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VOORWOORD BIJ DE GEZAMENLIJKE OPMAAK VAN HET BELEIDSPLAN ZORGSTRATEGIE EN HET OUDERENBELEIDSPLAN 

Voorwoord bij de gezamenlijke opmaak van het 
beleidsplan zorgstrategie en het 
ouderenbeleidsplan 

Het ouderenbeleidsplan en het beleidsplan zorgstrategie richten zich op de 65-plussers. Vandaag 
telt Sint-Niklaas ruim 15 000 65-plussers of bijna 1/5 van onze inwoners. Een grote groep dus die 
bovendien gekenmerkt wordt door een enorme diversiteit. Het leeftijdscriterium van ‘65-plus’ 
vraagt daarom soepele hantering, en mag niet te absoluut beschouwd worden. 

Nog meer dan vroeger slaan stad en OCMW de handen in elkaar om een beleid op maat voor elke 
senior te kunnen realiseren. Wij staan voor een beleid waarbij senioren recht hebben op een actieve 
rol in onze stad en geloven vooral dat zij recht moeten hebben om hun manier van leven te kiezen. 
Senioren moeten hun ervaring en wijsheid kunnen delen, ze moeten m.a.w. ten volle kunnen parti-
ciperen en zich volledig kunnen ontwikkelen. Het ouderenbeleidsplan (gecoördineerd door de stad) 
schuift hiervoor onze prioriteiten naar voor. We staan ook voor een beleid waarbij we vanuit het 
lokale bestuur een gediversifieerd aanbod aan (woon)zorg voorzien, rekening houdend met de 
maatschappelijke evoluties, voor die senioren die zorg- en/of woonondersteuning nodig hebben. 
Het zorgstrategisch plan (gecoördineerd door het OCMW) tekent de gewenste toekomstige struc-
tuur uit van de (woon)zorg op korte en langere termijn.  

Het ouderenbeleidsplan en het beleidsplan zorgstrategie zijn weliswaar afzonderlijke documenten, 
maar zijn gezamenlijk tot stand gekomen en hierdoor maximaal op elkaar afgestemd. Uitgangspunt 
voor het geheel zijn de 8 componenten van het wereldgezondheidsmodel voor een leeftijdsvriende-
lijke gemeente: Publieke ruimte en gebouwen, Mobiliteit, Wonen, Sociaal-culturele participatie, 
Respect en sociale inclusie, Maatschappelijke participatie, Communicatie en informatie, Gezond-
heid en zorg. 

Sint-Niklaas moet een stad zijn waar iedereen, ongeacht leeftijd, zich welkom voelt. Een leeftijds-
vriendelijke en vooral warme stad dus! Deze plannen vormen daartoe een belangrijke schakel. Op 
basis van deze beide documenten zullen we samen met de senioren het ouderenbeleid verder uit-
werken. Hun stem zal daarbij van cruciaal belang zijn. 

Christel Geerts Mike Nachtegael 
Schepen voor seniorenbeleid Voorzitter OCMW 





5 

 

INHOUD 

Inhoud 

Voorwoord bij de gezamenlijke opmaak van het beleidsplan zorgstrategie en het 
ouderenbeleidsplan 3 

Lijst afkortingen 7 

Lijst tabellen 9 

Lijst figuren 11 

- DEEL 1  OPZET, BRONNEN EN REPRESENTATIVITEIT - 13 

1 | Opzet 15 

2 | Bestaande bronnen 17 
2.1 De Stadsmonitor 17 
2.2 Het ouderenbehoefteonderzoek 17 
2.3 Het ATO-onderzoek 17 
2.4 De huisbezoeken aan de 80-jarigen 18 

3 | Huidig onderzoek 19 
3.1 Representativiteit bevraging via de Stadskroniek 19 
3.2 Interviews en focusgroepen 21 

- DEEL 2  ANALYSE VAN INDICATOREN OUDERENVRIENDELIJKE STAD - 23 

4 | Ouderenvriendelijke publieke ruimten en gebouwen 25 
4.1 Omgeving 25 
4.2 Groene ruimte en wandelpaden 26 
4.3 Buiten zitten 27 
4.4 Bestrating 27 
4.5 Wegen 28 
4.6 Besluit 28 

5 | Ouderenvriendelijk vervoer 29 
5.1 Betaalbaarheid 29 
5.2 Frequentie en betrouwbaarheid 29 
5.3 Reisbestemmingen 30 
5.4 Ouderenvriendelijke voertuigen 31 
5.5 Gespecialiseerde diensten 31 
5.6 Bestuurders 32 
5.7 Veiligheid en comfort 32 
5.8 Stopplaatsen en stations 32 
5.9 Informatie 33 
5.10 Taxi’s 33 
5.11 Wegen 34 
5.12 Rijvaardigheid 35 
5.13 Parkeerplaatsen 35 
5.14 Besluit 36 

6 | Ouderenvriendelijk wonen 37 
6.1 Betaalbaarheid 37 



6 

 

INHOUD  

6.2 Architectuur 38 
6.3 Aanpassingen aan de woning 40 
6.4 Onderhoud van de woning 41 
6.5 Thuis oud worden 42 
6.6 Integratie in de gemeenschap 44 
6.7 Keuze aan huisvesting 44 
6.8 Leefomgeving 47 
6.9 Besluit 49 

7 | Ouderenvriendelijke maatschappelijke participatie 51 
7.1 De toegankelijkheid van evenementen en activiteiten 51 
7.2 Betaalbaarheid 52 
7.3 Een breed spectrum van evenementen en activiteiten 52 
7.4 Faciliteiten en ‘settings’ 54 
7.5 Isolement bestrijden 55 
7.6 Integratie in de gemeenschap versterken 56 
7.7 Besluit 56 

8 | Ouderenvriendelijkheid, respect en sociale inclusie (sociaal erbij horen) 59 
8.1 Respectvolle en inclusieve dienstverlening 59 
8.2 Publieke beeldvorming 60 
8.3 Intergenerationele en familiale interactie 60 
8.4 Onderwijs en vorming 61 
8.5 Betrokkenheid bij de gemeenschap 61 
8.6 Economisch zwakkeren 61 
8.7 Besluit 62 

9 | Ouderenvriendelijkheid, burgerparticipatie en tewerkstelling 65 
9.1 Vrijwilligerswerk 65 
9.2 Opties inzake tewerkstelling 65 
9.3 Burgerparticipatie 66 
9.4 Besluit 68 

10 | Ouderenvriendelijke communicatie en informatie 69 
10.1 Informatieaanbod 69 
10.2 Mondelinge communicatie 70 
10.3 Schriftelijke communicatie 70 
10.4 Taalgebruik 70 
10.5 Computers en internet 71 
10.6 Besluit 71 

11 | Ouderenvriendelijke welzijns- en gezondheidsdiensten 73 
11.1 Toegankelijke dienstverlening 73 
11.2 Aanbod aan diensten 76 
11.3 Ondersteuning vrijwillige inzet 77 
11.4 Besluit 77 

- DEEL 3  Besluit - 79 

12 | Algemeen besluit en aanbevelingen 81 

- BIJLAGEN - 83 
bijlage 1 Schriftelijke vragenlijst verschenen in de Stadskroniek 85 
bijlage 2 Uitnodigingsbrief voor de gesprekken met de bewoners van de WZC 89 
bijlage 3 Interviewleidraad voor de gesprekken met de bewoners van de WZC 91 
bijlage 4 Uitnodigingsbrief voor de focusgroepen 93 
bijlage 5 Interviewhandleiding voor de focusgroepen 95 
bijlage 6 Uitnodigingsbrief voor de bevoorrechte getuigen 99 
bijlage 7 Interviewhandleiding voor bevoorrechte getuigen 101 

Bibliografie 103 
 



7 

 

LIJST AFKORTINGEN 

Lijst afkortingen 

ADSEI Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 

HIVA Onderzoeksinstituut van de Arbeid en Samenleving 

IMA InterMutualistisch Agentschap 

OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 

PVT Psychiatrisch Verzorgingstehuis 

ROB Rustoord voor Bejaarden 

RVT Rust- en verzorgingstehuis 

SEL Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg 

SVR Studiedienst van de Vlaamse Regering 

VAZG Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 

WZC Woonzorgcentrum 

 





9 

 

LIJST TABELLEN 

Lijst tabellen 

Tabel 3.1 Leeftijd van de respondentengroep en van de totale Sint-Niklase populatie, 
in % 19 

Tabel 3.2 Aantal inwoners per deelgemeente en programmatieaantallen, in % 20 
Tabel 4.1 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende 

netheid en overlast, in % 26 
Tabel 4.2 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende 

aanwezigheid en tevredenheid met het openbaar groen in % 26 
Tabel 4.3 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende de 

tevredenheid met de staat van de fiets- en voetpaden, in % 27 
Tabel 5.1 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende de 

vraag of er voldoende bussen/trams in de eigen buurt zijn, in % 30 
Tabel 5.2 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende het de 

bereikbaarheid van het centrum vanuit de eigen buurt of wijk, in% 30 
Tabel 5.3 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende de 

aanwezigheid van voldoende haltes in de buurt van de senioren, in % 32 
Tabel 5.4 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende de 

tevredenheid met de staat van de wegen, in % 34 
Tabel 5.5 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende het 

voldoen van het aanbod aan fietspaden in de buurt van de senior en de 
veiligheid van deze fietspaden, in % 35 

Tabel 5.6 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende de 
verkeersveiligheid, in % 35 

Tabel 6.1 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende het 
percentage respondenten dat zelf bepaalde rekeningen niet konden betalen 
of iemand van het eigen gezin, naar type van rekeningen, in % 38 

Tabel 6.2 Informatie uit de enquête in het kader van het ouderenbehoefteonderzoek 
betreffende de eigen woning, in % 39 

Tabel 6.3 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende de 
aanwezige vertrekken in het eigen huis, in % 40 

Tabel 6.4 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende de 
aanwezigheid van voorzieningen in huis, in % 40 

Tabel 6.5 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende de 
staat van de woning, in % 41 

Tabel 6.6 Informatie uit de enquête in de Stadskroniek betreffende de kennis van, nood 
aan en gebruik van thuiszorgdiensten, in % 43 

Tabel 6.7 Informatie uit de enquête in de Stadskroniek aangaande de persoonlijke 
voorkeuren voor de toekomstige woonsituatie, in % 45 

Tabel 6.8 Informatie uit de enquête in de Stadskroniek aangaande de aanwezigheid van 
bepaalde voorzieningen in de gemeente (% dat voorziening nodig vindt, ENKEL 
BEWONERS VAN BETREFFENDE DEELGEMEENTE) 45 

Tabel 6.9 Informatie uit de enquête in de Stadskroniek aangaande wensen betreffende 
de omgeving van assistentiewoningen, in % 45 



10 

 

LIJST TABELLEN 

Tabel 6.10 Wensen betreffende de omgeving van woonzorgcentra, in % 47 
Tabel 6.11 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende de 

omgeving van de ouderen, in % 48 
Tabel 6.12 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende de 

veiligheid van de ouderen, in % 49 
Tabel 7.1 Informatie uit de enquête in het kader van het ouderenbehoefteonderzoek 

betreffende de drempels om vaker naar culturele evenementen te gaan, in % 52 
Tabel 7.2 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende het al 

dan tevreden zijn met het aanbod in de buurt, in % 53 
Tabel 7.3 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende 

activiteiten waar aan werd deelgenomen in het afgelopen jaar, in % 53 
Tabel 7.4 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende de 

mening aangaande personen met een andere cultuur, in % 54 
Tabel 7.5 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende het 

lidmaatschap bij verschillende verenigingen, in % 55 
Tabel 7.6 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende het 

contact met en vertrouwen in de eigen buren, in % 56 
Tabel 8.1 Informatie uit de enquête in het kader van het ouderenbehoefteonderzoek 

betreffende de tevredenheid met verschillende dienstverleningen, in % 60 
Tabel 8.2 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende het 

contact met en vertrouwen in de eigen buren, in % 61 
Tabel 9.1 Informatie uit de enquête in het kader van het ouderenbehoefteonderzoek 

betreffende de mate waarin men bepaalde zaken mist nu men op pensioen is, 
in % 66 

Tabel 9.2 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende de 
inspraakmogelijkheden van de bewoners van Sint-Niklaas, in % 67 

Tabel 9.3 Informatie uit de enquête in het kader van het ouderenbehoefteonderzoek 
betreffende de burgerparticipatie van de senioren van Sint-Niklaas, in % 67 

Tabel 10.1 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende het 
voldoen van de informatie verstrekt door de stad op verschillende vlakken, in % 69 

Tabel 11.1 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende het 
aanwezig zijn van voldoende huisartsen in de buurt, in % 73 

Tabel 11.2 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende het 
aanwezig zijn van voldoende zorgvoorzieningen voor ouderen in hun buurt, in % 74 

Tabel 11.3 Informatie uit de enquête in het kader van het ouderenbehoefteonderzoek 
betreffende de toegankelijkheid en dienstverlening van stad en OCMW, in % 74 

Tabel 11.4 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende de 
tevredenheid met het aanbod aan bejaarden- en gezondheidsvoorzieningen, 
in % 76 

Tabel 11.5 Informatie uit de enquête in het kader van het ouderenbehoefteonderzoek 
aangaande de tevredenheid met verschillende zorgvoorzieningen in Sint-
Niklaas, in % 77 

Tabel 12.1 Sterkte-zwakteanalyse op basis van de onderzoeksresultaten beschreven in dit 
rapport 81 

 



11 

 

LIJST FIGUREN 

Lijst figuren 

Figuur 6.1 Aandeel inwoners dat woont binnen 1,5 km loopafstand van een lokaal 
dienstencentrum 42 

Figuur 6.2 Aandeel inwoners dat woont binnen 1,5 km loopafstand van een serviceflat 43 
 





 

 

- DEEL 1  OPZET, BRONNEN EN 
REPRESENTATIVITEIT - 





15 

 

HOOFDSTUK 1 | OPZET  

1 |  Opzet 

Door de jaren heen heeft de stad Sint-Niklaas al heel wat informatie verzameld aangaande de 
wensen, verzuchtingen, opmerkingen, ... van zijn senioren, waarbij iedereen boven de 65 jaar als een 
senior beschouwd wordt. Zo denken we aan de bevraging binnen het kader van de Stadsmonitor, 
waarbij ook een aanzienlijk deel van de ouderen bevraagd werd. In 2006 vond er ook een ouderen-
behoefteonderzoek plaats in Sint-Niklaas onder leiding van prof. dr. Verté. Verder kan er heel wat 
geleerd worden van de huisbezoeken aan 80-plussers die in 2011 gebeurden en werd er ook infor-
matie verzameld in het kader van het ATO-onderzoek, waarover verder meer. Het opzet van het 
voorliggend rapport is dan ook van al deze informatie te integreren om zodoende inzicht te be-
komen in de mate van oudervriendelijkheid van de stad Sint-Niklaas. Gelijktijdig werd op basis van 
dezelfde informatie ook het beleidsplan zorgstrategie van het OCMW opgesteld.  

De leidraad die gehanteerd werd bij de opstelling van voorliggend ouderenbeleidsplan is de 
checklist voor ouderenvriendelijke steden en gemeente van de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) (http://www.who.int/kobe_centre/publications/age_friendly_cities_guide/en/). De 
checklist is beschikbaar in het Engels en werd vertaald naar het Nederlands door Huib Hinnekint 
van de Vlaamse Ouderenraad. Het is deze Nederlandstalige versie die we hier als kapstok zullen 
gebruiken.  
In deze checklist werden acht thema’s onderscheiden: 
1. ouderenvriendelijke publieke ruimten en gebouwen; 
2. ouderenvriendelijk vervoer; 
3. ouderenvriendelijk wonen; 
4. ouderenvriendelijke maatschappelijke participatie; 
5. ouderenvriendelijkheid, respect en sociale inclusie (sociaal erbij horen); 
6. ouderenvriendelijkheid, burgerparticipatie en tewerkstelling; 
7. ouderenvriendelijke communicatie en informatie; 
8. ouderenvriendelijke welzijns- en gezondheidsdiensten. 

Al deze thema’s zijn dan nog eens onderverdeeld in subthema’s, elk bestaande uit één of meerdere 
zogeheten ‘indicatoren’. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat er enige inhoudelijke overlap is 
tussen de verschillende indicatoren. Dit heeft als gevolg dat er soms interne kruisreferenties zullen 
aangetroffen worden, dit teneinde het dubbel aanhalen van dezelfde informatie zo veel als mogelijk 
te vermijden. Gezien de grote hoeveelheid aan items op de checklist, werd met het oog op de lees-
baarheid, de informatie binnen hetzelfde subthema zo veel als mogelijk samengenomen, waarbij dus 
verschillende items tot één indicator gecombineerd werden. 

De gegevens van de eerder uitgevoerde onderzoeken werden verder aangevuld met de resultaten 
van een nieuwe bevraging die georganiseerd werd naar aanleiding van deze onderzoeksopdracht 
voor het stad en OCMW Sint-Niklaas. In het kader van deze bevraging werd met vier verschillende 
manieren van informatieverzameling gewerkt. Bij de senioren die nog thuis wonen, werd gewerkt 
met een vrij brede schriftelijke vragenlijst (georganiseerd via de Stadskroniek, zie bijlage), waar ook 
de mogelijkheid werd geboden van deze online in te vullen (aan de hand van een internetlink). 
Hierbij werd niet enkel het gebruik van zorgdiensten bevraagd en de mogelijke (toekomstige) 
wensen op dat vlak (als specifieke input voor het beleidsplan zorgstrategie), maar werd dit aange-
vuld met een aantal vragen betreffende de huidige en de gewenste woonsituatie.  
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HOOFDSTUK 1 | OPZET 

Naast de globale enquête werden tien diepte-interviews afgenomen bij een groep van bewoners 
van woonzorgcentra (twee per WZC van het OCMW). Hierbij stonden het zorgaspect en de 
huidige noden op vlak van wonen en zorg centraal (zie interviewleidraad in bijlage). Verder, ten-
einde zicht te krijgen op het zorggebruik bij en de zorgbehoefte van bepaalde doelgroepen (ouderen 
van allochtone origine, ouderen met een psychiatrische problematiek, ouderen met een mentale 
handicap, ouderen die tevens mantelzorger zijn), werkten we met vier focusgroepen met vertegen-
woordigers van deze doelgroepen. Dergelijke focusgroepen laten toe van personen en doelgroepen 
te bereiken die minder gemakkelijk reageren op een traditionele enquête en waarbij, gezien de speci-
ficiteit van de eigen situatie, een meer exploratieve benadering is aangewezen. Binnen deze focus-
groepen kwamen naast zorgaspecten ook aspecten van mobiliteit, wonen, dienstverlening door 
OCMW en stad, integratie en participatie aan bod.  

Ten slotte werden er zeven interviews afgenomen bij groepjes van ‘bevoorrechte getuigen’ rond 
de thema’s van zorg, wonen, samenwerking, mobiliteit en participatie (zie leidraad interviews in 
bijlage). Het betrof hier: 
1. het dagelijks bestuur van de seniorenraad en de centrumraad van het dienstencentrum de Wilg; 
2. het directiecomité van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting; 
3. de begeleidingscommissie thuiszorg van het AZ Sint-Nikolaas; 
4. het dagelijks bestuur van de SEL Waasland; 
5. vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties rond personen met een beperking: Het 

Bint, Fovig en het dagcentrum; 
6. vertegenwoordigers verenigingen en organisaties rond personen met een psychiatrische stoor-

nis: PVT Hiëronymus, CGG Waas en Dender en APZ Sint-Lucia; 
7. vertegenwoordigers van verenigingen die in contact komen met ouderen die leven in kans-

armoede: Samenlevingsopbouw en Den Durpel. 

