar is hier de afgelopen jaren sterker gegroeid dan gemiddeld in ons
land. Inmiddels werkt bijna 60% van deze leeftijdsgroep. Enkele jaren geleden was dat
nog slechts 54% (figuur 13).
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Sociaal sparen
Als een oudere niet in aanmerking komt voor professionele
zorg en de georganiseerde vrijwillige zorg, kan de oudere alleen nog terugvallen op zijn eigen netwerk. Volgens de professionele partijen in De Kempen leeft bij ouderen nog te
weinig het besef dat men al op middelbare leeftijd moet zorgen voor een ‘toekomstvast’ netwerk. Dat kan hetzij door het
onderhouden van al bestaande relaties, hetzij door het actief
aanknopen van nieuwe relaties. Veel ouderen hebben echter
geen netwerk. Ze leven erg op zichzelf en zijn in feite van
de samenleving vervreemd. Dit komt voor een deel doordat
deze mensen een laag inkomen hebben en daardoor weinig
mogelijkheden. Vaker is sprake van een vrije keuze, al dan
niet uit gemakzucht. Zodra zich gebreken voordoen, verergert dit ‘op zichzelf zijn’ al gauw in een sociaal isolement.
Voor veel ouderen bestaat de kring met sociale contacten
enkel en alleen uit enkele professionele of vrijwillige zorgverleners. Geheel ten onrechte houdt het gros van de ouderen vast aan de gedachte dat er, als de nood aan de man komt,
wel door de overheid voor hen gezorgd zal worden. Ouderen
met een hoog inkomen kunnen vaak wel zelf ondersteuning
inkopen, maar slechts weinigen kunnen zelf álle benodigde
zorg betalen. Bovendien houdt fysieke ondersteuning nog
geen sociaal-psychologische ondersteuning in.
Mantelzorgers en vrijwilligers
Als ouderen niet via de reguliere kanalen aan zorg kunnen komen, is een beroep doen op naasten de laatste optie. Als die
langdurig en veelvuldig moeten bijspringen, worden ze man-

32

telzorgers. De professionals in De Kempen zijn niet eenduidig
in hun oordeel over de scheidslijn tussen vrijwilligerswerk en
mantelzorg. Mantelzorg wordt opgevat als intensieve persoonlijke (en huishoudelijke) zorg door een naaste. Maar ook
vrijwilligerswerk heeft vaak betrekking op persoonlijke zorg.
Het onderscheidende criterium tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk is de emotionele belasting die de zorgverlener
ondervindt. De mantelzorger voelt zich doorgaans zeer sterk
emotioneel verplicht door de verzorgde persoon. Vaak is
er een huwelijks-of familieband. Mantelzorgers zetten vaak
hun eigen behoeften opzij om aan hun zorgplicht te kunnen
voldoen. Dit legt een zware mentale druk op hun schouders.
Ze staan vaak niet open voor goedbedoelde adviezen van
professionele zorgverleners om de zorglast beter te beheersen. Evenmin willen ze gebruikmaken van de mogelijkheden
die private verzekeraars bieden op het gebied van ‘respijtzorg’(tijdelijke vervanging voor de mantelzorger). Vrijwilligers willen best taken uitvoeren die een mantelzorger ook
verricht, maar stellen wel eisen omtrent bijvoorbeeld duur
en frequentie. De ‘echte’ mantelzorger stelt geen voorwaarden. Verwacht wordt dat de WMO de druk op mantelzorgers
verder zal vergroten, omdat daarin wordt geëist dat een inventarisatie wordt gemaakt van de mogelijkheden die naasten hebben om de zorgvrager te ondersteunen.
Zorg ruilen?
Er is een oplossing voor de vereenzaming, het tekort aan vrijwilligers en (een deel van) het financieringsprobleem in de
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zorg. Ouderen ‘betalen’ voor zorg door een dienst te verrichten voor een ander. Over
de wenselijkheid en haalbaarheid van zo’n verplicht ruilsysteem verschillen de professionele partijen in De Kempen van mening. Het is op de eerste plaats niet eenvoudig
om een dergelijk systeem vorm te geven. De zorgvrager ontvangt een dienst die hij niet
zelf kan vervullen. Hieruit volgt automatisch dat de wederdienst van de zorgvrager zich
op een ander terrein zal bevinden. Dienst en wederdienst zijn dan van een verschillende
orde, waardoor zich vaak de vraag zal voordoen of de ruil wel ‘eerlijk’ is. Ten tweede lijkt
het een aantal professionals niet wenselijk om deze ruilhandel verplicht te stellen. Anders
dan vroeger aanvaarden de huidige en aankomende generaties ouderen geen inperking
van hun zelfstandigheid. Ze bepalen tegenwoordig zelf wat ze ondernemen en met wie.
Eigen vermogen als financieringsbron
In de WMO wordt de eigen bijdrage gerelateerd aan het inkomen. De professionele