De thematische groepering liet de verschillende betrokkenen toe gedachten uit te wisselen en bood 
de mogelijkheid van door deze uitwisseling tot een verdere verdieping te komen.  

In wat volgt wordt eerst ingegaan op de verschillende bronnen die dit ouderenbeleidsplan stoffe-
ren. Vervolgens wordt het huidige onderzoek (opzet en representativiteit) toegelicht. Daarna wordt 
per thema de informatie aangaande de verschillende subthema’s besproken en per thema wordt dan 
ook nog eens een globaal besluit geformuleerd.  

Ten slotte, eerder vermelden we reeds dat de onderzoekers zowel het ouderenbeleidsplan van de 
stad als het beleidsplan zorgstrategie hielpen onderbouwen. Beide documenten zijn gebaseerd op 
dezelfde gegevens en zijn dus afgestemd zowel als aanvullend.  
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HOOFDSTUK 2 | BESTAANDE BRONNEN  

2 |  Bestaande bronnen 

2.1 De Stadsmonitor 
In 2011 werden de inwoners van Sint-Niklaas bevraagd in het kader van de Stadsmonitor. De 
Stadsmonitor bestaat uit een set van indicatoren gekoppeld aan een visie op leefbare en duurzame 
steden. Een deel van de gegevens is afkomstig uit databanken (Federale; Vlaamse en lokale), een 
ander deel werd bekomen door een schriftelijke bevraging van de bevolking. De gegevens van deze 
schriftelijke bevraging werden opgevraagd bij de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR). In 
de dataset zat informatie betreffende 772 inwoners van Sint-Niklaas waarvan 204 65-plussers. In 
wat volgt focussen we op deze groep van 65-plussers. De gegevens werden zo veel als mogelijk 
gewogen naar analogie met de oorspronkelijke weging, namelijk naar leeftijdsklasse en geslacht. 
Aangezien het hier maar één stad betreft, is een weging naar stad overbodig. 

2.2 Het ouderenbehoefteonderzoek 
In het ouderenbehoefteonderzoek van Verté en De Witte (2006) werd gewerkt met senioren als 
enquêteurs die gerekruteerd werden via de seniorenadviesraad. Op deze manier werden 800 
60plussers in SintNiklaas bevraagd (gestratificeerde steekproef). 

Hoewel het ouderenbehoefteonderzoek een schat van informatie bevat, zijn deze gegevens 
ondertussen al meer dan acht jaar oud. Voor bepaalde informatie is dat waarschijnlijk geen enkel 
probleem, maar op andere vlakken kan het zijn dat de huidige situatie verschilt van de toenmalige 
situatie. Zo is het zorglandschap naar aanleiding van het vorige zorgstrategisch plan toch redelijk 
veranderd. Ook zijn bepaalde straten en dergelijke heraangelegd, wat een invloed kan hebben op de 
vragen betreffende toegankelijkheid. Dit maakt dat we waar mogelijk de gegevens uit het ouderen-
behoefteonderzoek zullen aanvullen met informatie uit andere bronnen. 

2.3 Het ATO-onderzoek 
In 2012 voerde ATO VZW, in samenwerking met het VAPH en het stadsbestuur van Sint-Niklaas, 
reeds een onderzoek uit naar de ouderenvriendelijkheid van Sint-Niklaas. Ook hier werd de check-
list van het WHO als leidraad gehanteerd. Voor een volledige bespreking verwijzen we naar het 
verslag van dit onderzoek (Sint-Niklaas, Stad voor ieder van ons!, ATO, 2012). Hier zullen we kort 
op het opzet van het onderzoek ingaan.  

Het ATO stelde, in samenwerking met prof. Wouter Duyck van de UGent en het stad 
SintNiklaas, de vragenlijst op. Vier doelgroepen werden bevraagd namelijk 50-plussers, mensen 
met een beperking, jongeren en zorgverstrekkers. Vervolgens werden, in het kader van intergenera-
tionele samenwerking, scholieren bij verschillende scholen in Sint-Niklaas ingeschakeld om zelf de 
vragenlijst in te vullen, zowel als deze voor te leggen aan senioren en personen met een beperking 
in hun omgeving. Ook werden buurthuizen, dienstencentra en woonzorgcentra (WZC) bezocht en 
werd de vragenlijst in de bussen van de serviceflats (nu assistentiewoningen genoemd) gestoken. 
Ten slotte werd de enquête ook toegelicht in de Stadskroniek en kon men deze downloaden via de 
website of ophalen in het stadshuis of de bibliotheek. 

In totaal werden er op deze manier 411 personen bereikt, waarvan 202 65-plussers. Het betref-
fende onderzoeksrapport geeft hierbij wel de opmerking dat niet alle scholieren het afnemen van de 



18 

 

HOOFDSTUK 2 | BESTAANDE BRONNEN 

vragenlijst even serieus leken te nemen. Verder werden opvallend veel 80-plussers die in een ser-
viceflat wonen bevraagd. Beide aspecten maken dat de resultaten uit de enquête toch met enige 
voorzichtigheid dienen geïnterpreteerd te worden. 

2.4 De huisbezoeken aan de 80-jarigen 
Van 2009 tot 2011 gingen achttien seniorenvrijwilligers op pad met als doel het bezoeken van 
zoveel mogelijk 80-plussers in Sint-Niklaas. Eerst werd een introductiebrief aan de betreffende 
ouderen bezorgd via de post, waarna men hen opbelde om een afspraak te maken. Personen die 
telefonisch niet bereikt konden worden, werden onverwachts bezocht. 

Hierbij kwamen de drie aandachtswijken aan bod (Westerbuurt, Reynaertpark en Benoitpark) 
zowel als de deelgemeentes, samen goed voor zo een 1 179 80-plussers. In totaal werden 525 
80-plussers effectief bezocht van de 1 179. De tachtigplussers in de rusthuizen (231) werden niet 
bezocht omdat deze zich reeds in het hulpverleningscircuit bevonden. Men wenste tijdens deze 
huisbezoeken te komen tot een gesprek gericht op het verwezenlijken van vijf doelstellingen: 
1. detecteren van eenzaamheid; 
2. noden- en behoefteanalyse (op vlak van hulp- en dienstverlening en op vlak van activiteiten-

aanbod); 
3. concrete hulpvragen detecteren en doorverwijzen; 
4. participatie in de samenleving verhogen door informering; 
5. diensten van de stad bekend maken via de seniorengids. 

Vanuit doelstelling twee en drie werd dus een uitgebreid beeld op de noden van de Sint-Niklase 
ouderen bekomen. Het verslag van deze huisbezoeken kan ook via de site van de stad Sint-Niklaas 
nagekeken worden: http://www.sint-niklaas.be/nieuws/huisbezoeken-aan-80-plussers-van-sint-
niklaas-conclusies-en-aanbevelingen.  
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3 |  Huidig onderzoek 

In deze sectie wordt eerst verdere informatie gegeven aangaande de algemene bevraging van de 
senioren, zoals verschenen in de Stadskroniek van maart 2014. Meer specifiek wordt de representa-
tiviteit van de groep van respondenten voor de hele bevolking van senioren in Sint-Niklaas bespro-
ken. Vervolgens wordt nog een kort een woordje gezegd over de focusgroepen en de interviews. 

3.1 Representativiteit bevraging via de Stadskroniek 
In totaal ontvingen we 1 396 ingevulde vragenlijsten. 605 vragenlijsten werden online ingevuld 
(43,3%) en 791 vragenlijsten werden schriftelijk binnen geleverd (56,7%).  

58,6% van de respondenten zijn mannen en 41,4% zijn vrouwen. Dit is opvallend aangezien in de 
globale populatie van Sint-Niklaas (www.lokalestatistieken.be, ADSEI) er 43,5% mannen onder de 
65-plussers en 56,4% vrouwen zijn. Voor deze oververtegenwoordiging van mannen (Χ2=127,70, 
df=2, p<,0001) binnen de respondentengroep werd gecorrigeerd via weging. 

Wanneer we gaan kijken naar de burgerlijke staat van de respondenten, dan blijkt 7,8% onge-
huwd, 60,4% gehuwd, 9,0% gescheiden en 22,8% weduwnaar/weduwe. In de globale populatie van 
65-plussers in Sint-Niklaas (ADSEI) van 65-plussers in Sint-Niklaas is 5,9% ongehuwd, 58,1% 
gehuwd, 8,1% gescheiden en 27,9% weduwnaar/weduwe. Er is dus een lichte ondervertegenwoor-
diging van weduwes/weduwenaren in de respondentengroep en een lichte oververtegenwoordiging 
van ongehuwden (Χ2=24,55, df=3, p<,0001). Ook hier werd aanvankelijk voor gecorrigeerd door 
weging, maar uiteindelijk werd deze weging weggelaten (zie verder).  

Verder nemen we ook de spreiding van de respondenten over de deelgemeentes onder de loep. 
74,0% van de respondenten was afkomstig uit Sint-Niklaas stad, 6,3% uit Nieuwkerken-Waas, 5,5% 
uit Sinaai, en 14,4% uit Belsele. Dit impliceert dat er een ondervertegenwoordiging is van senioren 
uit Sinaai (7,7% in de populatie) en een oververtegenwoordiging van personen uit Sint-Niklaas stad 
(70,6%) (Χ2=12,61, df=9, p<,01). Ook hiervoor werd gecorrigeerd door middel van weging. 

Ten slotte keken we ook naar de leeftijdsgroep van onze respondenten. De resultaten worden 
weergegeven in onderstaande tabel. Hieruit kan opgemaakt worden dat er een opvallende overver-
tegenwoordiging is van de leeftijdsgroep tussen 65 en 70 jaar ten koste van de oudere leeftijds-
groepen (Χ2=145,80, df=5, p<,0001). Ook dit werd gecorrigeerd door wegingen. 

Tabel 3.1 Leeftijd van de respondentengroep en van de totale Sint-Niklase populatie, in % 

Leeftijd Respondentengroep Populatie 

65-69 jaar 40,9 28,6 

70-74 jaar 23,4 21,6 

75-79 jaar 16,0 20,8 

80-84 jaar 13,0 16,7 

85-89 jaar 5,1 8,6 

Meer dan 90 jaar 1,6 4,2 

Bron ADSEI, eigen bewerking 
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Wanneer we gaan wegen, blijkt dat de realiteit (de hele Sint-Niklase bevolking van 65 jaar en ouder) 
het best benaderd wordt wanneer er niet voor burgerlijke status gewogen wordt. Dit als gevolg van 
het feit dat de burgerlijke status samenhangt met het geslacht. Zonder weging is het aandeel vrou-
wen en weduw(naar)s namelijk te klein in de responsgroep. Ook is het aandeel personen ouder dan 
75 jaar in de responsgroep te beperkt wanneer vergeleken wordt met de populatie. Het namelijk zo 
dat er zich in deze groepen (weduwen(aars) en ouderen) relatief veel vrouwen bevinden (relatief 
meer dan in de groep van getrouwden en personen onder de 75 jaar). Door voor elk van deze drie 
factoren te gaan compenseren, worden vrouwen juist te veel gewogen en zo ook de weduwen(aars) 
en de personen ouder dan 75 jaar. Wanneer gewogen wordt voor woonplaats (deelgemeentes), leef-
tijd en geslacht, wordt de populatie van ouderen in Sint-Niklaas goed weerspiegeld in de respons, 
op de burgerlijke status na, waar we nog steeds met een lichte, doch eerder beperkte, onderver-
tegenwoordiging van gehuwden zitten. 

Tabel 3.2 Aantal inwoners per deelgemeente en programmatieaantallen, in % 

 Respondentengroep 
met weging voor 

burgerlijke status 1 

Respondentengroep 
zonder weging voor 
burgerlijke status 2 

Respondentengroep 
zonder enige vorm 

van weging 

Populatie 

Leeftijd (Χ2=7,85, df=5, 
p=,51) 

(Χ2=1,01, df=5, 
p=,99) 

(Χ2=145,8, df=5, 
p<,0001) 

 

65-69 jaar 26,7 28,1 40,9 28,6 

70-74 jaar 19,9 20,7 23,4 21,6 

75-79 jaar 21,4 21,3 16,0 20,8 

80-84 jaar 17,4 16,7 13,0 16,7 

85-89 jaar 9,7 8,8 5,1 8,6 

Meer dan 90 jaar 4,9 4,4 1,6 4,2 

Geslacht (Χ2=4,57, df=1, 
p=,05) 

(Χ2=0,85, df=1, 
p=,39) 

(Χ2=127,7, df=1, 
p<,0001) 

 

Man 40,7 42,3 58,6 43,5 

Vrouw 59,3 57,7 41,4 56,4 

Woonplaats (Χ2=7,05, df=3, 
p=,19) 

(Χ2=6,20, df=3, 
p=,21) 

(Χ2=12,60, df=3, 
p=,01) 

 

Sint-Niklaas stad 73,6 73,4 74,0 70,6 

Nieuwkerken-Waas 7,0 7,0 6,3 7,3 

Sinaai 6,3 6,3 5,5 7,7 

Belsele 13,1 13,4 14,3 14,4 

Burgerlijke staat (Χ2=80,36, df=3, 
p<,0001) 

(Χ2=33,8, df=3, 
p<,0001) 

(Χ2=24,5, df=3, 
p<,0001) 

 

Ongehuwd 5,9 8,1 7,9 5,9 

Gehuwd 47,8 50,9 60,4 58,1 

Gescheiden 7,8 8,8 9,0 8,1 

Weduwe(naar) 38,5 32,2 22,8 27,9 
1  Gewogen voor leeftijd, geslacht, woonplaats en burgerlijke staat. 
2  Gewogen voor leeftijd, geslacht, woonplaats, maar niet burgerlijke staat. 

Aanvullend hierbij merken we nog op dat 49,4% van de respondenten samenwoont met zijn of 
haar partner, 4,7% een woning met de eigen kinderen of schoonkinderen deelt, en minder dan 1% 
woont samen met broers en zussen, met de eigen ouders of met nog iemand anders.  
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Verder woont 27,1% van de respondenten in een alleenstaand huis, 8,1% bewoont een tweewoonst, 
23,5% woont in een rijhuis, 30,8% verblijft op een appartement, 3,3% in een serviceflat en 2,0% 
wordt verzorgd in een woonzorgcentrum. Verder gaf 2,5% bij de opmerkingen expliciet aan van in 
een halfopen bebouwing te wonen. De overige 2,7% woont in een ouderenwoning, senioren-
residentie, kamer of nog op een andere manier. Ten slotte is 74,3% van de respondenten eigenaar 
(of mede-eigenaar of vruchtgebruiker) van de huidige woonst. 

3.2 Interviews en focusgroepen 
Zoals eerder vermeld werd de globale bevraging aangevuld met interviews en focusgroepen om te 
corrigeren voor de traditionele ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen in klassiek vragen-
lijstonderzoek. De focusgroepen bestonden uit leden en vertegenwoordigers van groepen van 
senioren die minder gemakkelijk bereikt worden via een schriftelijke vragenlijst. Er vond een focus-
groep plaats met een aantal senioren met een psychiatrische problematiek, met senioren met een 
licht mentale beperking, met ouderen die tevens ook mantelzorger zijn en met (vertegenwoordigers 
van) ouderen van allochtone afkomst.  

Verder werden ook tien bewoners uit een WZC via een interview bevraagd. Deze persoon 
hadden vaak visusproblemen, of hadden problemen met het vasthouden van een pen. Zij konden 
dus niet antwoorden op de schriftelijke vragenlijst. Echter, ook personen in een WZC zonder 
bovenstaande problemen werden bevraagd, ten einde een aantal aspecten van het leven in een 
WZC in kaart te brengen (zoals de wensen die men heeft op vlak van wonen, in welke mate er nu 
aan die wensen tegemoet gekomen worden, de mobiliteit in en buiten het WZC, de dienstverlening 
binnen WZC, ...). 

Ten slotte werden ook zeven interviews afgenomen bij groepjes van ‘bevoorrechte getuigen’ (zie 
eerder). De focus van deze interviews was redelijk zorggericht (ten einde het beleidsplan zorgstrate-
gie te onderbouwen), maar aspecten van wonen en mobiliteit werden toch ook ter sprake gebracht. 

De interviewleidraden van al deze gesprekken kunnen in bijlage aangetroffen worden. 
 





 

 

- DEEL 2  ANALYSE VAN INDICATOREN 
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4 |  Ouderenvriendelijke publieke ruimten en 
gebouwen 

Onder de noemer van ouderenvriendelijke publieke ruimten en gebouwen werden verschillende 
aspecten opgenomen. Het betreft hier bijvoorbeeld de netheid van de publieke ruimtes in het alge-
meen, maar ook de tevredenheid over de groene ruimtes en wandelpaden in het bijzonder. Ook 
bemerkingen aangaande stoepen en wegen vallen onder deze noemer. Hierbij dienen we specifiek 
oog te hebben voor de noden van personen met een beperking, voor wie mobiliteit een cruciaal 
aspect is. 

4.1 Omgeving  

De publieke ruimte is proper, met beperkte geluidshinder en stank.  

Het merendeel van de 65-plussers lijkt te vinden dat het met de netheid en de overlast in Sint-Nik-
laas nogal lijkt mee te vallen, zoals blijkt uit tabel 4.1 (gegevens Stadsmonitor). Grootste struikel-
blokken lijken de netheid van straten en voetpaden en de aanwezigheid van hondenpoep. 30,3% is 
het in meer of mindere mate oneens met de stelling dat de straten en voetpaden in hun buurt netjes 
zijn en 26,5% heeft de afgelopen maand vaak of altijd last ondervonden van hondenpoep in de 
wijk. 
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Tabel 4.1 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende netheid en overlast, 
in % 

 Helemaal 
oneens 

Eerder 
oneens 

Niet eens, 
niet 

oneens 

Eerder 
eens 

Helemaal 
eens 

De straten en voetpaden in mijn buurt zijn over 
het algemeen netjes 

11,1 19,2 11,8 34,4 23,5 

De straten en pleinen in mijn stad zijn mooi 
aangelegd  

3,4 12,4 17,7 43,4 23,1 

De parken in mijn stad zijn mooi aangelegd 1,0 2,2 13,6 46,8 36,4 

De parken en pleinen in de stad zijn vuil en 
slecht onderhouden 

38,0 26,9 16,5 13,4 5,2 

Het centrum van de stad (winkelbuurt, stadhuis, 
station, etc.) is over het algemeen netjes 

2,1 5,6 12,3 46,9 33,1 

 Nooit Zelden Af en toe Vaak Altijd 

Duid aan in welke mate je de afgelopen maand 
last hebt ondervonden in jouw buurt/wijk van 
geurhinder (verkeer, industrie) 

39,1 36,8 16,5 6,0 1,7 

Duid aan in welke mate je de afgelopen maand 
last hebt ondervonden in jouw buurt/wijk van 
zwerfvuil/sluikstort 

21,5 33,0 24,4 14,6 6,6 

Duid aan in welke mate je de afgelopen maand 
last hebt ondervonden in jouw buurt/wijk van 
hondenpoep 

14,3 28,4 30,8 17,7 8,8 

Bron SVR, eigen bewerking 

4.2 Groene ruimte en wandelpaden  

Er zijn goed onderhouden, gemakkelijk toegankelijke en veilige groene ruimten met mogelijkheden om te 
schuilen en te zitten en met toiletten. De voet- en wandelpaden zijn gemakkelijk toegankelijk, vrij van 
hindernissen, hebben een vlak wegdek en zijn voorzien van publieke toiletten.  

In de Stadsmonitor werd in de enquête gevraagd in welke mate er voldoende groen is in de buurt en 
hoe tevreden men dan is met dat groen (zie tabel 4.2). 76,0% is het in meer of mindere mate eens 
met de stelling dat er voldoende groen is, en 81,8% is tevreden met dit openbaar groen. 

Tabel 4.2 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende aanwezigheid en 
tevredenheid met het openbaar groen in % 

Voldoende groen is in uw buurt Tevredenheid met het openbare groen 

Helemaal eens 48,9 Zeer tevreden 26,6 

Eerder eens 27,1 Eerder tevreden 55,2 

Niet eens, niet oneens 8,2 Noch tevreden, noch ontevreden 13,9 

Eerder oneens 10,1 Eerder ontevreden 2,8 

Helemaal oneens 5,6 Zeer ontevreden 1,5 

Bron SVR, eigen bewerking 

Volgens het ATO-onderzoek zijn de senioren over het algemeen tevreden over het onderhoud van 
de groene ruimtes en de wandelpaden in de groene ruimten zouden goed begaanbaar zijn. Wel gaf 
het grootste deel van de bevraagden aan dat er niet voldoende schuilmogelijkheden en overdekte 
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zitbanken waren. Verder blijkt uit het ATO-onderzoek dat er meer nood is aan openbare toiletten. 
Men is het er ook niet altijd over eens dat deze toiletten voldoende proper zijn.  

4.3 Buiten zitten  

Men kan buiten zitten, vooral in parken en pleinen; het openbaar vervoer stopt er regelmatig; de rust-
plaatsen zijn goed onderhouden en er zijn geregeld patrouilles met het oog op ieders veiligheid.  

Iets meer dan de helft van de bevraagde 65-plussers uit het ATO-onderzoek vindt niet dat er 
voldoende patrouilles zijn in en rond de openbare ruimtes. Zoals eerder gezegd was het grootste 
deel van de 65-plussers het niet eens met de uitspraak dat er voldoende schuilmogelijkheden/over-
dekte zitbanken in de stad en in de groene ruimtes zijn. 

4.4 Bestrating 

De bestrating is goed onderhouden, vlak, slipvrij en breed genoeg om een rolstoel gemakkelijk te laten 
draaien en keren. De weg is vrij van iedere hindernis (wegwijzers, geparkeerde voertuigen, bomen, honden-
drollen, sneeuw en ijs) en voetgangers hebben voorrang bij gebruik.  

Uit het ATO-onderzoek bleek dat men eerder negatief stond ten opzichte van de staat van de voet-
paden (oneffen en in slechte staat). Dit werd bevestigd in onze eigen gesprekken (focusgroepen en 
bevoorrechte getuigen) zowel als uit de bevraging in het kader van de Stadsmonitor (zie tabel 4.3), 
waarbij 46,8% zich ontevreden toont over de staat van de fiets- en voetpaden.  

Tabel 4.3 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende de tevredenheid met 
de staat van de fiets- en voetpaden, in % 

 Tevredenheid 

Zeer tevreden 6,5 

Eerder tevreden 26,3 

Noch tevreden, noch ontevreden 20,3 

Eerder ontevreden 30,7 

Zeer ontevreden 16,1 

Bron SVR, eigen bewerking 

Een opmerking uit het ATO-onderzoek kwam terug in onze gesprekken namelijk dat de betegeling 
op de Grote Markt te glad is. Ook zijn de stoepranden in Sint-Niklaas soms te hoog, waardoor rol-
stoelrijders de stoep soms niet meer op geraken (focusgroepen). Deze wrevels werden ook weer-
spiegeld in de opmerkingensectie van de bevraging in de Stadskroniek. Hier gaf men aan dat de 
voetpaden niet altijd goed toegankelijk zijn voor mindermobielen en niet goed onderhouden 
worden zodat er soms obstakels de doorgang verhinderen. Verder ligt er in de winter soms te vaak 
sneeuw en ijs op het voetpad (ATO-onderzoek). 
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4.5 Wegen  

De straten hebben met redelijke tussenruimten veilige en slipvrije overgangen. De straten hebben een goed 
uitgetekende en passende structuur met vluchtheuvels en oversteekplaatsen om voetgangers te helpen bij 
het oversteken van drukke wegen. De verkeerslichten laten voldoende tijd om de straat over te steken en 
geven hierbij hulp door middel van visuele en geluidssignalen.  

Uit het ATO-onderzoek komt naar voren dat een meerderheid van de 65- tot 80-jarigen het een 
probleem vinden dat de auto’s niet stoppen voor zebrapaden en dat de tijd om over te steken te 
kort is. Bij de 80-plussers werpen vooral de hoge stoepranden een beperking op en eveneens de tijd 
om over te steken. Slechts een minderheid geeft aan dat er onvoldoende blindengeleide tegels of 
geluidssignalen zijn bij de lichten, maar waarschijnlijk heeft ook slechts een beperkt deel van de 
doelgroep hier nood aan. Deze indicator wordt dus best opgenomen met de personen met een 
visuele handicap zelf. 

4.6 Besluit  
Uit deze sectie betreffende ouderenvriendelijke publieke ruimten en gebouwen kwam naar voren 
dat de aanleg van straten, voetpaden en pleinen in de stad over het algemeen als positief worden 
ervaren. Ook geurhinder en zwerfvuil lijken niet in opvallende mate een probleem. Het grootste 
werkpunt zijn de voet- en fietspaden. Deze worden minder vaak als netjes beoordeeld en verschei-
dene bronnen klagen de beperkte begaanbaarheid voor mindermobielen aan. Stoepranden zijn 
soms te hoog en er bevinden zich vaak obstakels op de voet- en fietspaden zelf die de doorgang 
bemoeilijken of verhinderen. Ten slotte is de oversteektijd aan zebrapaden soms te kort, en auto’s 
stoppen ook niet altijd. 
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5 |  Ouderenvriendelijk vervoer  

In wat volgt komen een aantal aandachtspunten betreffende het ouderenvriendelijk vervoer aan 
bod. Meer specifiek zal ingegaan worden op de betaalbaarheid, de frequentie en betrouwbaarheid 
van het openbaar vervoer, de bestemmingen bij het openbaar vervoer, de toegankelijkheid, de 
veiligheid en het comfort, de taxi’s, de wegen, rijvaardigheid van de senioren en het aanbod 
parkeerplaatsen.  

Hier wordt echter eerst even kort gekeken naar welke vervoersmiddelen deze ouderen dan wel 
gebruiken. In de survey van de Stadsmonitor werd in 2011 volgende vraag voorgelegd aan een 
representatief staal van inwoners uit Sint-Niklaas (waarbij we enkel de antwoorden van de senioren 
in overweging namen): ‘Hoe verplaats je je meestal in de vrije tijd? (Met vrije tijd bedoelen we de tijd die je hebt 
los van werk, school, huishoudelijke taken, zorg voor kinderen en/of ouderen en nachtrust). De meeste respon-
denten gaven aan vaak of altijd te voet (49,9%) of met de auto als bestuurder (50,5%) op pad te 
gaan. Daarna zijn vooral de fiets (39,2%) en de auto als passagier (41,2%) populaire vervoers-
middelen. Het openbaar vervoer is veel minder populair, 43,5% maakt zelden of nooit gebruik van 
de bus en 60,8% zelden of nooit van de trein. 37,0% maakt wel af en toe gebruik van de bus, 19,6% 
vaak tot altijd. Iets meer dan de helft van de senioren heeft dus wel ervaring met het busgebruik. 
Een moto of brommer wordt door bijna niemand gebruikt om zich te verplaatsen. Het betreft hier 
de verplaatsingen in de vrije tijd. Aangezien de meeste 65-plussers op pensioen zijn, is de verplaat-
sing in het kader van het werk een minder interessante indicator. 

5.1 Betaalbaarheid  

Het openbaar vervoer is betaalbaar voor alle ouderen. De tarieven zijn doorzichtig en samenhangend.  

Het openbaar vervoer is gratis voor 65-plussers in het Vlaamse Gewest. De vraag is wel of dit zo 
zal blijven in de toekomst. 49,3% van de 65-plussers zou volgens het ATO-onderzoek nog gebruik 
maken van het openbaar vervoer indien het niet gratis was, 54,8% wanneer men de senioren zonder 
mening niet mee in overweging neemt.  

5.2 Frequentie en betrouwbaarheid  

Het openbaar vervoer is frequent en betrouwbaar (met inbegrip van nacht- en weekendvervoer). 

Het merendeel van de 65-plussers die deelnamen aan het ATO-onderzoek vonden dat de dienst-
regeling (frequentie/route/...) van de Lijn goed was. In de Stadsmonitor werd aan de senioren 
gevraagd of men vond dat er voldoende bussen in de eigen buurt rijden. Hier was de overgrote 
meerderheid het eerder of helemaal mee eens (83,0%).  
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Tabel 5.1 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende de vraag of er vol-
doende bussen/trams in de eigen buurt zijn, in % 

 Voldoende aanbod openbaar vervoer 

Helemaal eens 53,1 

Eerder eens 29,9 

Niet eens, niet oneens 6,0 

Eerder oneens 4,4 

Helemaal oneens 6,5 

Bron SVR, eigen bewerking 

5.3 Reisbestemmingen  

Het openbaar vervoer maakt bestemmingen die bijzonder relevant zijn voor ouderen zoals: ziekenhuizen, 
verzorgingstehuizen, gezondheidscentra, openbare parken, winkelcentra, banken en gemeenschaps-
centra, goed bereikbaar. Alle buurten in de stad hebben goed op elkaar afgestemde verkeersroutes (met 
inbegrip van de buitenbuurten) en met de buurgemeenten. Er zijn goede verbindingen tussen de onder-
scheiden vervoersmogelijkheden.  

In de Stadsmonitor kwam een vraag aan bod betreffende de bereikbaarheid van het centrum vanuit 
de eigen buurt of wijk. Een overgrote meerderheid was het hier helemaal of eerder mee eens 
(93,0%).  

Tabel 5.2 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende het de bereikbaarheid 
van het centrum vanuit de eigen buurt of wijk, in% 

 Bereikbaarheid centrum 

Helemaal eens 66,6 

Eerder eens 26,4 

Niet eens, niet oneens 2,5 

Eerder oneens 2,6 

Helemaal oneens 1,9 

Bron SVR, eigen bewerking 

Ook vonden de senioren dat het merendeel van de bestemmingen goed aansloten op het ander 
openbaar vervoer (ATO-onderzoek), al waren er daar toch ook iets meer negatieve stemmen over 
te horen bij ongeveer een vierde van de senioren (een derde wanneer de senioren zonder mening 
niet in overweging genomen worden). Ook bij de bezoeken aan de 80-plussers kwam soms de 
verzuchting naar boven dat de busverbindingen niet echt goed zijn, en dan vooral niet in de deel-
gemeentes. Men kan dan soms wel gebruik maken van belbussen volgens de bevoorrechte getuigen. 
Echter, deze belbussen zouden niet voor meerdere rolstoelen tegelijk toegankelijk zijn. Ook als er 
reeds bijvoorbeeld een buggy op de bus aanwezig zou zijn, zou het niet meer mogelijk zijn van met 
een rolstoel op te stappen. 



31 

 

HOOFDSTUK 5 | OUDERENVRIENDELIJK VERVOER  

5.4 Ouderenvriendelijke voertuigen  

De voertuigen zijn goed toegankelijk, voorzien van een vlakke vloer, lage opstappen, brede en hoge zit-
plaatsen. Ze zijn proper en goed onderhouden. Er zijn goede aanduidingen met onder meer de vermelding 
van nummer en bestemming. 

De overgrote meerderheid van de 65-plussers bevraagd in het ATO-onderzoek vindt dat de halte-
plaatsen voldoende toegankelijk zijn, ook bij de personen met een beperking. Ook gaf hier een 
meerderheid aan dat de meeste voertuigen toegankelijk en comfortabel zijn. Wanneer er echter 
ingezoomd wordt op de personen met een beperking, is dit nog maar nipt de helft. Uit de focus-
groepen kwam bovendien naar voren dat redelijk wat bussen wel aangepast zijn aan personen met 
een handicap, maar dat niet alle chauffeurs bereid zijn van de bus te laten zakken. Eerder merkten 
we al op dat er slechts één persoon in een rolstoel tegelijk op de belbus kan. Bij de trein is de 
afstand tussen het platform en de eerste treden van de trein soms te groot. Uit het ATO-onderzoek 
komt naar voren dat er volgens het merendeel van de senioren inderdaad goede aanduidingen zijn 
met vermelding van nummer en bestemming. 

5.5 Gespecialiseerde diensten  

Er zijn voldoende gespecialiseerde transportmiddelen voor handen voor mensen met beperkingen. 

Er zijn redelijk wat alternatieve vervoersvormen in Sint-Niklaas. Naast de eigen wagen en het 
openbaar vervoer, kunnen personen met een beperking en senioren zich richten tot vrijwilligers-
vervoer, taxi’s met taxicheques, de Minder Mobielen Centrale van de CM of B-Mobiel van de Bond 
Moyson. Verder zette het stad Sint-Niklaas samen met de SEL (samenwerkingsinitiatief eerstelijns-
gezondheidszorg) en het Rode Kruis het Handicar project op poten. Hier kunnen zowel individuele 
personen als verenigingen tegen een vergoeding aangepast vervoer reserveren voor vervoer voor 
niet-medische redenen. Het systeem werkt met vrijwilligers en een beperkte vergoeding wordt 
gevraagd (minimum 3 euro plus 0,3 euro per gereden kilometer). Er mag een begeleider gratis mee. 
Uit de enquête in de Stadskroniek blijkt dat 36,6% van de personen één van deze drie initiatieven 
kent (Handicar, MMC of B-Mobiel). 5,4% van de bevraagde senioren gaf aan nood te hebben aan 
deze diensten, en 3,9% gebruikte de diensten. 2,7% van de bevraagde ouderen in Sint-Niklaas gaf 
aan van nood te hebben aan deze diensten maar niet van deze te gebruiken.  

Bij de vraag of er voldoende gespecialiseerd transport is voor personen met een beperking 
hebben de meeste personen met een beperking uit het ATO-onderzoek geen mening. Onder de 
senioren die wel een mening hadden vond meer dan de helft dat er niet voldoende gespecialiseerd 
transport was. Een zelfde antwoordtrend vinden we terug bij de 80-plussers. Uit de focusgroepen 
en de gesprekken met de bevoorrechte getuigen kwam naar voren dat voornamelijk de prijs die men 
dient te betalen voor bijvoorbeeld mindermobielenvervoer een drempel opwerpt.  

Er zijn zitplaatsen met prioriteit voor ouderen en alle gebruikers respecteren dat. 

41 van de 89 personen met een handicap die bevraagd werden in het kader van het ATO-onder-
zoek antwoordden negatief op de vraag of er voldoende voorbehouden plaatsen bij het openbaar 
vervoer waren voor personen met een handicap en ouderen, 41 op 71 wanneer de personen die 
geen mening hadden niet in overweging genomen worden. Bij de 80-plussers vinden 23 van de 
43 personen dat dit niet het geval is, 23 van 37 wanneer de personen zonder mening niet worden 
meegerekend. Bijna alle senioren en personen met een handicap vinden dat dergelijke voorbe-
houden plaatsen er dienen te zijn. 
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5.6 Bestuurders  

De bestuurders zijn hoffelijk, houden zich aan de verkeersregels, stoppen waar dat voorzien is, wachten om 
te vertrekken tot dat de passagiers plaats genomen hebben, rijden vlot en parkeren op zo een manier dat 
het in- en uitstappen gemakkelijk is voor ouderen.  

Uit het ATO-onderzoek blijkt dat ondanks dat het merendeel van de respondenten vindt dat de 
chauffeurs van de Lijn vriendelijk zijn, zij toch aangeven dat de buschauffeurs niet lang genoeg 
wachten met vertrekken tot dat alle passagiers gezeten zijn. Deze opmerking kwam ook duidelijk 
naar voren uit onze gesprekken in het kader van de focusgroepen. Men gaf daar eveneens aan dat 
de meeste, maar niet alle, bestuurders vriendelijk zijn. Men gaf verder aan van soms genegeerd te 
worden wanneer men vroeg om bijvoorbeeld de bus te laten zakken. Uit de huisbezoeken bij de 
80jarigen kwam naar voren dat sommige chauffeurs te bruusk rijden. 

5.7 Veiligheid en comfort  

Het openbaar vervoer is veilig, vrij van criminaliteit en niet overbezet.  

Vanuit de gesprekken met bevoorrechte getuigen kwam naar voren dat bijvoorbeeld personen met 
een handicap of personen met een psychiatrische problematiek soms gepest werden op de bus. Het 
stigma dat leeft rond het ‘anders’ zijn van deze personen, beperkt hen dus in hun bewegingsvrijheid. 
Vooral in bussen waar ook veel jeugd op zit, durven dergelijke pestacties nogal eens voorvallen. 

5.8 Stopplaatsen en stations  

De vaste stopplaatsen bevinden zich dicht bij de plaats waar ouderen leven, zijn voorzien van zitplaatsen 
en bescherming tegen slechte weersomstandigheden, zijn net en veilig en goed verlicht. Stations zijn 
toegankelijk, voorzien van de nodige hellingen, liften, roltrappen, passende drempels, publieke toiletten en 
uitgerust met goed geplaatste en begrijpelijke signalisatie. Halten en stations zijn behoorlijk ingeplant en 
gemakkelijk toegankelijk. Stationspersoneel is hoffelijk en gedienstig.  

Uit de vraag in de Stadsmonitor betreffende de aanwezigheid van voldoende haltes in de buurt van 
de senioren, kunnen we opmaken of de stopplaatsen zich bevinden bij de plaats waar ouderen 
leven. 83,1% van de senioren is het met deze stelling helemaal of eerder eens. 10,9% is het expliciet 
oneens. 

Tabel 5.3 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende de aanwezigheid van 
voldoende haltes in de buurt van de senioren, in % 

 Voldoende haltes 

Helemaal eens 53,1 

Eerder eens 30,0 

Niet eens, niet oneens 6,1 

Eerder oneens 4,4 

Helemaal oneens 6,5 

Bron SVR, eigen bewerking 
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Uit de focusgroepen bleek dat de meningen betreffende de toegankelijkheid van stations verdeeld 
zijn (zie ook punt 5.4 betreffende ouderenvriendelijke voertuigen), en ook verschillen naargelang 
het de stations van de Lijn of de NMBS betreft. Bij de NMBS staat er altijd een platform klaar 
wanneer men dit heeft aangevraagd. Wanneer men manueel van de trein afstapt, zijn de treden naar 
het station soms te hoog. Bij de Lijn hangt het af van halte tot halte en van de bereidwilligheid van 
de chauffeur. Deze zijn normaal gezien verplicht van de bus te laten zakken, maar niet alle chauf-
feurs doen dat spontaan en niet elke persoon is assertief genoeg van dit af te dwingen. 

In Sint-Niklaas zijn 111 van de 123 aanwezige bushokjes (90,2%) verlicht. 9,8% van de bushokjes 
is dus niet verlicht. 1,6% is tijdelijk niet aangesloten en voor 3,3% wacht men de nutsmaatschappij 
af. De overige 4,9% zal dus niet verlicht blijven in de toekomst. Dit omdat het technisch onmoge-
lijk is, omdat de aansluitkost abnormaal hoog ligt of omdat er geen toelating gegeven wordt door de 
Vlaamse Overheid, dienst Wegen & Verkeer. 