partijen denken dat deze aanpak een voorproefje is van hoe de financiering van de
zorg er in de toekomst uit zal zien. Hierin zullen eigen bijdragen een veel grotere rol
spelen dan velen nu vermoeden. Het zorgsysteem zoals de Nederlandse overheid dat aanbiedt, zal steeds meer versoberen en uit eigen middelen moeten worden aangevuld. Deze
eigen bijdrage wordt door de professionals als redelijk ervaren. Ook vinden ze het redelijk
als die bijdrage niet alleen uit het inkomen van de oudere afkomstig is, maar ook uit zijn
vermogen. Ondanks dat de vermogenstoets bij opname in een verzorgingstehuis is afgeschaft, zien de professionele partijen het eigen vermogen van de oudere als een belangrijke
toekomstige financieringsbron voor zorg. Bij die overweging speelt een rol dat de periode
waarin aanvulling vanuit eigen middelen nodig is, statistisch gezien beperkt is. De Nederlander leeft gemiddeld ruim 75 jaar in goede gezondheid en heeft daarna gemiddeld nog
vijf jaar lang een forse zorgbehoefte. Vele ouderen zullen dus lang van hun vermogen kunnen genieten voordat ze hun geld moeten aanspreken voor het financieren van zorg.
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4. O ud e r wo rd e n i n D e Ke m p e n
Hoe staan de oudere inwoners van De Kempen tegenover het ouder worden? Hebben ze zich financieel
goed voorbereid? Wat gaan ze doen met hun nieuw verworven vrije tijd? Om dit soort vragen te kunnen
beantwoorden, ontvingen ruim 5.700 Kempenaren van 45 jaar en ouder jaar een uitgebreide enquête.
De respons was maar liefst 30%.

In de tweede helft van het leven hebben Kempenaren over
het algemeen een positieve kijk op hun oude dag. Slechts
7% van de ondervraagden geeft aan de oude dag in meer of
mindere mate beangstigend te vinden. Bijna de helft van de
respondenten kijkt vol goede moed naar de toekomst (figuur
14). De waardering van ouder worden hangt maar weinig
samen met persoonskenmerken zoals leeftijd, geslacht en
opleiding. Ook omstandigheden als gezondheid, eenzaamheid en woonplaats spelen geen rol van betekenis. De oude
dag schrikt de bewoners van De Kempen niet af.
Gezonde Kempenaren
De respondenten hebben in het algemeen een gunstig oordeel over hun gezondheid. Bijna 55% van de oudere Kempenaren noemt de gezondheid goed tot uitstekend en 40%
vindt zichzelf matig gezond. Het oordeel over de gezondheid varieert met de leeftijd, het inkomensniveau en het opleidingsniveau. Het oordeel ‘slecht’ neemt met het vorderen
van de leeftijd slechts weinig toe, maar daar staat tegenover
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dat de gezondheid dan veel vaker als ‘matig’ wordt beoordeeld. Respondenten met een hoge opleiding of een hoog
inkomen, oordelen veel gunstiger over hun gezondheid dan
lager opgeleide of minder welvarende respondenten. Rond
40% van de oudere Kempenaren met een hoge opleiding of
een hoog inkomen noemt de eigen gezondheid ‘uitstekend’,
maar onder respondenten met een laag inkomen of een lage
opleiding is dit aandeel nauwelijks hoger dan 20%. Mannen en
vrouwen verschillen niet in hun oordeel over de gezondheid.
Gezondheid houdt de Kempenaren sterk bezig. Meer dan
acht van de tien inwoners van 45 jaar of ouder is bewust bezig met de eigen gezondheid, meestal in de vorm van voldoende beweging en gezond eten. Matig of niet roken en
drinken wordt door meer dan de helft van de respondenten
genoemd als factor ter verbetering van de gezondheid. Hoe
hoger het opleidingsniveau, des te groter is de aandacht voor
roken en alcoholgebruik. Zo ook neemt de aandacht voor medische controle toe met de leeftijd en het opleidingsniveau.

Een goede voorbereiding
Bijna driekwart van de Kempenaren van 45 jaar of ouder heeft zich op een of andere
wijze voorbereid op de oude dag. Daarbij staan voorzieningen op het financiële vlak
voorop. Voorbereidingen op het sociale vlak worden minder vaak getroffen. Het opbouwen van een financiële buffer is verreweg de meest voorkomende vorm van voorbereiding (figuur 15). Meer dan tweederde van de respondenten legt geld opzij voor
de oude dag, naast een eventuele pensioenregeling.
De meeste ouderen zijn van mening dat inkomen en vermogen geen rol mogen spelen bij het ontvangen van een vergoeding voor kosten van zorg. Als het toch moet
gebeuren, dan wil men liever dat het vermogen wordt meegerekend dan het inkomen.
Daarnaast doet zich op dit aspect een generatiekloof voor. Welvarende en jongere respondenten zijn minder geneigd een inkomens- en vermogenstoets te accepteren dan

Figuur 14:

minder welvarende, oudere respondenten.
Eén op de drie oudere Kempenaren heeft met het oog op het ouder worden, een wijziging in de woonsituatie tot stand gebracht, door verhuizing en/of verbouwing. Van
de niet-materiële voorbereidingen is de periodieke medische controle het meest van