5.9 Informatie  

Er is informatie beschikbaar voor ouderen over hoe gebruik maken van het openbaar vervoer en over de 
diverse transportmogelijkheden. Dienstregelingen zijn goed leesbaar en gemakkelijk toegankelijk. Zij geven 
duidelijk de lijnen aan die toegankelijk zijn voor mensen met beperkingen.  

Er is voor de inwoners van Sint-Niklaas met een beperking een folder beschikbaar ‘Vervoersmoge-
lijkheden voor personen met een beperkte mobiliteit’. Deze folder is echter niet breed gekend bij 
personen met een beperking noch bij senioren bleek uit het ATO-onderzoek. Ook is, volgens het 
ATO-onderzoek, maar een kleine minderheid van de personen met een beperking en van de senio-
ren op de hoogte van tegemoetkoming in de vervoerskosten die rolstoelgebonden personen van de 
stad Sint-Niklaas kunnen bekomen.  

In de gesprekken met de bewoners van een WZC kwam ook een keer naar voren dat de senior in 
kwestie de bus wel graag zou nemen, maar dit niet deed omdat ze niet meer wist welke lijnen waar 
naartoe gingen als gevolg van de verhuis. Uit het ATO-onderzoek kwam naar voren dat de dienst-
regeling van de Lijn over het algemeen gemakkelijk valt te raadplegen. 

5.10 Taxi’s  

Er zijn taxi’s voor handen, met gereduceerde of gesubsidieerde tarieven voor ouderen met een laag 
inkomen. Taxi’s zijn comfortabel met ruimte voor rolstoelen en looprekken. Taxichauffeurs zijn hoffelijk en 
gedienstig.  

In Sint-Niklaas heeft men het systeem van de taxicheques ingevoerd. Het stadsbestuur verleent 
taxicheques aan personen met een beperking en personen met verplaatsingsmoeilijkheden. Om in 
aanmerking te komen, moet men de verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds genieten 
(financiële voorwaarde) én voldoen aan één van de medische voorwaarden. Elke cheque heeft een 
waarde van 2,50 euro waarvan de helft, dus 1,25 euro door de gebruiker wordt betaald. Uit het 
ATO-onderzoek bleek echter dat deze taxicheques zeer slecht gekend waren. Ook uit de nieuwe 
bevraging in de Stadskroniek bleek dat slechts 21,8% van de senioren deze taxicheques kent. Uit het 
ATO-onderzoek bleek verder dat taxi’s redelijk veel gebruikt werden onder de bevraagde senioren, 
en ook door 28 van de 59 personen met een beperking. 

In het ATO-onderzoek werd gevraagd of de uitrusting van de taxi’s goed was. De meeste perso-
nen met een handicap hadden hier geen mening over. Zij die het wel hadden, gingen over het alge-
meen met deze stelling akkoord. Dezelfde trend wordt teruggevonden voor de senioren. In die-
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zelfde bevraging gaven de meeste personen aan geen mening te hebben over de vriendelijkheid van 
de taxichauffeurs. Zij die wel een mening hadden, waren hier over het algemeen positief over. 

5.11 Wegen 

De wegen zijn behoorlijk onderhouden, breed en goed verlicht, hebben een goed ontworpen snelheids-
vertragende uitrusting, hebben bij kruispunten een goede signalisatie, wegmarkeringen en verkeerslichten, 
een behoorlijke afwatering en een consistente en goed geplaatste en zichtbare bewegwijzering. De door-
stroming van het verkeer is goed geregeld. De wegen zijn vrij van hindernissen die het zicht van de bestuur-
der kunnen belemmeren. Er wordt de hand gehouden aan het respecteren van de verkeersregels en 
bestuurders worden hiertoe opgeleid.  

Uit het ATO-onderzoek kwam naar voren dat het merendeel van de personen tevreden is over de 
signalisatie op de weg (kruispunten en dergelijke). Men is wel veel minder te spreken over het 
onderhoud van de straten en wegen. Iets meer dan de helft van de respondenten gaf aan hier 
negatief tegenover te staan (wanneer de personen zonder mening niet in overweging worden 
genomen). In de Stadsmonitor bleek ook een belangrijke groep ontevreden te zijn (zie tabel 5.4) 
over de staat van de wegen. Een meerderheid van de ondervraagde personen in het kader van het 
ATO-onderzoek vindt dat men niet vlot door het centrum kan rijden (67,5% zonder respondenten 
die aangaven geen mening te hebben en anders, met respondenten zonder mening, 58,2%).  

Tabel 5.4 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende de tevredenheid met 
de staat van de wegen, in % 

 Tevredenheid met staat van wegen 

Zeer tevreden 8,0 

Eerder tevreden 26,5 

Noch tevreden, noch ontevreden 20,4 

Eerder ontevreden 30,3 

Zeer ontevreden 14,8 

Bron SVR, eigen bewerking 

In het kader van de Stadsmonitor werd ook gevraagd of men het gevoel had dat er voldoende fiets-
paden in de eigen buurt waren (tabel 5.5). 56,0% is het hier in meer of mindere mate mee eens, 
terwijl 29,6% het in meer of mindere mate oneens is. De meningen zijn hierover dus redelijk 
verdeeld. Wat betreft de veiligheid van deze fietspaden zijn de meningen ook verdeeld. 51,4% is het 
er eerder of helemaal mee eens dat deze fietspaden veilig zijn, 34,0% is het hier eerder of helemaal 
niet mee eens. Verder, de stad voorziet in een sneeuwruimlijn voor 80-plussers. Hoewel 55,9% van 
de 80-plussers deze lijn kennen, maakt volgens de enquête in de Stadskroniek slechts 1,9% van de 
senioren ook werkelijk gebruik van deze dienstverlening. 
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Tabel 5.5 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende het voldoen van het 
aanbod aan fietspaden in de buurt van de senior en de veiligheid van deze fietspaden, in % 

Voldoende aanbod Veiligheid van aanbod 

Helemaal eens 28,8 Helemaal eens 22,9 

Eerder eens 27,2 Eerder eens 28,5 

Niet eens, niet oneens 14,4 Niet eens, niet oneens 14,6 

Eerder oneens 18,0 Eerder oneens 20,7 

Helemaal oneens 11,6 Helemaal oneens 13,3 

Bron SVR, eigen bewerking 

Ten slotte kijken we ook even naar verkeersgedrag door auto’s en vrachtwagen (tabel 5.6, Stads-
monitor). 52% van de bevraagde senioren gaf aan dat auto’s en vrachtwagens vaak of altijd te snel 
rijden in hun buurt. Agressief verkeersgedrag komt ook redelijk veel voor, 26,4% had hier vaak of 
altijd last van. Verder had 30,6% hier af en toe last van, waarbij er dus 57,0% af en toe of vaker last 
had van agressief verkeersgedrag. 

Tabel 5.6 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende de verkeersveiligheid, 
in % 

 Nooit Zelden Af en toe Vaak Altijd 

Auto’s en/of vrachtwagens rijden te 
snel in mijn buurt 

4,2 13,1 30,7 33,5 18,5 

In welke mate heb jij zelf last onder-
vonden van agressief verkeersgedrag in 
jouw buurt/wijk 

9,6 33,4 30,6 20,4 6,0 

Bron SVR, eigen bewerking 

5.12 Rijvaardigheid  

Er worden opfrissingcursussen gegeven en gepromoot voor weggebruikers.  

Uit het ATO onderzoek bleek dat het merendeel van de 65-plussers in Sint-Niklaas geen besef had 
van het bestaan van opfrissingscursussen voor weggebruikers bij de verschillende rijscholen. Op dit 
vlak is er dus nog ruimte voor verdere promotie. 

5.13 Parkeerplaatsen  

Er zijn parkeerplaatsen voor handen die betaalbaar zijn. Dicht bij stopplaatsen van het openbaar vervoer 
en bij belangrijke gebouwen zijn er parkeerplaatsen met prioriteit voor ouderen en gehandicapten, voor-
zien van toezicht op het gebruik ervan. Op deze plaatsen zijn er eveneens gemakkelijke, voldoende brede, 
in- en uitstapzones voorzien voor ouderen en gehandicapten. 

In het ATO-onderzoek werd gevraagd of er voldoende aangepaste parkeerplaatsen beschikbaar 
waren en of er voldoende aangepaste parkeerplaatsen bij belangrijke gebouwen waren. De menin-
gen zijn hierbij verdeeld waar iets meer dan de helft van de personen het niet eens is met deze 
stellingen en een aanzienlijke minderheid wel (de respondenten zonder mening niet in overweging 
nemend). Iets meer respondenten vinden dat er voldoende aangepaste parkeerplaatsen zijn bij 
belangrijke gebouwen. 
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5.14 Besluit 
Mobiliteit blijft in zijn geheel zeker nog een aandachtspunt voor het stadsbestuur van Sint-Niklaas. 
Dit kwam uit de verscheidene bronnen consequent naar voren, en ook de zelf gevoerde gesprekken 
wijzen duidelijk in die richting. Prioritair hierbij, want vaak aangehaald als tekortkoming, is waar-
schijnlijk de staat van de voet- en fietspaden zowel als de staat en onderhoud van de wegen. Ook 
voelt een derde van de senioren zich niet veilig op het fietspad. Verder hebben redelijk wat senioren 
de ervaring van niet vlot door het centrum te kunnen rijden 

Het sturen van het aanbod openbaar vervoer ligt waarschijnlijk moeilijker voor een stad. Over het 
algemeen lijkt het aanbod in het centrum op goedkeuring te kunnen rekenen. De deelgemeentes 
zijn moeilijker te bereiken. Verder kan er nog meer ingezet worden op de bekendmaking van het 
aanbod vervoer voor personen met een handicap zowel als van de folder hierrond. Ook de taxi-
cheques zouden nog meer gepromoot kunnen worden. Eventueel zou men kun kijken naar moge-
lijkheden om dit aanbod uit te breiden waarbij een redelijke prijszetting voorop dient te staan. 

De toegankelijkheid van het openbaar vervoer lijkt over het algemeen wel eerder in orde te zijn, al 
hangt er wat betreft de lijnbussen wel veel af van de bereidwilligheid van de buschauffeur om de 
bus te laten zakken. Deze bereidwilligheid is er soms wel, maar zeker niet altijd. Niet elke persoon is 
verder assertief genoeg om dit af te dwingen. Ook wachten niet alle chauffeurs tot elke passagier is 
gaan zitten. Ten slotte kan pestgedrag op bepaalde bussen er toe leiden dat de mobiliteit van 
bepaalde personen de facto toch beperkt wordt aangezien men angst zou kunnen krijgen van deze 
bussen nog te nemen. Eventueel kan men hier werken met een bewustmakingscampagne met het 
oog op het bespreekbaar maken en verminderen van bepaalde stigma’s. 

Betreffende het gedrag van andere chauffeurs is vooral het te snel rijden en ook wel agressief 
verkeersgedrag een aandachtspunt. 



37 

 

HOOFDSTUK 6 | OUDERENVRIENDELIJK WONEN  

6 |  Ouderenvriendelijk wonen  

Oudervriendelijk wonen heeft vele facetten. Er is de betaalbaarheid, het onderhoud van de woning, 
de onmiddellijke omgeving, de integratie in de gemeenschap ... al deze facetten kunnen meer of 
minder aangepast zijn aan ouderen. In wat volgt wordt er op deze verschillende facetten inge-
zoomd. Eerst wordt nog even het eigenaarschap van de woning en de tevredenheid met de woning 
onder de loep genomen als achtergrond bij dit onderdeel.  

Wat betreft hun huidige woonsituatie is 78,3% van de senioren in Sint-Niklaas volgens de Stads-
monitor eigenaar van de eigen woning (tegenover 74,3% in de bevraging in de Stadskroniek), 16,9% 
woont in een private huurwoning en 4,8% in een sociale huurwoning. Uit de Stadsmonitor komt 
verder naar voren dat 51,6% van de ouderen zeer tevreden is over de huidige woning en 36,6% 
eerder tevreden (dus 87,2% samen). 5,1% is echter zeer ontevreden en 1,2% eerder ontevreden. 
5,5% is noch tevreden, noch ontevreden. 92,2% plant dan ook niet van te verhuizen. 6,2% plant 
van te verhuizen, maar zou wel binnen Sint-Niklaas blijven wonen, terwijl 1,6% plant te verhuizen 
naar een andere stad of gemeente 

Wat betreft tevredenheid sluit dit aan bij de resultaten uit de nieuwe bevraging via de Stads-
kroniek, namelijk 89,9% van de respondenten is tevreden over de eigen woonsituatie, 7,5% is niet 
tevreden en 2,6% heeft geen mening.  

6.1 Betaalbaarheid  

Voor alle ouderen is er passende behuizing beschikbaar.  

Op vlak van betaalbaarheid is een eerste indicator waar de Stadsmonitor naar keek het aandeel per-
sonen met een woonquote boven de 30%. De woonquote (‘rent to income ratio’) is gedefinieerd als 
de totale uitgave van het gezin voor wonen ten opzichte van het gezinsinkomen. Als norm wordt 
een woonquote van 20% tot 33% vooropgesteld. Indien huishoudens meer spenderen dan deze 
norm wordt er verondersteld dat de woonuitgaven ‘niet betaalbaar’ zijn of beslag leggen op een 
onredelijk deel van het inkomen. 14,2% van de bevraagde senioren heeft een woonquote van meer 
dan 30%. Gezien de sterke samenhang tussen huren op de private markt en een hoge woonquote, 
betreft het hier waarschijnlijk voornamelijk private huurders (Stadsmonitor, 2011). 

Verder keek de Stadsmonitor ook naar het aandeel (%) van de inwoners dat leeft in een huis-
houden met achterstallige betaling(en) voor huishuur/afbetaling van de woning, elektriciteit/water/ 
gas/stookolie, aankopen op afbetaling of gezondheidsuitgaven omwille van financiële redenen en 
dit tijdens het afgelopen jaar. Geen enkele van de ondervraagde senioren kampte met betalings-
moeilijkheden voor de huishuur, aankopen op afbetaling of andere kosten. Amper één procent kon 
in 2011 de nutsvoorzieningen niet betalen (tabel 6.1). 
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Tabel 6.1 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende het percentage 
respondenten dat zelf bepaalde rekeningen niet konden betalen of iemand van het eigen 
gezin, naar type van rekeningen, in % 

 Neen Ja 

Huishuur/afbetaling 100,0 0,0 

Nutsvoorzieningen 99,3 0,7 

Gezondheidsuitgaven 97,8 2,2 

Terugbetaling aankopen op afbetaling 100,0 0,0 

Andere 100,0 0,0 

Bron SVR, eigen bewerking 

In het ATO-onderzoek wordt dan naar het aanbod gekeken. Volgens de ondervraagden was er een 
te klein aanbod aan betaalbare woningen en appartementen zowel op de koop- als op de huur-
markt. Verder ondervond een belangrijk deel van de respondenten toch dat men soms niet aan hen 
wenste te verkopen. Bij een beperkte groep maakt het beperkte inkomen dat men niet aan hen 
wenst te verhuren. Ook ervaart een aanzienlijke groep een tekort aan aanbod van aangepaste sociale 
woningen. In datzelfde ATO-onderzoek geeft een meerderheid van de respondenten duidelijk aan 
dat de wachtlijsten voor een sociale woning, zowel als voor een verblijf in WZC en in mindere mate 
een serviceflat (nu assistentiewoning genoemd) als negatief beoordeeld worden.  

6.2 Architectuur  

De huizen zijn gemaakt met geschikte materialen en zijn goed ingedeeld. Er is voldoende ruimte beschik-
baar opdat ouderen er zich vrij zouden kunnen in bewegen. De woningen zijn voorzien van een verluchting 
en verwarming aangepast aan de klimaatsomstandigheden. De huizen zijn aangepast aan ouderen: met 
vlakke vloeren, voldoende ruime doorgangen voor het gebruik van een rolstoel, met een passend inge-
richte badkamer, toilet en keuken.  

Het leidt geen twijfel dat er nog heel wat woningen van senioren in Sint-Niklaas niet aangepast zijn 
aan hun (toekomstige) noden. Het is echter moeilijk zicht te krijgen op een benaderend percentage 
betreffende voor hoeveel personen dit inderdaad een probleem is. Het ouderenbehoefteonderzoek 
kan hier wel voor enige schatting zorgen. Zo kan uit tabel 6.2 opgemaakt worden dat bij 45,8% van 
de senioren de aanwezigheid van trappen in huis een probleem kan vormen. Dit was niet noodza-
kelijk het geval op het moment van de bevraging, maar bij een stijgende zorgbehoevendheid kan de 
aanwezigheid van trappen wel een probleem gaan vormen. Het tweede meest voorkomende 
probleem is een slechte geluidsisolatie (17,7%). 
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Tabel 6.2 Informatie uit de enquête in het kader van het ouderenbehoefteonderzoek betreffende de 
eigen woning, in % 

 Helemaal 
niet van 

toepassing 

Eerder niet 
van 

toepassing 

Niet noch 
wel van 

toepassing 

Eerder van 
toepassing 

Helemaal 
van 

toepassing 

Woning is te groot 69,5 6,5 11,1 8,5 4,4 

Woning is te klein 81,6 7,0 6,2 1,4 3,8 

Woning verkeert in slechte staat/is 
slecht onderhouden 

83,0 6,5 6,4 1,6 2,6 

Ik moet trappen doen om de woning te 
betreden 

81,0 4,7 3,1 4,3 7,0 

De drempels zijn te hoog (binnen of 
buiten de woning) 

85,7 5,8 4,0 1,4 3,1 

Er zijn trappen in de woning 46,1 4,0 4,1 12,8 33,0 

Ik moet trappen doen om naar het 
toilet te gaan 

88,9 3,3 2,3 1,4 4,1 

Woning is te duur 78,0 7,5 6,1 4,4 4,0 

Woning is inbraakgevoelig 63,5 12,5 9,6 9,9 4,4 

Woning is weinig geriefelijk 79,1 8,2 5,2 2,7 4,7 

Woning is te gehorig (slechte geluids-
isolatie) 

64,1 12,2 6,0 10,5 7,2 

Woning is moeilijk warm te stoken 72,9 12,1 4,7 5,1 5,2 

Er is onvoldoende comfort in de 
woning 

76,3 8,7 4,4 5,1 5,5 

De wijk bevalt niet 79,0 8,7 5,2 2,1 5,0 

Afstand tot voorzieningen (bv. winkel, 
bank, ...) is te groot 

66,5 9,8 8,7 7,4 7,7 

Afstand tot de kinderen is te groot 67,2 9,4 8,2 6,8 8,4 

Bron Ouderenbehoefteonderzoek 

Bij de personen die deelnamen aan de enquête in de Stadskroniek en die ontevreden waren over 
hun woonsituatie werd gevraagd waarom men ontevreden was over de eigen woonsituatie. Opgelet, 
aangezien er slechts 95 personen niet tevreden waren over hun woning, hebben deze gegevens 
slechts betrekking op een beperkte subgroep van de respondenten. De belangrijkste reden om niet 
tevreden te zijn over de eigen woning, is dat deze te klein of te groot is. Dit is opvallend aangezien 
in het ouderenbehoefteonderzoek van 2006 deze reden slechts door 13,9% van de personen werd 
opgegeven. 38,9% van deze 95 personen gaf aan dat de slechte isolatie van de woning mede de 
oorzaak van de ontevredenheid was. Uit de Stadsmonitor kwam echter naar voren dat slechts bij 
49,7% van de respondenten de woning een zolder had die geïsoleerd was en dat 79,5% ramen had 
uit dubbel glas. 