“Geld opzij leggen voor de oude dag. ”
belang. Bijna 30% van de oudere Kempenaren laat zich regelmatig medisch keuren.
Slechts één op de acht respondenten heeft met het oog op de oude dag afspraken
gemaakt met de kinderen of geïnvesteerd in het sociale netwerk.
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Met het vorderen van de leeftijd bereiden de oudere
Kempenaren zich meer voor op hun oude dag. Dat doen ze
onder andere door hun woning aan te passen en zich periodieke medisch te laten controleren. Het opzij zetten van
geld komt met het klimmen der jaren juist steeds minder
voor en de animo voor een eigen bijdrage op grond van
vermogen of inkomen neemt eveneens af. Dit verschijnsel zien we optreden in alle inkomenscategorieën. Jongere
ouderen zetten meer geld opzij dan ouderen, waarschijnlijk omdat ze welvarender zijn en dus meer geld ‘over’ hebben. Ook blijkt uit de cijfers dat welvarende inwoners meer
geld opzij leggen dan minder welvarende. In het algemeen
komen financiële voorbereidingen en medische controle
wat vaker voor naarmate het opleidingsniveau stijgt. De gezamenlijke invloed van inkomen en opleidingsniveau is echter
beperkt, evenals de invloed van geslacht en woonplaats.
Verschillende woonwensen
Oudere Kempenaren hebben zich qua woonsituatie goed
voorbereid op hun oude dag. Velen hebben hun woonsituatie aangepast aan de naderende ouderdom: bijna 60%
van de respondenten woont in een woning die geschikt is
voor bewoning door een zieke of gehandicapte. Meer dan
eenderde van de respondenten wil op latere leeftijd niet
meer verhuizen. Vooral de leeftijdscategorie van 65 jaar of
ouder is relatief honkvast (figuur 16).
Ouderen vinden koopwoningen geschikter voor de oude
dag dan huurwoningen; daarom willen bewoners van koop-
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woningen minder vaak verhuizen dan huurders. Bij degenen
die wel willen verhuizen, doet zich een duidelijk onderscheid
voor tussen bewoners van een eigen woning en huurders.
Onder eigenaren van een koopwoning is een (andere) zelfstandige woning het meest in trek, op afstand gevolgd
door een zelfstandig appartement. Huurders hebben juist
een voorkeur voor een speciaal op ouderen gericht wooncomplex:‘wonen tussen ouderen onder elkaar’ in een seniorenstad. Er is in veel mindere mate behoefte naar een zorginstelling. Leeftijd en inkomensniveau spelen bij deze voorkeur een grote rol. Jongere, hoogopgeleide en welvarende
ouderen wonen voor het overgrote deel in een eigen, grondgebonden woning. Oudere, minder welvarende ouderen
wonen relatief vaak in een huurwoning of zorginstelling.
Herkomst van de zorg
Vervoer en de dagelijkse bezigheden in en rond het huis zijn
zaken waarvan de oudere Kempenaren verwachten het in
de toekomst grotendeels zelf te kunnen organiseren. Voor
vervoer verwacht men ook in belangrijke mate te kunnen
terugvallen op de overheid. Zorginstellingen worden vooral
door de bewoners van grote kernen gezien als belangrijkste
aanbieder van huishoudelijke ondersteuning. Daarnaast
worden zorginstellingen in veruit de meeste gevallen genoemd als aanbieder van persoonlijke verzorging (zoals
wassen en aankleden) en van medische verzorging. In de
verwachting van de oudere Kempenaren spelen vrijwilligers
slechts een beperkte rol bij de toekomstige zorgvoorziening.
Eerder verwacht men nog te kunnen terugvallen op familie,

Figuur 16:
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vrienden en kennissen. Verschillen in geslacht, leeftijd, inkomen en opleiding spelen bij
deze opvattingen slechts een beperkte rol. Wel lijken oudere Kempenaren zelfstandiger te zijn naarmate het opleidingsniveau en het inkomen hoger zijn. Deze groep wijst
gemiddeld minder vaak overheid en zorginstellingen aan als aanbieder van zorg.

wat sterker dan onder mannen. Ruim 20% van de vrouwen zou voor de 60e verjaardag
willen stoppen en 15% verwacht dat ook te kunnen doen. Voor mannen zijn deze percentages respectievelijk 18  en 5. Daarnaast zouden meer vrouwen (20%) na de 65e
verjaardag willen doorwerken dan mannen (18%).

Langer doorwerken?
Oudere Kempenaren verwachten wat langer te moeten doorwerken dan ze zouden
willen. Ruim 80% van de respondenten wil op of voor het 65e levensjaar stoppen met
werken, maar slechts tweederde verwacht met 65 jaar daadwerkelijk gepensioneerd te
zijn (figuur 17). Eén op de drie oudere Kempenaren verwacht nog enkele jaren door te
werken na de 65e verjaardag. Opleiding, inkomen en woonplaats spelen daarbij nauwelijks een rol, maar mannen en vrouwen verschillen wel enigszins van opvatting. Onder vrouwen is de wens en verwachting te stoppen met werken voor de 60e verjaardag

Binding met De Kempen
Bijna alle respondenten (95%) voelen zich verbonden met De Kempen. De belangrijkste factoren bij deze binding zijn sociale relaties binnen de streek, het hebben van
‘roots’ en verwanten in de streek, en de woon- en leefkwaliteit van De Kempen. De
woonplaats van zelfstandig wonende kinderen en de locatie van het werk zijn minder
van belang voor de binding. Met het klimmen der jaren worden de kinderen als factor
voor binding belangrijker, terwijl het belang van de andere factoren wat afneemt. Werk
is na het 65e levensjaar nauwelijks meer van belang voor de betrokkenheid en speelt
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als bindingsfactor alleen voor middelbaar opgeleiden een
rol van betekenis. Daarnaast verschilt de aard van de betrokkenheid ook met het opleidingsniveau. Naarmate het opleidingsniveau hoger is, zijn ‘roots’, verwanten en kinderen min
der van belang voor de binding met de streek, maar wordt
de rol van de omgeving juist veel belangrijker. Tot slot zijn
roots in de kleine kernen een wat belangrijkere factor dan in
de grote kernen.
Op wie terugvallen?
Ouderen besteden over het algemeen weinig aandacht aan
het uitbreiden van het sociale netwerk als voorbereiding op
de oude dag. Dit zou erop kunnen duiden dat het sociale
netwerk als een natuurlijk gegeven wordt beschouwd. Blijkbaar leeft het idee dat men niet veel moeite hoeft te doen
voor sociale contacten. Verwantschap speelt dan ook een
belangrijke rol in het netwerk van de oudere Kempenaren
(figuur 18). Meer dan 60% denkt voor hulp zeker te kunnen
terugvallen op in de streek woonachtige familie en iets
minder dan de helft op zelfstandig wonende kinderen in
De Kempen. Zelfstandig wonende kinderen in De Kempen
fungeren dus als binding aan de streek en als hulp in geval
van nood. Deze samenhang is bij familie in De Kempen wat
minder sterk. Verder denkt bijna de helft van de respondenten
voor hulp zeker terecht te kunnen bij buurtgenoten en
vrienden in De Kempen. De reden waarom men zich betrokken voelt bij De Kempen, maakt daarbij geen verschil. Inkomen en opleidingsniveau spelen echter wel een rol. Meer
welvarende en hoger opgeleide respondenten verwachten
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meer op vrienden en kennissen en op kinderen buiten De
Kempen te kunnen terugvallen. Minder welvarende en
wat lager opgeleide respondenten denken zich meer tot
verwanten in De Kempen te kunnen richten.
In totaal verwacht 95% van de respondenten in tijden van
nood te kunnen terugvallen op verwanten, vrienden of buurtgenoten in de streek. Dat betekent echter niet dat alle oudere
Kempenaren over een groot netwerk beschikken. Bovendien
is naarmate de leeftijd vordert, het netwerk kleiner. Meer
dan de helft van de alle respondenten heeft minder dan tien
familieleden, vrienden of kennissen in de streek om op terug
te vallen en 5% heeft helemaal geen Kempische relaties die
in geval van nood zouden kunnen bijspringen. Desondanks
zegt meer dan 80% van de respondenten zich (vrijwel) nooit
eenzaam te voelen. Eenzaamheid komt het minst voor onder
mensen met een partner en het meest onder alleenstaanden
of mensen die met familieleden samenwonen.
Werk en vrije tijd
Naast familie zijn ook werk en sociale activiteiten belangrijke
manieren om in contact te blijven met de samenleving. Iets
minder dan de helft van de oudere Kempenaren is actief op
de arbeidsmarkt. Met het vorderen van de jaren neemt dit
percentage sterk af. In de leeftijdscategorie van 45 tot 55 jaar
werkt bijna 90% van de respondenten, in de groep van 55 tot
65 jaar nog maar 45% en boven de 65 jaar minder dan 1%.
Bijna eenderde van de Kempenaren onderneemt - eventueel naast een betaalde baan - een vorm van vrijwilligerswerk.

Figuur 18:
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Hier wordt echter niet veel tijd aan besteed: in driekwart van de gevallen betreft het
niet meer dan 4 uur per week. Kempische ouderen besteden veel minder tijd aan maatschappelijke activiteiten dan aan het onderhouden van sociale contacten en individuele activiteiten zoals hobby’s, lezen en tv-kijken.
Naarmate de leeftijd vordert, worden individuele hobby’s een belangrijkere tijdsbesteding. Lezen, tv kijken en computergebruik blijven daarbij achter. Ook neemt de
deelname aan sportactiviteiten en opleidingen af met het klimmen der jaren. Reizen
als vrijetijdsbesteding wordt in de leeftijdscategorie van 55 tot 65 jaar het meest
genoemd. In de categorie tot 55 jaar ontbreekt daarvoor de tijd (doordat men nog een
baan heeft) en in de leeftijdscategorie van 65 jaar of ouder zou de gezondheid een rol
kunnen spelen. Daarnaast varieert de mate waarin oudere Kempenaren in hun vrije tijd
actief zijn, met het opleidingsniveau. Naarmate de genoten opleiding hoger is, worden
vrijwilligerswerk, uitgaan, reizen en lezen, tv-kijken en computergebruik vaker genoemd.

Vrijwilligerswerk of liever hobby’s?
Kempenaren verwachten na hun pensionering meer activiteiten te ondernemen dan
nu. Wel denkt men zijn tijd voor een deel anders te besteden. De respondenten verwachten individuele activiteiten zoals mediagebruik en hobby’s na de pensionering
minder vaak te ondernemen. Voor het onderhouden van sociale contacten, reizen en
uitgaan wordt een toename verwacht. Hetzelfde geldt voor vrijwilligerswerk, dat in
de huidige situatie door 32% van de oudere Kempenaren wordt ondernomen, maar
na pensionering naar verwachting door 40%. Bovendien verwacht eveneens bijna
40% van de Kempenaren zorg te gaan verlenen aan verwanten. Naarmate de leeftijd
vordert, lijkt de animo voor vrijwilligerswerk en zorg aan verwanten echter af te nemen.
Er bestaat een sterke samenhang tussen het verrichten van vrijwilligerswerk nu en in de
toekomst. Meer dan 70% van de mensen die nu actief zijn in vrijwilligerswerk, verwacht dat
ook na pensionering te zijn. Daar staat tegenover dat eveneens 70% van de mensen die nu
geen vrijwilligerswerk verrichten, dat in de toekomst ook niet zal doen.
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Conclu s i e s e n a a n b eve l i n g e n
In de voorgaande hoofdstukken kwamen vier aspecten van ouderdom en vergrijzing aan de orde: het begrip ouderdom zelf, de vergrijzing in De Kempen, de visie van professionele zorgaanbieders op vergrijzing
en de visie van oudere Kempenaren op het ouder worden. Deze vier invalshoeken brengen een aantal conclusies over de vergrijzing in de Kempen. Deze conclusies leiden tot aanbevelingen over de benadering van
de vergrijzing.