Ook in het ATO-onderzoek vormde het te groot zijn van de woning de belangrijkste reden. 
Vervolgens verwijst men eveneens regelmatig naar de slechte isolatie van de woning, in tegen-
stelling tot het ouderenbehoefteonderzoek (10,3% gaf daar aan dat de woning moeilijk warm te 
krijgen was). Daar waar het slecht geïsoleerd zijn van de woning nog enigszins eenvoudig verbeterd 
kan worden, is dat niet het geval voor het te groot of te klein zijn van de woning. Daar zal ver-
huizen vaak aangewezen zijn, wil men iets aan de situatie doen. Als andere klachten (20,9%) staan 
vooral het lawaai van verkeer en de omgang met de buren op de voorgrond. 

Enige indicaties betreffende aanwezigheid van essentiële voorzieningen kunnen dan weer ver-
kregen worden vanuit de Stadsmonitor. Uit tabel 6.3 kan opgemaakt worden dat bij alle bevraagde 
senioren in het kader van de Stadsmonitor een keuken aanwezig was in hun woning. Echter 3,9% 
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heeft geen badkamer en 0,6% heeft geen slaapkamer. Deze groep van personen mist dus wel dege-
lijk een bepaald elementair comfort. Naar schatting zou het in Sint-Niklaas om ongeveer 600 per-
sonen gaan (aantal 65-plussers = 15 453 maal 0,039). 

Tabel 6.3 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende de aanwezige ver-
trekken in het eigen huis, in % 

Aanwezige vertrekken Geen Eén Twee Drie of meer 

Keuken 0,0 97,9 0,5 1,6 

Salon 1,7 94,8 3,5 0,0 

Eetkamer 2,1 97,0 1,0 0,0 

Bureau voor privé 63,7 33,8 1,8 0,7 

Speelkamer 74,5 23,1 2,4 0,0 

Slaapkamer 0,6 12,8 43,3 43,3 

Badkamer 3,9 88,9 6,1 1,1 

Bron SVR, eigen bewerking 

Uit tabel 6.4 kunnen we dan verder afleiden dat bijna alle senioren in Sint-Niklaas stromend warm 
water hebben. Slechts voor 1,7% is dat niet het geval. Opvallender is dat 22,7% van de senioren 
geen centrale verwarming heeft, toch geen overbodige luxe in ons klimaat. Dit wil natuurlijk echter 
niet zeggen dat er helemaal geen verwarming is, gewoon dat er geen centrale verwarming is. Los-
staande warmtebronnen kunnen natuurlijk wel aanwezig zijn. 

Tabel 6.4 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende de aanwezigheid van 
voorzieningen in huis, in % 

 % respondenten die over voorziening beschikken 

Warm stromend water 98,3 

Centrale verwarming 77,3 

Lig- of zitbad 81,8 

Afzonderlijke douche 47,8 

Apart toilet 85,0 

Toilet in badkamer 69,4 

Garage 79,5 

Eigen tuin 67,1 

Balkon 25,6 

Terras 74,4 

Internet 59,0 

Bron SVR, eigen bewerking 

6.3 Aanpassingen aan de woning  

Indien nodig wordt het huis aangepast aan ouderen. Aanpassing van de woning is betaalbaar voor oude-
ren. Er wordt financiële ondersteuning geboden voor het aanpassen van de woning. De uitrusting die nodig 
is om de noodzakelijke aanpassingen te doen aan de woning is onmiddellijk beschikbaar. De nodige kennis 
is aanwezig over het aanpassen van de woning aan de behoefte van ouderen.  
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Er zijn in Sint-Niklaas zowel als in het Vlaams Gewest in het algemeen premies waar men onder 
bepaalde voorwaarden recht op heeft indien men de woning wil aanpassen. Zo is er een stedelijke 
premie met een maximum van 600 euro voor personen die aan bepaalde voorwaardes voldoen 
(slechts eigenaar van één woning en K.I. onder de 1 200 euro). 49,6% van de senioren kent deze 
premie volgens de bevraging in de Stadskroniek en 15,8% heeft deze ook reeds gebruikt. In het 
ATO onderzoek gaven 53,6% van de bevraagden op de hoogte te zijn van deze premie, wat niet zo 
ver af ligt van de eerder genoemde 49,6%. Men kan in Sint-Niklaas ook terecht bij de stad om 
advies aan te vragen betreffende woningaanpassing. 57,9% van de bevraagden bij het ATO-onder-
zoek was hiervan op de hoogte. Er werd relatief weinig aangegeven dat men dit in de toekomst wel 
zou wensen te gebruiken.  

Op Vlaamse niveau kan men ook appliqueren voor een aanpassingspremie voor ouderen, waarbij 
men natuurlijk ook aan bepaalde voorwaarde dient te voldoen. Het verkregen bedrag, indien men 
aan de voorwaardes voldoet, zal tussen de 600 en de 1 250 euro liggen. 

6.4 Onderhoud van de woning  

Er zijn bekwame en betrouwbare dienstverleners beschikbaar voor het uitvoeren van onderhoudswerken. 
De dienstverlening voor het onderhoud van de woning is voor ouderen betaalbaar. Sociale woningen, 
huurwoningen en gemeenschapsvoorzieningen zijn behoorlijk onderhouden.  

Het onderdeel van de woning waar volgens de meeste respondenten van de enquête in kader van de 
Stadsmonitor nog kleine herstellingen aan nodig zijn, is het buitenschrijnwerk (12,9%). Ook de 
binnenmuren (10,8%), ramen (10,6%) en dakgoten (11,1%) zouden volgens sommigen wat kleine 
herstellingen kunnen gebruiken. Globaal genomen bevinden bij de meeste respondenten al deze 
woningaspecten zich nog in goede staat. 

Tabel 6.5 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende de staat van de 
woning, in % 

 In goede staat Kleine herstellingen nodig Aan vervanging toe 

Centrale verwarming 91,4 4,4 4,2 

Elektrische installatie 90,9 5,7 3,4 

Binnenmuren 86,8 10,8 2,4 

Buitenmuren 89,7 8,5 1,8 

Buitenschrijnwerk 84,9 12,9 2,2 

Ramen 87,2 10,6 2,2 

Dakgoot 84,8 11,1 4,2 

Dak 88,5 8,5 3,0 

Bron SVR, eigen bewerking 

Uit de bevraging in de Stadskroniek blijkt dat 66,4% van de bevraagde senioren de klusjesdienst van 
het OCMW kent, en 87,4% de poetsdienst of het werken met dienstencheques. Uit het 
ATOonderzoek kwamen gelijkaardige cijfers, al ligt volgens dat onderzoek de bekendheid van de 
klusjesdienst iets hoger (75,3%). In datzelfde onderzoek wordt de dienstverlening voor beiden als 
positief geëvalueerd en de prijs ervan als correct. 18,6% van de bevraagden gaf verder in de enquête 
in de Stadskroniek aan dat men nood had aan de poetsdienst, terwijl 9,9% nood had aan een 
klusjesdienst. 26,1% gebruikte ook de poetsdienst, terwijl bij 3,5% de klusjesdienst soms langs 
kwam. 7,2% van de senioren gebruikte deze klusjesdienst niet maar gaf wel aan van er nood aan te 
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hebben. Wat betreft de poetsdienst is dit 4,1%. Uit de bevraging in het kader van huisbezoeken aan 
de 80-plussers kwam toch bij een 22 personen de vraag naar thuiszorg, en dan voornamelijk de 
poetsdienst, waar deze vraag nog niet ingevuld was. 

Verder gaven alle senioren die we in een woonzorgcentrum gingen interviewen unaniem aan dat 
men tevreden was over de netheid van het rusthuis waarin ze verbleven. 

6.5 Thuis oud worden  

De woningen bevinden zich dicht bij de nodige diensten en voorzieningen. Er zijn betaalbare diensten voor 
handen die het mogelijk maken dat ouderen thuis blijven wonen. De ouderen zijn goed geïnformeerd over 
de beschikbare dienstverlening op dit terrein. 

In de Stadsmonitor werd ook gekeken naar het aandeel inwoners dat binnen loopafstand van een 
sociaal dienstencentrum woont. Hierbij gaat men uit van de situatie in 2010. Zoals men kan zien 
hadden 76,9% van de inwoners geen toegang tot een dienstencentrum binnen loopafstand. Uit de 
huisbezoeken bij 80-plussers bleek verder dat het lokaal dienstencentrum onvoldoende gekend was. 
Dit vooral bij meer afgelegen wijken. Met de ontwikkeling van het tweede dienstencentrum op de 
Gerda-site en de antennes in de deelgemeentes, zal de toestand in de toekomst waarschijnlijk ten 
goede veranderen. 

Figuur 6.1 Aandeel inwoners dat woont binnen 1,5 km loopafstand van een lokaal dienstencentrum 

 
Bron Stadsmonitor 

Verder woonde 55,7% van de inwoners in 2010 binnen een straal van 1,5 km van een serviceflat-
gebouw. Ook hier zal de situatie nu waarschijnlijk gewijzigd zijn ten opzichte van 2010. 
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Figuur 6.2 Aandeel inwoners dat woont binnen 1,5 km loopafstand van een serviceflat 

 
Bron Stadsmonitor 

Er kunnen in Sint-Niklaas verder vele diensten aan huis komen (tabel 6.6). Het meest gekend en 
gebruikt is de thuisverpleging. Het minst gekend zijn de dienst voor oppashulp, de ziekenoppas/ 
gezelschapsdienst, het mindermobielenvervoer en het dagverzorgingscentrum de Sprankel. Uit de 
focusgroepen en interviews bleek echter dat een bepaald doelpubliek zeker nood heeft aan deze 
diensten, maar er niet altijd gebruik van maakt. Dit heeft mogelijks dus te maken met een gebrek 
aan bekendheid van deze diensten. 

Tabel 6.6 Informatie uit de enquête in de Stadskroniek betreffende de kennis van, nood aan en gebruik 
van thuiszorgdiensten, in % 

 % dat kent % dat nood aan 
heeft 

% dat gebruikt % niet gebruikt wel 
nood 

Thuisverpleging 91,1 11,9 12,8 2,6 

Strijkdienst 69,7 5,5 4,7 1,8 

Maaltijdbedeling aan huis 78,9 4,2 3,0 1,8 

Dienst voor oppashulp 40,2 2,5 0,8 2,0 

Personenalarmsysteem 69,0 5,8 4,1 2,4 

Gezelschap/ziekenoppas 37,0 2,3 0,8 1,8 

Uitleendienst/mediotheek 68,4 7,2 6,7 1,8 

MMC/B-Mobiel/Handicar 36,6 5,4 3,9 2,7 

Boodschappen aan huis 73,8 1,8 1,4 1,2 

Dienstencentrum De Wilg 69,4 6,2 6,4 1,6 

Centrum voor kortverblijf 52,8 1,5 0,4 1,3 

De Sprankel 40,7 1,0 0,4 0,5 
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Uit het ATO-onderzoek bleek verder dat men over het algemeen tevreden is over deze dienstver-
lening (thuiszorg en warme maaltijden) en dat men de prijszetting als correct ervaart. 

6.6 Integratie in de gemeenschap  

De architectuur en inrichting van de woningen bevordert de integratie van ouderen in de gemeenschap.  

Het merendeel van de ouderen die geïnterviewd werden in de WZC waren tevreden over de ligging 
van dat WZC. Eén bewoner van het nieuwe WZC in Belsele vond het spijtig dat dit WZC niet meer 
in de velden en het groen gelegen was. Twee bewoners van een ander WZC trokken soms zelf het 
stad in, en apprecieerden de centrale ligging van hun WZC wel. De meeste bewoners kwamen 
echter nooit meer alleen buiten. Familie en vrienden voorzagen hen van kleren en andere zaken die 
ze wensten. De aanwezigheid van een tuin (zodat bezoekers met hen konden gaan wandelen 
gebruik makend van een rolstoel) en de vlotte bereikbaarheid van het WZC voor deze bezoekers 
werden dan ook vaker als belangrijk aangehaald dan een centrale ligging. Dit in tegenstelling met de 
resultaten uit de bevraging in de Stadskroniek waarbij 90,2% van de respondenten aangaf van het 
erg of een beetje belangrijk te vinden dat een WZC in het centrum gelegen was. 65,6% vond dit erg 
belangrijk. 

6.7 Keuze aan huisvesting  

In de lokale gemeenschap is er een keuze voor handen van aangepaste en betaalbare woningen voor 
ouderen, ook voor de zwakkere en deze met beperkingen. De ouderen zijn goed geïnformeerd over de 
beschikbare mogelijkheden. In de lokale gemeenschap bestaan er voldoende en betaalbare woon-
gelegenheden speciaal voor ouderen. In woonvoorzieningen voor ouderen is er een reeks van passende 
diensten, faciliteiten en activiteiten voor handen. De huisvesting voor ouderen is geïntegreerd in de 
omgevende sociale gemeenschap.  

Er bestaan vele oplossingen wanneer senioren niet meer thuis kunnen of wensen te wonen. We 
bevroegen in de enquête in de Stadskroniek welke mogelijkheden senioren zouden overwegen 
indien ze zich in dergelijke situatie zouden bevinden. Serviceflats (nu assistentiewoningen genoemd) 
worden door ongeveer de helft van de bevraagden als een zeker te overwegen alternatief gezien en 
35% zou het misschien overwegen (samen 86,5%). Dit is opvallend want ten tijden van het 
ouderenbehoefteonderzoek (2006) stond 65,3% nog negatief ten opzichte van deze mogelijkheid. 
Echter ook in het ATO-onderzoek wordt de serviceflat als gewenste toekomstige woonvorm het 
meest gekozen. Sinds het ouderenbehoefteonderzoek is de algemene opinie van senioren dus wel 
positiever geworden ten opzichte van deze optie. Het wonen in een woonzorgcentrum zou door 
75,8% van de respondenten op de vragenlijst in de Stadskroniek zeker of misschien overwogen 
worden. Het minst enthousiast zijn de senioren over het samenwonen met een familielid, het 
nemen van een oppas in huis of het samenwonen met leeftijdsgenoten die men daarvoor niet 
kende. Toch zou nog 33,2% dit laatste zeker of misschien overwegen, wat meer is dan bij het 
samenwonen met familieleden (30,9%).  
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Tabel 6.7 Informatie uit de enquête in de Stadskroniek aangaande de persoonlijke voorkeuren voor de 
toekomstige woonsituatie, in % 

 Zou ik zeker 
overwegen 

Zou ik misschien 
overwegen 

Dit zou ik nooit 
overwegen 

Geen mening 

1.  Samenwonen met een familielid 9,5 21,4 57,9 11,3 

2.  Een oppas in huis nemen 8,0 33,2 45,9 12,8 

3.  Wonen in een serviceflat, ... 51,1 35,4 6,7 6,8 

4.  Wonen in een woonzorgcentrum 27,5 48,3 14,6 9,6 

5.  Met kennissen van eigen leeftijd 
samenwonen  

14,8 31,4 44,1 9,7 

6.  Samenwonen met leeftijdsgenoten die 
me, daarvoor niet kende  

8,1 25,1 55,6 11,2 

Men heeft hierbij ook een voorkeur betreffende de lokalisatie van deze serviceflats en andere voor-
zieningen (tabel 6.8). Hieruit blijkt dat bijna alle ouderen een voorziening wensen in de gemeente 
waar men momenteel woont. 

Tabel 6.8 Informatie uit de enquête in de Stadskroniek aangaande de aanwezigheid van bepaalde 
voorzieningen in de gemeente (% dat voorziening nodig vindt, ENKEL BEWONERS VAN 
BETREFFENDE DEELGEMEENTE) 

 Belsele  
(n=186) 

Nieuwkerken 
(n=84) 

Sinaai  
(n=64) 

Sint-Niklaas 
(n=938) 

1. Een WZC 78,7 88,9 80,8 88,0 

2.  Serviceflats 75,4 86,2 84,9 90,1 

3. Een dagverzorgingscentrum 67,4 74,3 76,8 85,3 

4.  Dagopvang  69,3 76,8 72,5 85,1 

5.  Nachtopvang  71,1 74,6 66,3 83,3 

6.  Kortverblijf 71,6 71,6 69,3 86,1 

Een beetje tegenstrijdig hiermee, toch wat betreft de senioren in de deelgemeentes, is het voor de 
senioren die de bevraging in de Stadskroniek invulden verder erg belangrijk dat deze assistentie-
woning dicht bij het centrum en het openbaar vervoer ligt. 

Tabel 6.9 Informatie uit de enquête in de Stadskroniek aangaande wensen betreffende de omgeving 
van assistentiewoningen, in % 

 Erg belangrijk Een beetje 
belangrijk 

Niet belangrijk Geen mening 

1.  Ligging dicht bij het centrum  84,0 11,2 2,7 2,1 

2.  Ligging in de natuur 27,2 48,6 17,4 6,8 

3.  Ligging dicht bij een ziekenhuis  37,1 37,6 21,3 8,2 

4.  Nabijheid van openbaar vervoer  83,5 12,6 2,0 2,0 

5. Aanwezigheid van tuin/park  55,0 37,0 5,1 2,9 

6.  Nabijheid van activiteitencentrum 39,6 42,5 12,5 5,4  

7.  Ligging dicht bij kerk 14,7 25,4 47,6 12,2 

8.  In buurt van woonzorgcentrum  30,8 44,7 17,5 7,0 

9.  Een kleinschalig initiatief 27,3 37,9 15,4 19,4 
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Het aantal personen dat aangeeft dat de huidige woning te ver verwijderd is van het centrum (ATO, 
8,5%) of van de voorzieningen (Stadskroniek, 16,4% van subselectie van 7,5% van respondenten, 
dus iets van een 1%) is eerder beperkt te noemen. 

We vroegen de oudere inwoners van Sint-Niklaas ook om een schatting te maken van hoeveel een 
assistentiewoning maandelijks zou kosten volgens hen. Alle waardes onder de 200 euro werden 
verwijderd, omdat het vermoeden bestond dat de betrokken respondenten inschattingen van dag-
prijzen doorgaven, terwijl er naar maandprijzen werd gevraagd. Op deze manier werden 33 obser-
vaties uit de analyse weggelaten. In totaal waren er 456 ontbrekende observaties bij deze vraag 
(32,7%), wat redelijk veel is. Deze gegevens dienen dan ook met de nodige voorzichtigheid 
geïnterpreteerd te worden. Gemiddeld schatten de respondenten de kostprijs op 930,7 euro in, met 
een minimum van 200 euro en een maximum van 5 000 euro. 25% van de respondenten meenden 
dat een serviceflat minder dan 597,3 euro in de maand kostte, 25% van de respondenten meenden 
dat een serviceflat tussen 597,3 euro en 747,9 euro in de maand kost, 25% van de respondenten 
meenden dat een serviceflat tussen de 747,9 euro en de 1 151,7 euro in de maand kost en 25% 
meent dat een serviceflat meer dan 1 151,7 euro in de maand kost. In Sint-Niklaas ligt de dagprijs 
van een serviceflat over het algemeen tussen de 20 en de 40 euro per dag, wat neerkomt op een 
maandprijs van 600 tot 1 200 euro. Over het algemeen schatten de respondenten de kosten van een 
serviceflat dus redelijk goed in, en de range van ingeschatte prijzen weerspiegeld een spreiding die 
er in realiteit ook is. 

In een volgende vraag werd dan gepolst of men dacht een serviceflat te kunnen betalen. Hierbij 
waren er slechts 89 missings (6,4%). 37,6% van de respondenten gaf aan dat men dacht een service-
flat te kunnen betalen, 19,6% meende dat dit niet het geval zou zijn, en 42,8% gaf aan het niet te 
weten. 