Conclusies
1. Ouderdom is een fase in het leven die ieder mens op
zijn eigen tijd bereikt.
Met de invoering van de AOW werd de leeftijd van 65 jaar
de harde ondergrens voor ouderdom. Dat deed echter geen
recht aan het individuele karakter van de levensloop van
ieder mens. Ouderdom is een levensfase die volgt op de
jeugd, de jongvolwassenheid en de gezinsfase. Zodra de
kinderen het gezin hebben verlaten, start een levensfase die
actief en in relatieve vrijheid kan worden ingevuld en die
pas eindigt als zich ernstige gebreken voordoen. In praktijk
liggen die grenzen rond 45 jaar en 80 jaar.
2. Nederland vergrijst, vooral in het landelijk gebied.
Het aantal ouderen en hun aandeel in de Nederlandse
bevolking neemt al decennia toe. In 1975 telde ons land
anderhalf miljoen personen van 65 jaar of ouder, in 2005
2,3  miljoen en in 2020 zal deze groep naar verwachting
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3,2  miljoen personen groot zijn. Was daarmee in 1975
nog slechts 10% van de bevolking ouder dan 65 jaar,
momenteel bedraagt het aandeel van deze groep 14%
en in 2020 zal naar verwachting bijna een vijfde van de
bevolking tot deze leeftijdscategorie behoren. Voor de
groep van 45 jaar of ouder zijn de percentages voor deze
jaren respectievelijk 33, 40 en 48. In de periode van 1975
tot 2020 zal het ruimtelijk patroon van de vergrijzing bijna
volledig zijn omgekeerd. Waren in 1975 vooral de grote
steden sterk vergrijsd en het landelijk gebied relatief jong,
in 2020 zullen de grote steden nog vrijwel de enige jonge
gebieden in ons land zijn.
3. Vergrijzing is een probleem omdat ouderen zich
afkeren van de samenleving.
In de maatschappelijke discussie ligt de nadruk op de
financiële en organisatorische druk die de vergrijzing op de
samenleving zal leggen. De financiële en organisatorische
druk zijn echter slechts symptomen. Het kernprobleem

is het gebrek aan maatschappelijke participatie door ouderen. Niet alleen stoppen ze
eerder met werken, maar ook compenseren ze de daling van de gewerkte tijd niet door
substantieel meer vrijwilligerswerk te doen. Daardoor dragen ze nog maar in beperkte
mate bij aan de vorming van de samenleving.
4. Ouderen staan vaak noodgedwongen aan de kant.
Dat ouderen minder deelnemen aan het maatschappelijk verkeer is niet alleen hun
eigen schuld. De arbeidsparticipatie is ook laag doordat oudere werknemers weinig in
trek zijn bij werkgevers. Ouderen zijn vaker en langduriger dan gemiddeld werkloos.
Mede daardoor zijn ouderen vaak relatief arm en dat perkt de mogelijkheden voor
allerlei activiteiten drastisch in. Ook de extramuralisering van de zorg speelt een rol.
Voorheen waren zorginstellingen een natuurlijk doel voor vrijwilligerswerk. Door de
extramuralisering valt dit organisatorische kader weg, waardoor het voor ouderen
minder gemakkelijk wordt zich in te zetten voor vrijwilligerswerk. Tot slot nemen met

het klimmen der jaren de mogelijkheden om (vrijwilligers)werk te verrichten doorgaans
af. Ouderen hebben meer tijd nodig voor persoonlijke verzorging en kennen meer
lichamelijke beperkingen dan jongeren.
5. De Kempen ontwikkelt zich vol goede moed tot een seniorenstad.
Het aandeel van ouderen in de Kempische bevolking is, na een sterke groei in de
afgelopen decennia, nu vrijwel gelijk aan het landelijke niveau. In de komende decennia
zal deze vergrijzing aanhouden, waardoor de streek in 2020 naar verwachting 24.000
inwoners van 45 jaar of ouder zal tellen en ruim 10.000 inwoners van 65 jaar of ouder.
Daarmee zal zich dan ruim de helft van de bevolking in de tweede helft van het leven
bevinden en een kwart 65 jaar of ouder zijn. De Kempen zal daarmee in 2020 sterker
vergrijsd zijn dan Nederland als geheel, maar nog net niet tot de landelijke top behoren.
De oudere Kempenaren bezien hun oude dag overigens vol goede moed. Slechts één op
de veertien vindt de ouderdom beangstigend.
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6. De Kempen is (ook) aantrekkelijk als woongebied voor
mensen in de gezinsfase.
In De Kempen vestigen zich meer gezinnen dan er vertrekken.
De streek is dus niet alleen voor ouderen een aantrekkelijke
woonplaats. Toch lijkt de toename van de bevolking tot 45 jaar
te worden belemmerd door het huidige restrictieve ruimtelijk
beleid.  De woningbouw werd tot nu toe sterk geconcentreerd
in de grote kernen in het gebied. De groei van het aantal
jongeren kan zorgen voor meer arbeidsaanbod in de zorg en
kan het draagvlak voor voorzieningen vergroten. Wel is er het
gevaar dat verdere verstedelijking het aantrekkelijke, lande
lijke karakter van het gebied zal aantasten.

gebouwd aan een financiële buffer en een sociaal netwerk
voor moeilijker tijden. Nog (te) vaak verwachten ouderen
dat er wel door overheid of zorginstellingen voor hen zal
worden gezorgd.

8. Oudere Kempenaren leggen geld opzij voor de oude
dag, maar verwachten wel dat hun zorg uit collectieve
middelen kan worden betaald.
De oudere Kempenaar treft in materiële zin voorbereidingen voor de oude dag. Daarbij is geld opzij leggen de
belangrijkste vorm, maar ook het aanpassen van de woning
door verbouwing of verhuizing komt vaak voor. Bovendien

“Jong(er) geleerd is oud(er) gedaan.”
7. Ieder mens moet in financiële én sociale zin sparen om
later voldoende zorg te kunnen krijgen.
Enkele decennia lang is de zorg in Nederland vrijwel geheel
door de overheid gefinanciërd en georganiseerd. De overheid
trekt zich echter steeds meer terug uit de zorg. Mantelzorg
en vrijwilligerswerk zullen daardoor in de toekomst belangrijker worden. Professionele zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg worden steeds meer gelijkwaardige stadia in een
keten van zorg. Ook zal de individuele burger vaker zelf zijn
zorg moeten financieren en organiseren. Daarvoor is niet
alleen geld nodig, maar ook een netwerk van (vrijwillige)
hulpverleners die kunnen bijstaan als professionele zorg niet
voorhanden is. Daarom moet al op jongere leeftijd worden
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verwacht men langer te zullen doorwerken dan men
eigenlijk zou willen. Anderzijds vinden veel Kempenaren
dat de vergoeding van zorgkosten niet afhankelijk mag
zijn van inkomen of vermogen. Jongere ouderen, die
relatief welvarend zijn, en oudere ouderen, die relatief
arm zijn, verschillen daarbij van mening. Rijke (jongere)
ouderen vinden een inkomens- en vermogenstoets minder
acceptabel dan minder welvarende (oudere) ouderen.

9. In De Kempen wordt voor zorg nog sterk vertrouwd op
verwanten en professionele instellingen.
Oudere Kempenaren voelen zich gebonden aan de streek,
vooral door hun sociale contacten, hun roots en door het

woon- en leefklimaat. Uitbreiding van het sociale netwerk met het oog op de
oude dag vindt men niet nodig. In geval van nood denkt men veelal op familie,
kinderen en buurtgenoten te kunnen terugvallen en voor persoonlijke en medische
verzorging op professionele instellingen. Huishoudelijke zorg denkt men zelf te
kunnen organiseren.
10. Hoger opgeleide en welvarende Kempenaren regelen de zorg voor hun oude
dag zelf.
Hoger opgeleide en meer welvarende oudere Kempenaren verwachten minder zorg
van overheid en zorginstellingen dan gemiddeld. Ze vertrouwen voor noodhulp
liever op hun netwerk van vrienden en kennissen. Jongere ouderen wonen vaker in
een koopwoning en hebben een sterke voorkeur om ook in de toekomst op zichzelf
te wonen. Minder welvarende en oudere ouderen wonen vaker gehuurd en willen

in de toekomst vaker op een of andere wijze gezamenlijk wonen. Welvaart kan dus
eenzaamheid met zich meebrengen.
11. Georganiseerd vrijwilligerswerk leeft in De Kempen (nog) niet.
Oudere   Kempenaren   ondernemen in hun vrije tijd vooral solitaire activiteiten; het
belang  daarvan   neemt toe met de  leeftijd.  Eenderde van de oudere  Kempenaren
is actief in vrijwilligerswerk, terwijl ruim 40% verwacht na de pensionering aan vrijwilligerswerk te zullen gaan doen. Het is echter twijfelachtig of het aanbod van vrijwilligers daadwerkelijk zal toenemen. In de huidige situatie ondernemen Kempenaren van
65 jaar of ouder nauwelijks meer vrijwilligerswerk dan jongere ouderen. Wel is onder
reeds actieve vrijwilligers het animo om in de toekomst vrijwilligerswerk te gaan doen,
veel groter dan onder degenen die (nog) niet actief zijn. Maatschappelijke participatie
is gedurende het hele leven een houding: jong(er) geleerd is oud(er) gedaan.
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Bovendien speelt vrijwilligerswerk in de visie van oudere
Kempenaren nog nauwelijks een rol als bron van zorg.
Men vertrouwt op verwanten en instellingen. De vraag
naar vrijwilligerswerk lijkt dus vooral latent te zijn. Ruil van
de ene dienst voor de andere is volgens de professionele
zorgaanbieders in De Kempen niet aan de orde.

Aanbevelingen
Bouw meer woningen in de ‘as van verstedelijking’.
De Kempen beschikt over een aantrekkelijk landschap,
een goede bereikbaarheid en een forse werkgelegenheid
en is daardoor een fijne plek om te wonen. In de vraag
naar woonruimte kan worden voorzien door de vier grote
kernen uit te breiden en enigszins te verdichten, zonder

- aan de streek aangepast - stedenbouwkundig ontwerp zal
recht doen aan de wens tot behoud van het landschap en
aan de kansen voor ontwikkeling van de streek.
Deze aanbeveling vergt een wijziging van het ruimtelijk beleid
van de overheid.
Vergroot de maatschappelijke dienstverlening door
ouderen.
Ouderen besteden weinig tijd aan vrijwilligerswerk en veel tijd
aan sociale contacten en solitaire activiteiten. Het verrichten
van maatschappelijke activiteiten staat momenteel ook los
van het ontvangen van zorg. De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kan het kader bieden om
ouderen te bewegen tot meer maatschappelijke activiteiten.