Wanneer senioren meer zorg nodig hebben dan kan geboden worden in een serviceflat, kan geop-
teerd worden van een aanvraag te doen bij een WZC. Zoals eerder gezegd zou dit door 75,8% van 
de respondenten op de vragenlijst in de Stadskroniek zeker of misschien overwogen worden. Wat 
betreft de ligging van het WZC bleek uit deze bevraging dat vooral de nabijheid van openbaar 
vervoer belangrijk is voor de senioren (tabel 6.10). Echter, uit de gesprekken met de bewoners van 
de WZC in Sint-Niklaas blijkt dat deze zelden tot nooit het openbaar vervoer gebruiken (zie 
verder). De aanwezigheid van openbaar vervoer is dus vooral belangrijk naar de bereikbaarheid van 
de voorziening voor bezoekers toe. Vervolgens wordt vooral de ligging dicht bij het centrum als 
belangrijk ervaren, eerder dan de ligging in de natuur. Dit is ook zo voor de mensen in de deel-
gemeentes. Eerder merkten we al op dat veel senioren in een WZC echter amper nog buiten 
kwamen, tenzij in de aanliggende tuin of park. Bij de bevraagden in de Stadskroniek hecht de helft 
van de bevraagden veel belang aan de aanwezigheid van een tuin of park. 
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Tabel 6.10 Wensen betreffende de omgeving van woonzorgcentra, in % 

 Erg belangrijk Een beetje 
belangrijk 

Niet belangrijk Geen mening 

1.  Ligging dicht bij het centrum  65,6 24,6 6,2 3,7 

2.  Ligging in de natuur 28,4 50,9 15,6 5,1 

3.  Ligging dicht bij een ziekenhuis  37,4 39,9 18,5 4,3 

4.  Nabijheid van openbaar vervoer  71,0 19,8 11,0 3,0 

5.  Aanwezigheid van tuin/park  48,2 42,3 5,9 3,5 

6.  Nabijheid van activiteitencentrum 32,2 44,5 17,7 5,6 

7.  Overnachtingsmogelijkheden. 
bezoekers 

24,9 39,0 27,1 9,0 

8.  Een kleinschalig initiatief 28,8 37,9 14,9 18,4 

Ook wat betreft de WZC werd vervolgens aan de senioren gevraagd een schatting van de kostprijs 
te maken. Alle waardes onder de 200 euro werden verwijderd, omdat het vermoeden bestond dat de 
betrokken respondenten inschattingen van dagprijzen doorgaven, terwijl er naar maandprijzen werd 
gevraagd. Op deze manier werden 44 observaties uit de analyse weggelaten. In totaal waren er 
505 ontbrekende observaties bij deze vraag (36,2%). Deze gegevens dienen dan ook met de nodige 
voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Gemiddeld schatten de respondenten de kostprijs op 
1 299,9 euro in, met dus een minimum van 200 euro en een maximum van 5 000 euro. 25% van de 
respondenten meenden dat een verblijf in een woonzorgcentrum minder dan 1 079,4 euro in de 
maand kost, 25% van de respondenten meenden dat een verblijf in een woonzorgcentrum tussen 
de 1 079,4 en de 1 389,1 euro in de maand kost, 25% van de respondenten meenden dat een ver-
blijf in een woonzorgcentrum tussen de 1 389,1 en de 1 495,0 euro in de maand kost en 25% meent 
dat dergelijk verblijf meer dan 1 495,0 kost. In Sint-Niklaas ligt de dagprijs van een verblijf in een 
woonzorgcentrum over het algemeen ergens tussen de 43 en 60 euro, wat neerkomt op een maand-
prijs van 1 290 tot 1 800 euro. Over het algemeen wordt de kostprijs van een verblijf in een woon-
zorgcentrum dus eerder aan de lage kant ingeschat door de oudere bewoners van Sint-Niklaas.  

In een volgende vraag werd dan gepolst of men dacht een verblijf in een woonzorgcentrum te 
kunnen betalen. Van de 1 297 respondent, gaf 31,5% aan dat men dacht een verblijf in een woon-
zorgcentrum te kunnen betalen, 24,0% meende dat dit niet het geval zou zijn, en 44,5% gaf aan het 
niet te weten. Ook bij de open opmerkingensectie werden vaak aangehaald dat men niet geloofde 
van later een verblijf in een WZC te kunnen betalen. Ten slotte gaf 59,4% van de respondenten aan 
dat hij/zij op de hoogte was dat de onderhoudsplicht in Sint-Niklaas werd afgeschaft zodat familie-
leden niet meer verplicht worden van te betalen wanneer iemand in een woonzorgcentra wordt 
opgenomen. 

6.8 Leefomgeving  

De woonruimte is niet overbezet. De woonomgeving van ouderen is comfortabel. De huisvesting is niet 
ingepland in een gebied dat kwetsbaar is voor natuurrampen. Ouderen voelen zich veilig in de omgeving 
waarin ze leven. Er is financiële hulp voorzien voor de woonveiligheid van ouderen.  

Uit de gegevens van de Stadsmonitor kunnen we ten eerste opmaken hoe het zit met de bezetting 
van de woning. Elke oudere die antwoordde op de enquête heeft een woning met minimum twee 
vertrekken (keukens, bureaus, zitkamers, eetkamers, slaapkamers, badkamers en speelkamers 
werden in overweging genomen). Gemiddeld genomen waren er 6,8 vertrekken in de woning van 
de respondenten aanwezig. Wanneer dan gekeken wordt naar het aantal vertrekken per persoon, 
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dan heeft de oudere Sint-Niklasenaar volgens de Stadsmonitor minsten twee vertrekken per per-
soon beschikbaar. Gemiddeld genomen gaat het hier over 4,1 vertrekken. Er is dus weinig evidentie 
voor een overbezetting van de woningen van deze senioren. 

Op basis van het onderzoek in het kader van de Stadsmonitor kan men ook enige inzicht krijgen 
op de ruimere woonomgeving van de oudere Sint-Niklasenaar. In tabel 6.11 wordt gefocust op ver-
schillende vormen van overlast. De belangrijkste hinder ondervinden senioren van het lawaai door 
het verkeer, 13,5% geeft aan van hier altijd last van te hebben en 19,2% van hier vaak last van te 
hebben. Verder heeft 6,7% vaak last van burenlawaai. Verder wordt 19,5% af en toe geconfron-
teerd met overlast door jongeren. Het aanbod aan huisvuilvoorzieningen lijkt voor het overgrote 
deel van de senioren in orde, maar 7,1% geeft aan van eerder of zeer ontevreden over te zijn. 

Tabel 6.11 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende de omgeving van de 
ouderen, in % 

Ondervinden van last in eigen wijk Nooit Zelden Af en toe Vaak Altijd 

Burenlawaai 22,5 45,4 23,8 6,7 1,6 

Andere vormen van lawaai 50,7 33,2 12,1 2,5 1,6 

Overlast van groepen jongeren 39,5 34,3 19,5 4,7 2,0 

Burenoverlast 44,8 44,0 8,4 2,8 0,0 

Lawaai door verkeer 8,3 28,0 31,0 19,2 13,5 

Vernieling straatmeubilair, telefoon-
cellen, ... 

42,4 35,2 17,9 3,5 1,1 

Bekladde muren en/of gebouwen 56,5 28,4 9,3 4,6 1,1 

 Zeer 
tevreden 

Eerder 
tevreden 

Noch 
tevreden, 

noch 
ontevreden 

Eerder 
ontevreden 

Zeer 
ontevreden 

Tevredenheid met aanbod aan huis-
vuilvoorzieningen 

35,4 46,1 11,4 5,4 1,7 

Bron SVR, eigen bewerking 

De Stadsmonitor biedt ook meer duidelijk rond het thema veiligheid (tabel 6.12). 24% van de 
ondervraagden geeft aan van vaak of altijd plekken te mijden in de stad omdat men zich daar niet 
veilig voelt. Toch gebeurt het niet zo frequent dat ouderen echt lastiggevallen worden op straat. Bij 
2,0% van de ouderen gebeurt dit vaak en bij 6,1% gebeurt dit af en toe. Bij 31,3% gebeurt dit 
zelden. Dit wil niet zeggen dat deze episodes geen diepe indruk op de ouderen kunnen nalaten. Eén 
keer lastig gevallen worden kan al genoeg zijn om angstig te worden. 
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Tabel 6.12 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende de veiligheid van de 
ouderen, in % 

Gebeurt het dat ... Nooit Zelden Af en toe Vaak Altijd 

je je onveilig voelt in je buurt/wijk 30,4 38,3 23,4 7,4 0,5 

je je onveilig voelt in de stad 13,1 35,5 34,3 13,7 3,5 

je bepaalde plekken mijdt omdat je het 
daar niet veilig vindt in je buurt/wijk 

31,3 32,6 24,7 8,5 2,9 

je bepaalde plekken mijdt omdat je het 
daar niet veilig vindt in de stad 

14,2 27,9 33,9 16,4 7,6 

 Nooit Zelden Af en toe Vaak Altijd 

In welke mate heb je de afgelopen 
maand zelf last ondervonden van 
lastiggevallen worden op straat in jouw 
buurt/wijk 

60,6 31,3 6,1 2,0 0,0 

Bron SVR, eigen bewerking 

6.9 Besluit  
Hoewel dat 14% van de senioren in Sint-Niklaas een woonquote hebben van boven de 30%, gaven 
de senioren toch zeer weinig aan van betalingsmoeilijkheden te hebben. Wel vreest men in de 
toekomst een eventuele opname in een WZC niet te kunnen betalen. Men is hierbij over het alge-
meen wel op de hoogte dat de bijdrageplicht van de familie in Sint-Niklaas is afgeschaft. Ook gaf 
een aanzienlijke groep senioren aan van menig te zijn dat er een tekort aan plaatsen in sociale 
woningen, serviceflats en woonzorgcentra was. 

Iets minder dan de helft van de Sint-Niklasenaars leeft verder in een woning die niet aangepast is 
aan een eventuele toekomstige immobiliteit aangezien er zich trappen in het huis bevinden. Met het 
oog op deze vaststelling is een verdere bekendmaking van de stadspremie voor woningaanpassing 
waarschijnlijk een goed idee. Nu weet ongeveer de helft van de senioren van het bestaan van deze 
premie af. Een kleine groep van oudere Sint-Niklasenaars (4%) moet het doen zonder badkamer in 
de woning. Over het algemeen oordelen senioren dat hun woning nog in goede staat is. 

Verder is een belangrijk aandeel van de woningen van de senioren te groot. Het voordeel daarvan 
is dan weer wel dat er geen enkele indicatie van een overbezetting van de woning is. Toch, met het 
oog op het onderhoud van deze woningen is een te grote woning zeker geen voordeel. 

De bezoeken aan de 80-jarigen waren een goed initiatief om het hulpaanbod in Sint-Niklaas nog 
verder bekend te maken en te promoten (en dan zeker minder bekende vormen van hulp zoals 
dagopvang, ziekenoppas en mindermobielenvervoer). Gezien bepaalde vormen van hulp nog steeds 
niet zo goed bekend zijn, is een herhaling van dit initiatief, waarbij de seniorengids actief gepro-
moot wordt, zeker een goed idee. Een uitgebreide analyse van het zorgaanbod in Sint-Niklaas werd 
trouwens doorgevoerd in het kader van het beleidsplan zorgstrategie van het OCMW. 

Ten slotte hebben senioren in hun woonomgeving vooral last van verkeerslawaai en ervaart een 
niet onbelangrijk aandeel van senioren een onveiligheidsgevoel. Toch worden ouderen zelden echt 
lastig gevallen in hun wijk. 
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7 |  Ouderenvriendelijke maatschappelijke 
participatie  

In dit onderdeel gewijd aan maatschappelijke participatie wordt ingegaan op volgende aspecten: het 
aanbod aan en de toegankelijkheid van evenementen en activiteiten, de betaalbaarheid, de facilitei-
ten en settings, de promotie en bekendmaking van activiteiten, het isolement bestrijden en de inte-
gratie in de gemeenschap.  

7.1 De toegankelijkheid van evenementen en activiteiten 

De locaties zijn gemakkelijk te bereiken voor ouderen, liefst in hun buurt, met betaalbaar en flexibel vervoer. 
Ouderen kunnen deelnemen met een vriend of zorgverlener. De tijdstippen van de activiteiten zijn aange-
past aan de ouderen en overdag. Er is een open toegang tot de activiteiten (geen lidmaatschap vereist) 
en verloopt vlot zodat ouderen niet te lang in de rij moeten staan.  

In het ATO-onderzoek stelde men verschillende vragen betreffende de toegankelijkheid van de 
evenementen. Redelijk wat personen bleken hier geen mening over te hebben, waarschijnlijk omdat 
men weinig ervaring mee had met deze initiatieven. Zij die wel een mening hadden over de bereik-
baarheid van de buurthuizen, de activiteiten en de evenementen, zijn overwegend positief (ATO-
onderzoek). Men vindt dat er aangepast vervoer is van en naar de activiteiten, dat de locaties 
gemakkelijk bereikbaar zijn, dat de gebouwen en plaatsen waar de evenementen plaatsvinden toe-
gankelijk zijn. Er is ook ondersteuning zodat iedereen kan deelnemen aan publieke evenementen 
(ATO). Ook vinden zij die er ervaring mee hebben de openingsuren van de club- en buurthuizen 
goed zijn zowel als de ligging. Wel geven de 65-plussers onder de bezoekers van de club- en buurt-
huizen soms aan dat er meer zitbanken (ongeveer de helft) en parkeerplaatsen (ongeveer een vierde) 
zouden mogen zijn. Verder gaan er in de stadsschouwburg ook matineevoorstellingen door over de 
middag. 40,7% van de senioren kennen volgens de bevraging in de Stadskroniek deze matineevoor-
stellingen en 14,7% zou er soms gebruik van maken. 

Deze bevindingen staat een beetje in contrast met de bevindingen uit het project huisbezoeken 
aan 80-plussers waarbij men vaststelde dat veel ouders een hobby hadden die men thuis kon uit-
voeren aangezien bij vrijetijdsbesteding buitenshuis het vervoer naar de activiteit een probleem kan 
vormen. Bijvoorbeeld zijn de busverbinding, vooral in de deelgemeentes, niet altijd logisch of 
voldoende. Ook uit de gesprekken met sommige bevoorrechte getuigen kwam naar voren dat het 
ontbreken van geschikt vervoer soms een rem zette op het aantal activiteiten en evenementen waar 
men aan deel nam. De deelnemers van de focusgroepen werden voor een belangrijk deel ambulant 
of residentieel ondersteund door bepaalde instanties. Zij kregen dan ook vanuit die instanties hulp, 
maar waren dan ook wel afhankelijk van hen voor dit vervoer. Ook in het ouderenbehoefteonder-
zoek werd gevraagd naar drempels voor deelname aan culturele evenementen (tabel 7.1). Daar 
bleken vooral een gebrek aan interesse zowel als de kostprijs en het tijdstip van de voorstelling een 
drempel te zijn. Het gebrek aan vervoer werd door minder dan 20% van de respondenten als oor-
zaak opgegeven.  

Vanuit de gesprekken met bevoorrechte getuigen kwam naar voren dat de vereisten die bepaalde 
hobby- en sportverenigingen opleggen, ongewild drempels kunnen opwerpen. Zo werkt men af en 
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toe met een verplichte minimum aanwezigheid. Echter, soms voelen ouderen zich gedurende lan-
gere tijd minder goed, of vormt vervoer een probleem, waardoor men maar af en toe aanwezig kan 
zijn. Deze beperkte aanwezigheid reflecteert dan geen tekort in motivatie of betrokkenheid. Het is 
dan ook spijtig dat men omwille van de beperkte aanwezigheid soms ergens niet meer welkom is. 

Tabel 7.1 Informatie uit de enquête in het kader van het ouderenbehoefteonderzoek betreffende de 
drempels om vaker naar culturele evenementen te gaan, in % 

 Ja Neen 

Geen interesse 49,1 50,9 

Gebrek aan tijd 19,4 80,6 

Tijdstip voorstelling (‘s avonds) 37,1 62,9 

Afstand 25,3 74,7 

Gebrek aan eigen vervoer 18,1 81,9 

Gebrek aan openbaar vervoer 17,0 83,0 

Reservatie 16,6 83,4 

Financieel te duur 38,5 61,5 

Bron Ouderenbehoefteonderzoek 

7.2 Betaalbaarheid 

Evenementen, activiteiten en attracties zijn betaalbaar voor ouderen zonder verborgen of bijkomende 
kosten (zoals voor transport of consumpties). Vrijwilligersorganisaties genieten de steun van de overheid en 
van private instanties om de participatiekosten voor ouderen betaalbaar te houden.  

Sommige ouderen in Sint-Niklaas kunnen aanspraak maken op een kansenpas. Een kansenpas is 
een kortingskaart waarmee personen met een bescheiden inkomen (kansenpashouders) een korting 
kunnen verkrijgen op inkomgelden, abonnementen, cursussen, diensten en activiteiten die georgani-
seerd worden door het stadsbestuur of lokale organisaties. 58,6% van de senioren gaf bij de be-
vraging via de Stadskroniek aan van de kansenpas te kennen terwijl 13,1% aangaf van er gebruik 
van te maken. 

In het ATO-onderzoek gaven de senioren aan dat men de prijzen van activiteiten betaalbaar 
vond, zowel als van de dranken en versnaperingen tijdens de activiteiten. In datzelfde onderzoek 
gaf ongeveer 10% van de 65-plussers aan dat er onvoldoende rekening gehouden werd met (zorg-
behoevende) ouderen en gehandicapten. 

7.3 Een breed spectrum van evenementen en activiteiten  

Er bestaat een grote variëteit aan activiteiten die tegemoet komt aan de diversiteit van de oudere popu-
latie en van hun potentiële interesses.  

In onze maatschappij in het algemeen en in Sint-Niklaas in het bijzonder zijn er een heleboel acti-
viteiten waaraan senioren kunnen deelnemen. Over het algemeen is men dan ook, zo blijkt uit de 
gegevens van de Stadsmonitor, tevreden over het aanbod aan activiteiten in de buurt (tabel 7.2). 
Het meest uitgesproken tevreden is men over het shopping- en het horeca-aanbod. Op alle vlakken 
is er dus slechts een kleine minderheid die ontevreden is met het aanbod. Dit blijkt ook uit de gene-
rieke vraag betreffende het al dan niet voldoen van het aanbod van activiteiten voor senioren, al is 
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het beeld daar toch iets genuanceerder. 13,2% was het namelijk helemaal oneens met de stelling dat 
dit aanbod voldoende zou zijn, 14,8% was het eerder oneens, 20,8% was het niet eens, niet oneens, 
33,3% daarentegen was eerder eens en 17,9% was helemaal eens. Een nipte meerderheid was het 
dus eens met de stelling dat het aanbod aan activiteiten voldoende was. Uit het ATOonderzoek 
komt er zelfs een nog rooskleuriger beeld naar voren. 59,9% van de respondenten geeft aan dat er 
voldoende keuze is aan vrijetijdsbesteding. 