“Een ruilmodel om de eenzaamheid te doorbreken”.
dat daardoor het landelijke karakter dan de streek verloren
hoeft te gaan. De vier grote kernen vormen nu al een ‘as van
verstedelijking’ in de verder landelijke Kempen. Woningbouw op deze as tast het landelijke karakter van de rest
van het gebied niet aan. Evenmin maakt een beperkte
ver-dichting van de grote kernen de streek tot een grootstedelijk gebied. Een toename van het aantal woningen
met 10% in de meest verstedelijkte Kempische gemeente
Bladel, zou de gemeente qua dichtheid brengen op het
niveau van Groesbeek, Son en Breugel en Meerssen.  Een goed
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Een  van de prestatievelden van de WMO is immers het bevorderen van de deelname aan de samenleving. Een mogelijkheid
is dat vrijwilligersorganisaties ouderen gericht benaderen met
het verzoek om te participeren. Een stap verder is om losse familie-, vrienden- of kennissenkringen te stimuleren zich te ontwikkelen tot ‘coöperaties van onderling hulpbetoon’. Wellicht
is het hemd nader dan de rok en zet men zich eerder in voor
familie en bekenden. Nóg een stap verder is een ruilmodel
waarbij men in ruil voor het ontvangen van zorg een zekere
maatschappelijke dienst verleent. Die dienst moet natuurlijk

specifiek op de mogelijkheden van de dienstverlenende persoon worden toegesneden.  
Naast de WMO zou ook het organiseren van een ‘Kempenpolis’ mogelijk zijn. In deze zorgverzekering zou de hoogte van de financiële premie afhankelijk zijn van de mate waarin
de verzekerde maatschappelijke activiteiten onderneemt. Sceptici kunnen uit zo’n opzet
opmaken dat de oudere voor het ontvangen van zorg moet ‘werken’. Daar staat tegenover
dat zo’n ruilmodel het middel kan zijn om de eenzaamheid te doorbreken.
Deze aanbeveling vergt een creatieve instelling van gemeente, zorginstellingen en
verzekeraars en een wijziging van de levenswijze van de oudere Kempenaar.
Ontwikkel mogelijkheden om inkomen of vermogen om te zetten in zorg.
Professionele partijen in De Kempen verwachten dat ouderen op den duur een deel
van de zorg zelf zullen moeten organiseren en financieren. Slechts een minderheid van

de ouderen vindt dat inkomen en vermogen een rol mogen spelen bij het ontvangen
van een vergoeding voor de zorgkosten. Zodra ouderen tot het inzicht komen dat zij
hun vermogen willen inzetten voor het verkrijgen van zorg, zouden hun de middelen
moeten worden aangereikt om hun vermogen daadwerkelijk voor die zorg vrij te
maken. Dat kan door een specifieke verzekering, maar wellicht ook door de zorg te
koppelen aan de mogelijke waardestijging van de woning of het opgebouwde
pensioenvermogen.
Deze aanbeveling vergt fiscaal-juridische en commerciële creativiteit aan de kant van de
aanbieders van financiële producten en zorginstellingen, en een verandering van attitude
bij de oudere Kempenaar.
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S amenva t t i n g
Oud worden is een geleidelijk proces. Een cruciaal aspect van dit proces is de mate waarin mensen participeren
in de samenleving. Stoppen met werken betekent voor veel mensen een abrupte omschakeling van een op de
samenleving gericht leven naar een meer introvert leven. Deze verminderde participatie vormt de kern van
de problematiek die met vergrijzing in verband wordt gebracht, met name de financiering van de AOW, de
financiering en organisatie van de zorg, en de huisvesting van ouderen.

Nederland vergrijst sterk en De Kempen nog sterker. Nu al
zijn er in ons land ruim 6,5 miljoen mensen van 45 jaar of ouder. Dat is 40% van de bevolking. In 2020 zal deze groep tot
bijna acht miljoen mensen zijn gegroeid, oftewel bijna de helft
van de Nederlandse bevolking. Deze vergrijzing is het gevolg
van de daling van het geboortecijfer sinds de jaren zestig van
de vorige eeuw, waardoor voorgaande generaties niet meer
geheel werden vervangen door de opvolgende generaties.
Het sterkst manifesteert de vergrijzing zich in het landelijk
gebied doordat jongvolwassenen omwille van werk of
opleiding naar de steden trekken. Onder invloed van deze
binnenlandse migratie en door immigratie is in de grote
steden juist sprake van verjonging. De zeer sterke vergrijzing
in De Kempen is typisch voor een landelijk gebied in
zuidelijk Nederland. De Kempen behoorde dertig jaar
geleden tot de gebieden in ons land met de jongste
bevolking, maar treedt over vijftien jaar toe tot de kopgroep van vergrijsde gebieden. Meer dan de helft van de
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Kempische bevolking zal dan 45 jaar of ouder zijn en één op
de vijf Kempenaren 65 jaar of ouder.
Minder zorg, meer mantelzorg
De Kempische zorgaanbieders en ouderenorganisaties
herkennen de vergrijzing en zijn volop in de weer met het
bepalen van hun aanbod voor deze ‘markt’. Hoewel De
Kempen volgens deze professionals de trekken krijgt van een
seniorenstad, is het voor behoud van de leefbaarheid nodig
dat ook jongeren hier een plaats (blijven) vinden. Daarmee
stellen de professionals het restrictieve ruimtelijke beleid
aan de kaak.
Volgens de professionals willen ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig wonen. Dit streven kan alleen maar worden toegejuicht, omdat de kwaliteit van leven erdoor wordt verhoogd
en omdat het beroep op professionele zorg erdoor afneemt.
Daarvoor in de plaats komen vrijwilligerswerk en mantelzorg. Deze vormen van zorg zijn volgens de professionals