Tabel 7.2 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende het al dan tevreden 
zijn met het aanbod in de buurt, in % 

 Sport Recreatie Culturele Horeca Uitgaan Shopping Winkel 

Zeer ontevreden 0,0 1,3 0,6 0,6 0,8 3,6 1,3 

Eerder ontevreden 1,1 4,0 0,6 1,1 4,6 2,9 5,7 

Noch tevreden, noch 
ontevreden 

8,8 13,3 7,7 6,4 10,6 6,1 13,0 

Eerder tevreden 39,5 54,3 52,1 48,6 55,9 39,9 48,0 

Zeer tevreden 21,8 27,1 39,0 43,4 28,1 47,6 32,1 

NVT/geen mening 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bron SVR, eigen bewerking 

In de bevraging van de Stadsmonitor gaven de deelnemende senioren ons verder inkijk in hun 
deelname aan bepaalde activiteiten (tabel 7.3). Het vaakst wordt de bibliotheek bezocht, het minst 
wordt er naar concerten en dansvoorstellingen gegaan. Museums, festivals en historische plaatsen 
worden niet vaak bezocht, maar een grotere groep senioren ging er wel minstens één keer per jaar 
naar toe. Toch wordt er naar al deze initiatieven door een meerderheid van de senioren nooit 
gegaan. 

Tabel 7.3 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende activiteiten waar aan 
werd deelgenomen in het afgelopen jaar, in % 

% Nooit 1-6 keer 7-12 keer >12 keer 

Bioscoop 65,4 31,5 2,6 0,6 

Dansvoorstelling 83,3 16,2 0,5 0,0 

Toneel 64,1 34,5 1,0 0,5 

Sportevenement 65,5 26,6 3,4 4,5 

Concert 71,3 24,7 3,6 0,5 

Museum 48,1 45,7 5,1 1,1 

Historische plaats 53,2 39,1 5,6 2,1 

Bibliotheek 58,0 18,2 8,6 15,2 

Festival 58,9 38,6 1,5 1,0 

Bron SVR, eigen bewerking 

Uit het onderzoek van de ATO kwamen de toneelvoorstellingen duidelijk als populairste uit de bus 
betreffende activiteiten die de senioren aanspraken, gevolgd door muziek- en filmvoorstellingen. 
Echter, bepaalde zaken zoals het bezoek van historische plaatsen en de bibliotheek werden niet 
bevraagd in het ATO-onderzoek, dus vergelijken met de Stadsmonitor is dan moeilijk. Vervolgens 
scoorden ook horecabezoeken en winkelen redelijk goed. Het minst populair waren ook hier de 
dansvoorstellingen. 
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Gemeenschapsactiviteiten bevorderen de participatie van mensen van uiteenlopende leeftijden en 
culturele achtergrond.  

In geen van de geconsulteerde onderzoeken werd onderzocht of de georganiseerde gemeenschaps-
activiteiten de participatie van mensen van uiteenlopende leeftijden en culturele achtergronden 
bevordert. In de focusgroep met personen met een allochtone achtergrond kwam wel ter sprake dat 
men niet altijd weet heeft van de georganiseerde activiteiten. Of wanneer men ziet dat er een acti-
viteit plaats heeft, weet men niet altijd wat het precies inhoudt. Men gaf aan van meer geneigd te 
zijn van deel te nemen aan activiteiten indien er iemand mee participeerde die men kent of wanneer 
men persoonlijk wordt uitgenodigd. 

Dat er nog drempels zijn om bovenstaand ideaal te bereiken staat in ieder geval vast. Een belang-
rijke drempel hierbij is de houding van toch een aanzienlijke groep van bejaarden ten opzichte van 
een persoon van een andere nationaliteit. Deze drempel ziet zich weerspiegeld in de uitspraken in 
tabel 7.4. Zo is 50,1% het eerder of helemaal oneens met de uitspraak dat het goed is voor een stad 
als er mensen uit verschillende culturen wonen. 22,6% vindt het eerder of helemaal zinvol wanneer 
er activiteiten zouden georganiseerd worden opdat mensen uit verschillende culturen elkaar beter 
zouden leren kennen. Verder zou 43,8% het eerder of helemaal niet prettig vinden indien er een 
gezin uit een andere cultuur naast hen zou komen wonen. 

Tabel 7.4 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende de mening aan-
gaande personen met een andere cultuur, in % 

 Helemaal 
oneens 

Eerder 
oneens 

Niet eens, 
niet oneens 

Eerder eens Helemaal 
eens 

Het is goed voor een stad als er 
mensen uit verschillende culturen 
wonen 

18,2 31,8 29,9 15,4 4,6 

Ik zou het zinvol vinden als er in mijn 
buurt activiteiten worden georganiseerd 
waarbij mensen uit verschillende cul-
turen elkaar beter leren kennen 

17,1 22,3 38,0 16,9 5,7 

Ik vind dat er in mijn buurt te veel 
mensen uit een andere cultuur wonen 

17,8 24,0 26,9 16,2 15,1 

Als je mensen uit een andere cultuur 
beter leert kennen, blijken mensen uit 
een andere cultuur best sympathiek 

7,1 13,3 41,6 31,8 6,2 

Ik zou het niet zo prettig vinden als er 
een gezin uit een andere cultuur in het 
huis naast mij komt wonen 

12,7 10,4 33,2 24,6 19,2 

Bron SVR, eigen bewerking 

7.4 Faciliteiten en ‘settings’  

De bijeenkomsten waaraan ouderen kunnen deelnemen vinden plaats op diverse locaties zoals: recreatie-
centra, scholen, bibliotheken, gemeenschapscentra, residenties, parken en tuinen. De voorzieningen zijn 
uitgerust om participatie mogelijk te maken van ouderen met beperkingen en van zorgbehoevende 
ouderen.  

Sint-Niklaas heeft een ruim aanbod aan seniorenverenigingen die actief zijn in het centrum zowel 
als sommige in de deelgemeentes zoals verschillende afdelingen van OKRA, GOSA, S-Plus, 
NEOS, LVG en Vl@s. Deze verenigingen richten zich specifiek op ouderen. 
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Evenementen en activiteiten worden goed gecommuniceerd aan ouderen met informatie over de activi-
teit, over de toegankelijkheid en over de transportmogelijkheden.  

In de Stadsmonitor werd gevraagd of men voldoende informatie kreeg over de activiteiten in de 
stad (bv. inzake cultuur, openbare werken, etc.). 47,8% van de senioren was het hier helemaal mee 
eens, 36,5% was het hier eerder mee eens, 8,0% was het eens noch oneens, 1,6% was het eerder 
oneens en 1,1% was helemaal oneens. Ten slotte wist 5,1% het niet. In het ATO-onderzoek gaf het 
merendeel van de respondenten ook aan dat men vond dat evenementen goed gecommuniceerd 
werden. In de focusgroepen met (vertegenwoordigers van) senioren met een allochtone oorsprong 
kwam aan bod dat men niet altijd op de hoogte was van de activiteiten. Hierbij werd aangegeven 
dat folders en dergelijke niet altijd de beste manier zijn om senioren te bereiken, vooral niet als de 
taal een probleem vormt, en dat dan een mondelinge, persoonlijke uitnodiging veel effectiever is. 

7.5 Isolement bestrijden 

Er wordt gebruik gemaakt van persoonlijke uitnodigingen om deelname aan te moedigen. Evenementen 
kunnen gemakkelijk worden bijgewoond en er zijn geen speciale vaardigheden (zoals geletterdheid) ver-
eist. Wie lid is van een club of vereniging en de activiteiten niet meer bijwoont blijft op de mailinglijst staan 
tenzij hij of zij dat anders wenst. De organisaties doen inspanningen om geïsoleerde ouderen te betrekken, 
bijvoorbeeld door middel van huisbezoeken of telefoontjes.  

In de Stadsmonitor gaf 14,2% van de bevraagden aan van nooit of minder dan één keer per maand 
bezoek te krijgen van noch familie, noch vrienden of kennissen, noch buren. 5,9% heeft hierbij ook 
geen partner. Deze groep loopt dus het risico van te vereenzamen.  

Zoals tabel 7.5 duidelijk maakt is het lidmaatschap bij verenigingen onder de senioren eerder 
beperkt. Opvallend hierbij is dat de senioren nog het meest lid zijn van sportverenigingen, naast 
levensbeschouwelijke verenigingen en cultuurverenigingen. Toch betreft het hier nog steeds maar 
17,1% actieve leden. Eerder meldden we al dat ouderen vooral hobby’s leken te hebben die men 
thuis kon uitvoeren, onder andere om zo mobiliteitsproblemen te omzeilen. 

Tabel 7.5 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende het lidmaatschap bij 
verschillende verenigingen, in % 

Voorzieningen Actief lid Bestuurslid Geen lid Passief lid 

Cultuurvereniging 4,7 4,2 81,5 9,5 

Sportvereniging 17,1 1,9 78,9 2,1 

Milieuvereniging 0,5 0,6 91,1 7,8 

Jeugdvereniging 0,6 0,6 98,9 0,0 

Hobbyvereniging 4,6 1,1 90,8 3,5 

Politieke vereniging 1,9 0,6 89,2 8,4 

Levensbeschouwelijke vereniging 9,3 2,5 78,0 10,3 

Buurtcomité 3,1 0,6 93,2 3,1 

Ander lidmaatschap 11,3 2,3 80,9 5,6 

Bron Stadsmonitor, eigen bewerking 

Uit het ATO-onderzoek kwam ook naar voren dat een behoorlijk grote groep van de senioren 
graag persoonlijk wordt uitgenodigd voor evenementen en activiteiten, al is er een ongeveer even 
grote groep die hier geen mening over heeft. Eerder gaven we aan dat vereisten van verplichte 
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minimumaanwezigheid die sommige verenigingen hanteren soms de deelname van senioren 
bemoeilijkt. 

7.6 Integratie in de gemeenschap versterken  

Promoot gemeenschappelijk en multifunctioneel gebruik van gemeenschapsvoorzieningen door mensen 
van alle leeftijden en bevorder de interactie tussen gebruikersgroepen. Plaatsen om bijeen te komen en 
activiteiten in de directe omgeving bevorderen vriendschap en uitwisseling tussen buren en bewoners.  

Sint-Niklaas heeft zes buurt- of clubhuizen: Baensland, Kriekepitte, Rode Kruisstraat, Reynaert-
park, Puivelde en Peter Benoitpark. De clubhuizen richten zich specifiek op senioren. Uit het 
onderzoek van ATO kwam dan ook naar voren dat jongeren niet echt meer naar buurthuizen gaan, 
en dat vooral de senioren deze frequenteren. Dit maakt dat deze buurthuizen minder een plaats zijn 
voor intergenerationeel contact. Uit de vragenlijst gepubliceerd in de Stadskroniek bleek dat 15,0% 
van de senioren het contact met jongeren erg belangrijk vond en 35,1% een beetje. 33,1% vond dit 
niet belangrijk terwijl 16,8% hierover geen mening had.  

Wat betreft het buurtcontact kijken we eerst na hoe de senioren van Sint-Niklaas nu tegenover 
hun buren staan? Tabel 7.6 leert ons dat men over het algemeen eerder positief staat ten opzichte 
van de eigen buren. Het merendeel van de senioren denkt dat de mensen in hun buurt te ver-
trouwen zijn, men voelt er zich thuis bij en men geeft aan dat de buren bereid zijn van te helpen. 
Men stemt wel iets minder in met de twee vragen betreffende het contact hebben met de buren. Op 
de vraag in de Stadsmonitor: “Ben je de voorbije twaalf maanden actief geweest om iets in jouw 
buurt of stad te doen (bijvoorbeeld ...)” gaf 8% van de senioren aan van actief geweest te zijn in de 
buurt. 22% gaf aan van niet actief geweest te zijn, maar dit misschien in de toekomst wel te zijn. 
70% gaf aan van het voorbije jaar niet actief geweest te zijn, en dat ook niet te zullen gaan doen. Op 
de vraag: “Heb je de voorbije twaalf maanden deelgenomen aan een buurtactiviteit” gaf 16,6% van 
de senioren aan van in het voorbije jaar deelgenomen te hebben aan een buurtactiviteit, 40,1% gaf 
aan van niet deelgenomen te hebben en 43,4% gaf aan dat er geen activiteiten georganiseerd 
werden. 

Tabel 7.6 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende het contact met en 
vertrouwen in de eigen buren, in % 

Uitspraken Helemaal 
eens 

Eerder eens Niet eens, 
niet oneens 

Eerder 
oneens 

Helemaal 
oneens 

Mensen in de buurt zijn te vertrouwen 29,6 44,3 19,8 4,4 2,0 

Ik voel me thuis bij de mensen die in 
de buurt wonen 

32,4 45,9 14,4 4,5 2,9 

Ik heb veel contact met mijn directe 
buren 

27,3 38,6 17,7 14,0 2,4 

Mensen in deze buurt zijn bereid hun 
buren te helpen 

32,2 38,5 20,5 5,7 3,1 

Ik heb veel contact met de andere 
buurtbewoners 

13,2 33,6 28,5 19,2 5,5 

Bron SVR, eigen bewerking 

7.7 Besluit  
De informatie betreffende de bereikbaarheid van evenementen en activiteiten is enigszins tegen-
strijdig. Het ouderenbehoefteonderzoek en het onderzoek van ATO geven hierover een positiever 
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beeld dan de bezoeken bij de 80-plussers en de eigen gesprekken. Mogelijks zijn deze initiatieven 
voor het merendeel van de senioren wel bereikbaar, maar levert dit toch een probleem op voor zij 
die het meeste beperkingen hebben wat betreft mobiliteit. Wel zouden de evenementen betaalbaar 
en redelijk gekend zijn. De matineevoorstellingen kunnen wel nog verdere bekendmaking ge-
bruiken. Ook had men over het algemeen het gevoel dat men voldoende geïnformeerd werd over 
de activiteiten georganiseerd door het stad, toch kan het nog noodzakelijk zijn van moeilijk bereik-
bare senioren, of senioren die het Nederlands niet machtig zijn, van deze persoonlijk uit te nodigen.  

Wat betreft het aanbod zijn er eveneens gemengde resultaten. Men is over het algemeen zeker 
tevreden over het sport- recreatie-, culturele, horeca-, uitgaans-, shopping- en winkelaanbod, maar 
toch geeft ongeveer 28% aan van (eerder) niet tevreden te zijn met het aanbod aan activiteiten voor 
senioren. De eigenlijke participatie van senioren aan activiteiten in de buurt en stad is nog beperkter 
in dat slechts ongeveer 17% aan van geparticipeerd te hebben aan een buurtactiviteit in het voorbije 
jaar. Ook het lidmaatschap bij verenigingen is beperkt. Wel staat men over het algemeen eerder 
positief ten opzichte van de eigen buren. 

Verder, de soms eerder negatieve houding ten opzichte van personen uit een andere cultuur zet 
mogelijks een domper op het bevorderen van een gedeeld gemeenschapsgevoel door het organi-
seren van gemeenschappelijke activiteiten. 
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8 |  Ouderenvriendelijkheid, respect en sociale 
inclusie (sociaal erbij horen) 

In deze sectie zal gefocust worden op respectvolle en inclusieve dienstverlening, publieke beeld-
vorming, intergenerationele en familiale interactie, onderwijs en vorming, betrokkenheid bij de 
gemeenschap en economisch zwakkeren. 

8.1 Respectvolle en inclusieve dienstverlening  

Ouderen worden geconsulteerd door publieke, particuliere en commerciële diensten voor een betere 
dienstverlening. Publieke en commerciële voorzieningen zorgen voor producten en diensten die aangepast 
zijn aan de behoeften en voorkeuren van ouderen. Diensten hebben behulpzaam en hoffelijk personeel 
dat getraind is in het omgaan met ouderen.  

Bij de bevraging in het kader van de Stadsmonitor gaven 42,9% van de senioren aan van zeer 
tevreden te zijn met de loketvoorzieningen van de stad (aanvraag paspoort, aangifte verlies rij-
bewijs, ...). Nog eens 43,1% was hier eerder tevreden over. Slechts 5,3% was hier eerder of zeer 
ontevreden over. 8,7% gaf aan van noch tevreden, noch ontevreden te zijn.  

Ook de deelnemers van de focusgroepen waren het er in het algemeen over eens dat de dienst-
verlening door stad en OCMW goed was. Men had de ervaring dat men vriendelijk ontvangen werd 
zowel als dat men werd verder geholpen. Wel was niet altijd duidelijk op welke dienst men moest 
zijn, en werd men soms intern doorverwezen tussen personen zodat men niet exact meer wist wie 
men nu als aanspreekpunt diende te zien. Dan moest men dan het eigen verhaal ook meerdere 
keren opnieuw vertellen. Dit viel zowel bij de diensten van het stad als bij het OCMW soms voor. 
Dit kon er toe leiden dat men na het eerste contact ontmoedigd was om nog een keer langs te gaan. 

In 2006 werd in het ouderenbehoefteonderzoek gepolst naar de tevredenheid aangaande de 
dienstverlening bij verschillende instanties en dienstverleningen (de politie, het dienstencentrum, de 
bibliotheek, de sport- en recreatiemogelijkheden, het containerpark en de lokalen van de stad, 
tabel 8.1). Over het algemeen was men eerder tevreden. Het minst tevreden (minder dan de helft) 
was men over de dienstverlening in het dienstencentrum, de prijs van de ter beschikking gestelde 
lokalen zowel als het ter beschikking stellen zelf. Wat betreft de tevredenheid met het diensten-
centrum kan dit ook gelegen zijn aan de beperkte ervaring met het dienstencentrum. 
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Tabel 8.1 Informatie uit de enquête in het kader van het ouderenbehoefteonderzoek betreffende de 
tevredenheid met verschillende dienstverleningen, in % 

 Helemaal 
niet 

tevreden 

Eerder 
ontevreden 

Tevreden 
noch 

ontevreden 

Eerder 
tevreden 

Zeer 
tevreden 

De dienstverlening bij de politie  3,3 3,7 22,5 45,9 24,6 

De dienstverlening in het diensten-
centrum 

1,9 2,3 43,8 36,8 15,1 

Het aanbod in de bibliotheek  1,8 1,5 19,4 44,0 33,2 

De dienstverlening in de bibliotheek 1,6 3,1 20,8 41,8 32,7 

De sport en recreatiemogelijkheden 
voor senioren  

3,3 4,3 35,6 38,3 18,5 

De openingsuren van het container-
park 

3,1 5,7 21,5 48,2 21,5 

De toegankelijkheid van het container-
park 

2,7 5,8 21,0 46,4 24,1 

De dienstverlening in het container-
park 

3,6 7,4 20,6 42,6 25,8 

Het ter beschikking stellen van lokalen 
door de gemeente  

5,0 5,8 42,4 32,7 14,0 

De prijs van de door de gemeente ter 
beschikking gestelde lokalen 

7,3 6,4 48,9 24,5 12,9 

Bron Ouderenbehoefteonderzoek 

8.2 Publieke beeldvorming  

De media geven aandacht aan ouderen, presenteren hen op een positieve manier en zonder stereo-
typering.  

Eén van de bevoorrechte getuigen merkte op dat er in de media recent veel negatieve aandacht was 
voor bijvoorbeeld WZC, waarbij vooral de wanpraktijken en vermeende wanpraktijken aan bod 
kwamen. Het betreft hier echter zeker niet de normale gang van zaken, maar dit wordt soms zo wel 
voorgesteld. Deze beeldvorming werpt een extra drempel op om senioren te motiveren om een 
opname te overwegen. 

8.3 Intergenerationele en familiale interactie  

Publieke evenementen, activiteiten en voorzieningen trekken mensen aan van alle leeftijden rekening 
houdend met specifieke behoeften en wensen van iedere leeftijdsgroep. In bijeenkomsten van en voor 
families en gezinnen worden ouderen mee betrokken. Er zijn regelmatig activiteiten die generaties bij elkaar 
brengen voor gedeeld plezier en wederzijdse verrijking.  