gelijkwaardig aan professionele zorg. Een adequate professionele achtervang voor het
vrijwilligerswerk en de mantelzorg blijft echter onontbeerlijk. Omdat er in de toekomst
minder sprake is van uit collectieve middelen aangeboden professionele zorg, moet
de toekomstige oudere een sociaal netwerk en financiële reserves opbouwen. Daartoe
zijn ouderen volgens de professionele partijen ook bereid. Van een verplichte ruil van
vrijwilligersdiensten kan daarbij volgens hen echter geen sprake zijn.
Investeren in de oude dag
Oudere Kempenaren bezien hun oude dag vol goede moed, ondanks het gevaar van
gebrekkigheid en eenzaamheid. Men lijkt zich ervan bewust te zijn dat tijdig voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden tegen dit soort risico’s. In de praktijk blijkt
dat ouderen vooral voorbereidingen treffen in materiële zin, zoals aanpassing van de
woning en het sparen van geld. Daarnaast verwacht men langer te moeten doorwerken dan men zou willen. En velen accepteren dat ze later zelf zullen moeten bijdragen
aan de kosten van zorg.
Investeren in een sociaal netwerk is daarentegen veel minder aan de orde. Oudere
Kempenaren ondernemen in hun vrije tijd vooral individualistische activiteiten. Wel
verwachten ze na hun pensionering tijd aan vrijwilligerswerk en aan mantelzorg te
zullen besteden. De ondersteuning bij dagelijkse bezigheden verwachten ze zelf
te kunnen regelen, en voor persoonlijke en medische verzorging denken ze bij
professionele zorginstellingen terecht te kunnen.
Vrijwilligerswerk lijkt een beperkte rol te spelen in de beleving van de oudere

Kempenaren. Vooral mensen die nu al vrijwilligerswerk doen, verwachten na hun
pensionering als vrijwilliger actief te zijn. Daarnaast worden vrijwilligers nauwelijks
genoemd als bron van hulp. Eerder nog verwacht men als het nodig is terug te
kunnen vallen op familieleden, zelfstandig wonende kinderen en buurtgenoten. Het
sociale netwerk van de Kempenaren is niet erg groot, maar sociale contacten zijn wel
van groot belang voor de betrokkenheid met de streek. Daarnaast spelen de roots en
de aanwezigheid van familie een rol. Voor hoogopgeleide Kempenaren is vooral de
woonomgeving belangrijk voor de binding.
Conclusies
In 2020 behoort De Kempen tot meest vergrijsde gebieden van Nederland. Problemen
die verband houden met vergrijzing, zullen zich hier in alle hevigheid doen gelden. Het
zou goed zijn als er meer woningen gebouwd worden, niet alleen voor het groeiend
aantal ouderen (die graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen) maar ook voor
jonge gezinnen (die zich graag in De Kempen vestigen). Door de zich terugtrekkende
overheid moeten ouderen hun zorg in toenemende mate zelf regelen cq. financieren.
Ouderen besteden weinig tijd aan vrijwilligerswerk, juist in een tijd waarin vrijwilligerswerk en mantelzorg belangrijker worden. Daarom moeten ze meer worden gestimuleerd om zich in te zetten voor hun medemens, bijvoorbeeld door zich aan te sluiten
bij een vrijwilligersorganisatie. Om de hogere kosten van zorg op te vangen kan verder
worden gedacht aan het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden om vermogen of
inkomen om te zetten in zorg.
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Deelnemers workshops en interviews
Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door:

Toon Antonis
Frans van Amelsvoort
Anne-Marie Asbreuk
Carola Boerekamp
Jules de Corte
Leo van Erp
Jan van der Hamsvoord
Jeanne Heusschen
Henk Jong
Jan Kuipers
Toon van der Looij
Kees Nauta
Ad Pijnenborg
Jos Schols
Henk Straatman
Cees van Tiggelen
Jan van de Ven
Marlies Verbakel-Houben
Henk Vrijsen
Elly Vrins-Schlatmann
Cees Verouden
Leo van der Weijst
Simon Wessels
Andrea Wobbe
Marcel Woudman
Hans Zwagers
Wij danken allen voor hun inbreng.
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Gemeente Reusel-De Mierden
Provincie Noord-Brabant, afdeling Zorg
Zorgcentrum De Floriaan
Zorghotel Hapertse Kluis
Gecoördineerd Ouderenwerk
Regionale Stichting Zorgcentra De Kempen
Zorgbemiddelaar De Plaatse
Steunpunt Mantelzorg De Kempen
Participant in werkgroepen m.b.t. mantelzorg
Brabant Ondersteuningsinstituut Zorg
Project VieDome
PON Beleidsadviseur Ruimte & Wonen
Zorgcoöperatie Hoogeloon
Universiteit Tilburg
MKB Hapert, MKB Zuid-Brabant
KBO Brabant
Ouderenbeleid gemeente Bladel
ZuidZorg
Zorgcentrum De Wiekenborg Eersel
Provinciaal Welzijnsberaad Ouderen
ZuidZorg
Woningstichting De Zaligheden
SRE, afdeling Ruimte & Wonen
Woningstichting De Zaligheden
Zilveren Kruis Achmea
Huisarts

Bronvermelding

Het rapport “De gevolgen van de vergrijzing in De Kempen” is een voorbeeld van een product dat
tot stand is gekomen op basis van een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs.
Rabobank De Kempen-West heeft hiermee op een passende manier inhoud gegeven aan het begrip
maatschappelijk verantwoord ondernemen en als zodanig bijgedragen aan de afronding van de studie van een van onze studentenprojectgroepen. Het ontwerpen en produceren van communicatieuitingen, maar ook projectmanagement en het adviseren aan de klant zijn facetten die voor studenten,
creatieven in opleiding, van groot belang zijn.
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