Zoals reeds eerder vermeld gaf 14,2% van de bevraagden in het kader van de Stadsmonitor aan van 
nooit of minder dan één maand bezoek te krijgen van noch familie, noch vrienden of kennissen, 
noch buren. 5,9% heeft hierbij ook geen partner. Deze groep loopt dus het risico om te vereen-
zamen. Wanneer we enkel naar niet inwonende familie kijken (tabel 8.2) dan krijgt 6,9% nooit 
bezoek van niet-inwonende familie. Hier staat tegenover dat 10,6% dagelijks of bijna dagelijks 
bezoek krijgt, en 32,3% één of twee keer per week. 
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Tabel 8.2 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende het contact met en 
vertrouwen in de eigen buren, in % 

Niet inwonende familie Gewogen 

Nooit 6,9 

Minder dan 1 keer per maand 20,5 

Eén of twee keer per maand 29,7 

Eén of twee keer per week 32,3 

Dagelijks of bijna dagelijks 10,6 

Bron SVR, eigen bewerking 

Wat betreft de aanwezigheid van alle leeftijden op publieke evenementen en activiteiten, hiervoor 
verwijzen we naar onderdelen 8.1, 8.2 en 8.3.  

8.4 Onderwijs en vorming  

In het leerplan van het secundair en het basisonderwijs is voorzien dat men leert over oud worden en 
ouderen. Ouderen worden regelmatig actief betrokken bij activiteiten met kinderen en leraren. Ouderen 
hebben de mogelijkheid om hun kennis, geschiedenis en deskundigheid te delen met andere generaties.  

In het ATO-onderzoek ging steeds een kleine meerderheid akkoord met de uitspraken “Er wordt 
voldoende aandacht besteed aan senioren tijdens de lessen op de middelbare en lagere scholen” en 
“Er wordt voldoende aandacht besteed aan personen met een handicap tijdens de lessen op de 
middelbare en lagere scholen”. 

8.5 Betrokkenheid bij de gemeenschap  

Ouderen worden als volwaardige partners betrokken bij de besluitvorming die hen aanbelangt. De 
gemeenschap waardeert ouderen voor hun maatschappelijke inbreng, zowel in het verleden als in het 
heden. Gemeenschapsvormende activiteiten gericht op het versterken van het buurtrelaties en wederzijdse 
ondersteuning betrekken hierbij oudere bewoners als informanten, adviseurs, actoren en gebruikers.  

(Zie ook punt 9.4 wanneer betrokkenheid op politiek vlak aanbelangt.) 

Uit het ouderenbehoefteonderzoek komt naar voren dat 17,1% van de bevraagde senioren het 
helemaal eens is met de uitspraak: “ik heb het gevoel dat ouderen tegenwoordig niet meer mee-
tellen”. 24,8% was het hier mee eens, 29,0% was het hier eens noch oneens mee, 17,5% was het 
hier mee oneens een 11,7% was het hier helemaal mee oneens.  

8.6 Economisch zwakkeren  

Ouderen die economisch in een zwakkere positie verkeren hebben toegang tot publieke, private en door 
vrijwilligers verzorgde diensten en evenementen. 

Tijdens de focusgroepen werden verscheidene drempels geïdentificeerd die ouderen die in kans-
armoede leven kunnen tegenkomen en die hun verhinderen van volwaardig toegang te hebben tot 
verschillende diensten en evenementen. Een eerste evidente drempel is de betaalbaarheid. Echter, 
hierbij spelen ook ideeën rond onbetaalbaarheid een rol, terwijl de diensten zelf niet altijd onbetaal-
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baar zijn. Men leeft bijvoorbeeld soms met het idee ‘alle zorg aan huis luxe is’, terwijl bepaalde zorg, 
zoals gezinszorg, inkomensafhankelijk is en dus niet altijd noodzakelijk onbetaalbaar. Voor de 
allerminst begoeden is deze zorg waarschijnlijk in realiteit echter inderdaad onbetaalbaarheid, hoe 
beperkt ook de eigen bijdrage. Armoede kan verder ook binnensluipen bij ouderen die hun hele 
leven gewerkt hebben, eens ze op pensioen gaan. Vooral ouderen die dienen te huren en voorheen 
een beperkt inkomen hadden, lopen dit risico volgens een bevoorrechte getuige. 

Bij bepaalde ouderen volstaat zorg aan huis ook niet. Wanneer het huis zelf in slechte staat is 
(bijvoorbeeld zware lekken, schimmel, niet winddicht, ...), dan dient men eigenlijk gewoon te 
verhuizen of het huis grondig te renoveren. Indien niet kan het huis zelf een gezondheidsrisico 
vormen en dan is zorg aan huis zoals dweilen met de kraan open. Bij de verkoop van een dergelijk 
huis, heeft men echter soms niet eens genoeg opbrengst om voor zichzelf een kleine flat te kopen. 

Verder is er het mobiliteitsprobleem, waarbij senioren die in kansarmoede leven niet altijd de 
middelen hebben om zich ver te verplaatsen om hulp te bekomen. Buurtgerichte hulp is dan een 
noodzaak. Hierbij dient extra aandacht besteed te worden aan ouderen die geïsoleerd leven, wat 
meer voorkomt bij ouderen die in kansarmoede leven. Bovendien wensen sommige van deze 
ouderen ook geen bijkomende contacten, vaak vanuit negatieve ervaringen met zorginstanties in het 
verleden. Langzaam opgebouwd persoonlijk contact is dan één van de weinige mogelijke opties die 
er nog zijn om de nodige zorg geïnstalleerd te krijgen. Dit brengt ons bij de volgende suggestie. 

Het buurtgericht werken zou volgens bepaalde bevoorrechte getuigen eigenlijk al voor het ont-
staan van een zorgnood dienen aan te vatten. Senioren worden namelijk niet altijd graag direct 
aangesproken op hun hulpbehoevendheid. Door hen eerst op een niet-zorggerichte manier te leren 
kennen via buurthuizen, kan men geleidelijk ook een gesprek aangaan betreffende de zorgnoden, en 
via die weg de nodige hulp beschikbaar maken. 

Een volgende drempel is analfabetisme, wat bij de senioren in kansarmoede nog meer aanwezig is 
dan men zou verwachten. Voor personen die moeilijk kunnen lezen zijn folders en dergelijke 
natuurlijk amper zinvol. Ook ouderen die wel kunnen lezen vinden niet altijd hun weg in het uitge-
breide aanbod aan zorg en de administratie die er bij komt kijken. Ook kan het verloop bij het 
personeel van zorginstanties en stadsdiensten zowel als herstructureringen een drempel op werpen. 
Vaak heeft dit als gevolg dat de eigen contactpersoon regelmatig verandert. Terwijl ouderen, en 
specifiek zeker kansarme ouderen, nood hebben aan een vast aanspreekpunt. 

Een andere drempel die vooral speelt bij allochtone ouderen die in kansarmoede leven, en eigen-
lijk bij ouderen van allochtone origine in het algemeen, is het taboe dat er nog leeft rond het 
opgenomen zijn in een WZC. Men verwacht dat de kinderen de zorg opnemen, eventueel onder-
steund door thuiszorg. Het plaatsen van de eigen familie in een WZC wordt over het algemeen als 
schandelijk ervaren. Sommige mantelzorgers geven hierbij wel aan dat in hun land van herkomst 
het minder een probleem is om ouderen in een WZC te laten verblijven. Echter, hier werpen de 
taal- en cultuurverschillen (bijvoorbeeld wat betreft het bereiden van eten) een drempel op. Men 
heeft het gevoel dat hun ouder familielid niet gelukkig zal kunnen zijn in een WZC omdat deze 
geen contact zou kunnen leggen met anderen omwille van de taal en omdat deze ouderen niet 
volgens de eigen religie zouden kunnen leven. 

Ten slotte missen veel van deze ouderen in kansarmoede volgens de bevoorrechte getuigen de 
assertiviteit om te verkrijgen wat men wil of nodig heeft, niet alleen op zorgvlak maar ook op vlak 
van wonen en dergelijke. Het is volgens hen nog steeds een realiteit dat men soms op tafel moet 
kunnen kloppen voor men krijgt waar men eigenlijk recht op heeft. 

8.7 Besluit  
Het merendeel van de senioren is tevreden over de loketvoorzieningen van het stad. Ook binnen de 
focusgroepen was men tevreden over de dienstverlening door stad en OCMW. 



63 

 

HOOFDSTUK 8 | OUDERENVRIENDELIJKHEID, RESPECT EN SOCIALE INCLUSIE (SOCIAAL ERBIJ HOREN)  

Een belangrijk deel van de 65-plussers in Sint-Niklaas heeft verder met enige regelmaat toch 
sociale contacten en loopt in die zin niet direct het risico van te vereenzamen. Toch is bij ongeveer 
6% van de Sint-Niklase senioren dit risico heel reëel, aangezien zij geen partner hebben en minder 
dan één keer per maand familie, vrienden of kennissen zien. Deze groep loopt bijvoorbeeld ook het 
risico van niet de zorg te krijgen die men nodig heeft; aangezien er geen mantelzorgers aanwezig 
zijn om hen hier in te steunen. Dit onderstreept het belang van buurtwerken en het persoonlijk 
contact houden met de senioren. Ook indien men senioren die in een situatie van kansarmoede 
leven wil betrekken in de maatschappij, zal men in persoonlijk contact dienen te werken aan het 
opheffen van de drempels die hen verhinderen van te participeren. Het niet vinden van de gepaste 
informatie, de betaalbaarheid en misvattingen over de betaalbaarheid, analfabetisme, en soms ook 
de taal zijn belangrijke drempels voor dergelijke participatie. Verder wordt ook best niet te vaak 
veranderd van contactpersoon, zodat de opbouw van een vertrouwensband mogelijk wordt. 

Een belangrijk werkpunt naar de toekomst toe is van ouderen nog meer het gevoel te geven dat 
ze meetellen en dat hun mening belangrijk is. Dit rapport is er getuige van dat ouderen regelmatig 
bevraagd worden. Echter, een niet onaanzienlijk aandeel van de ouderen lijkt toch het gevoel te 
hebben hun mening niet belangrijk wordt gevonden, dat er toch niet echt naar hen geluisterd wordt.  
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9 |  Ouderenvriendelijkheid, burgerparticipatie en 
tewerkstelling 

Deze sectie van het rapport handelt over oudervriendelijkheid, burgerparticipatie en tewerkstelling. 
In dit deel wordt gekeken naar de opties (o.a. vorming, vergoeding en toegankelijkheid) inzake 
tewerkstelling voor ouderen, ondernemerschap en naar vrijwilligerswerk. Verder komt ook burger-
participatie en waardering van ouderen aan bod. 

9.1 Vrijwilligerswerk 

Er bestaan vele mogelijkheden om zich als vrijwilliger in te zetten en dit wordt gestimuleerd. Vrijwilligers-
organisaties zijn behoorlijk uitgebouwd: met de nodige infrastructuur, training en omkadering van en voor 
(oudere) vrijwilligers. De competenties en interesses van vrijwilligers worden in kaart gebracht en benut. 
Vrijwilligers worden ondersteund bij hun inzet (bijvoorbeeld door terugbetaling van kosten).  

Uit de bevraging in de Stadskroniek bleek dat 46,5% van de senioren vrijwilligerswerk voor senio-
ren erg belangrijk vond en 34,0% vond dit een beetje belangrijk. Voor 9,2% was dit helemaal niet 
belangrijk en 10,3% had geen mening. Verder doet volgens het ATO-onderzoek ongeveer 34,0% 
aan vrijwilligerswerk. De eerder beperkte deelname van senioren aan het vrijwilligerswerk lijkt niet 
te liggen aan het aanbod, aangezien redelijk wat ouderen aangaven dat het aanbod aan vrijwilligers-
werk uitgebreid is. Dit aanbod werd verder verzameld in de brochure rond vrijwilligerswerk die de 
stad uitgeeft. 

9.2 Opties inzake tewerkstelling  
Op basis van de Stadsmonitor komen we uit op een schatting van 3,4% van de senioren die nog 
zouden werken. Volgens het ATO-onderzoek is dit 4,0%, wat dus in de buurt ligt van de schatting 
op basis van de Stadsmonitor.  

Er bestaan diverse mogelijkheden voor ouderen op het vlak van arbeid. Het beleid en de wetgeving voor-
komen leeftijdsdiscriminatie binnen het arbeidsbestel. Met pensioen gaan is een keuze, geen verplichting. Er 
bestaan flexibele mogelijkheden voor ouderen voor parttime of tijdelijk werk. Er bestaan tewerkstellings-
programma’s en -agentschappen voor ouderen. Werknemersorganisaties (zoals vakverenigingen) onder-
steunen meer flexibele opties zoal parttime en vrijwilligerswerk om te komen tot een grotere participatie van 
oudere werknemers. Werkgevers worden aangemoedigd om oudere werknemers in dienst te nemen en te 
houden.  

Het merendeel van de ouderen die deelnam aan het ATO-onderzoek had geen mening aangaande 
de mogelijkheden tot tewerkstelling van ouderen en personen met een handicap. Echter, onder zij 
die wel een mening hadden, bleek een meerderheid te vinden dat er niet voldoende mogelijkheden 
waren. In hetzelfde onderzoek gaven de meeste ouderen verder aan van wel te weten hoe het aan te 
pakken indien men nog zou willen werken. Merk wel op dat vele ouderen ook bij deze vraag aan-
duidden van er geen mening over te hebben. In het ouderenbehoefteonderzoek werden ouderen 
ondervraagd betreffende de zaken die men mist nu men op pensioen is (tabel 9.1). Hierbij komt 
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vooral het gemis van financiële aard naar boven. In tweede instantie worden ook het gevoel van 
nuttig te zijn en de contacten met de collega’s gemist. De beroepsbezigheden zelf, de dagelijkse 
routine en de contacten met klanten en zakenpartners worden veel minder gemist. 

Tabel 9.1 Informatie uit de enquête in het kader van het ouderenbehoefteonderzoek betreffende de 
mate waarin men bepaalde zaken mist nu men op pensioen is, in % 

 Helemaal 
niet 

Weinig Veel noch 
weinig 

Veel Zeer veel NVT 

De beroepsbezigheden 58,9 16,9 14,6 6,8 2,7 0,0 

De dagelijkse routine 53,9 9,1 10,5 5,6 2,1 18,8 

Het verschil tussen het nettoloon en 
het pensioenbedrag 

27,9 8,5 14,4 16,9 13,4 18,8 

Het gevoel nuttig te zijn 38,9 12,5 14,8 10,4 4,6 18,8 

De contacten met collega’s 34,6 13,0 16,2 12,6 4,8 18,8 

De contacten met klanten en zaken-
partners 

53,6 6,9 10,6 6,3 3,8 18,8 

Bron Ouderenbehoefteonderzoek 

9.3 Burgerparticipatie 

Ouderen participeren in adviesraden, besturen van organisaties en instellingen, etc., Bij publieke bijeen-
komsten en manifestaties is er ondersteuning voor handen om ouderen in staat te stellen om deel te nemen 
zoals: gereserveerde zitplaatsen, hulpmiddelen voor mensen met beperkingen, vervoer, ... Er is inbreng van 
ouderen in het beleid, in programma’s en plannen voor ouderen. Ouderen worden aangemoedigd om als 
volwaardig burger te participeren.  

Uit de grootschalige bevraging in de Stadskroniek kwam naar voren dat 54,6% van de senioren het 
erg belangrijk vindt van inspraakmogelijkheden te hebben en nog eens 28,2% vindt dit een beetje 
belangrijk (samen 82,8%). Uit tabel 9.2 komt naar voren dat de meningen betreffende de inspraak-
mogelijkheden verdeeld zijn, met een beperkte meerderheid die neigt naar een positieve evaluatie 
van het stadsbestuur op dat vlak. Toch vindt bijvoorbeeld 24,8% van de ouderen dat het stads-
bestuur zich eerder of helemaal niets aantrekt van de vragen en opmerkingen van bewoners. Ook 
tijdens de focusgroepen en gesprekken met bevoorrechte getuigen kwam op een bepaald moment 
naar voren dat er wel veel bevragingen gebeurden, maar dat men niet het gevoel had dat er ook echt 
rekening gehouden werd met deze bevragingen. 
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Tabel 9.2 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende de 
inspraakmogelijkheden van de bewoners van Sint-Niklaas, in % 

 Helemaal 
oneens 

Eerder 
oneens 

Niet eens, 
niet oneens 

Eerder eens Helemaal 
eens 

Het stadsbestuur doet voldoende 
inspanningen om de wensen van de 
bevolking te kennen 

7,8 15,6 24,2 35,6 16,8 

Het stadsbestuur doet voldoende 
inspanningen om bewoners bij veran-
deringen in de buurt te betrekken 

6,8 17,0 21,3 39,8 15,1 

Het stadsbestuur trekt zich niets aan 
van de vragen en opmerkingen van de 
bewoners 

19,1 24,5 31,7 13,9 10,9 

Bron SVR, eigen bewerking 

Uit het ATO-onderzoek blijkt dat men over het algemeen wel eerder het gevoel heeft dat de stad 
rekening houdt met wat belangrijk is voor ouderen en personen met een beperking. Of men geeft 
toch minstens niet expliciet aan dat dit niet zo is. Dit in tegenstelling met het ouderenbehoefte-
onderzoek van 2006 waar de ouderen eerder aangaven het eens te zijn met stellingen die aangaven 
dat hun belangen te weinig verdedigd werden en dat ze te weinig inspraak hadden. 

Tabel 9.3 Informatie uit de enquête in het kader van het ouderenbehoefteonderzoek betreffende de 
burgerparticipatie van de senioren van Sint-Niklaas, in % 

 Helemaal 
oneens 

Mee oneens Eens noch 
oneens 

Mee eens Helemaal 
mee eens 

Ouderen vormen een aparte groep in 
de maatschappij met eigen belangen. 

5,4 6,2 19,5 43,8 25,1 

De samenleving is vooral gericht op 
jongeren, met de belangen van ouderen 
wordt weinig rekening gehouden. 

6,0 12,0 31,1 31,1 19,7 

Ik heb het gevoel dat ouderen tegen-
woordig niet meer meetellen  

11,7 17,5 29,0 24,8 17,1 

Over wat er voor ouderen gebeurt, 
zouden ouderen veel meer te vertellen 
moeten hebben 

3,3 4,1 22,5 41,8 28,2 

Bron Ouderenbehoefteonderzoek 

Verder leken de bevraagde ouderen niet echt bezig met de vertegenwoordiging op stedelijk niveau, 
aangezien men voornamelijk aangaf van geen mening te hebben op de relevante vragen hierrond. 
Wanneer men toch een mening had, is deze overwegend positief aangaande de vertegenwoordiging 
door de adviesraden. Uit de bevraging van het ATO-onderzoek kan dan weer opgemaakt worden 
dat ongeveer 60% van de ouderen de seniorenadviesraad niet kent. De raad voor personen met een 
beperking is zelfs nog minder gekend. Het merendeel van de respondenten gaf ook aan van niet te 
weten wat deze adviesraden doen. Uit de recente bevraging via de Stadskroniek komt zelfs maar 
een percentage van 31,1% van de senioren die de seniorenraad zegt te kennen. De seniorenconsu-
lent is zelfs nog minder gekend, namelijk maar bij 12,6% van de ouderen (bevraging Stadskroniek). 

Verder, 11,0% van de senioren gaf ten tijde van de enquête in het kader van de Stadsmonitor aan 
van toen in de voorbije twee jaar deelgenomen te hebben aan een overlegmoment/hoorzitting met 
ambtenaren en/of politici in de eigen buurt. 13,4% ging toen in de voorbije twee jaar in op een 
vraag van de stad naar de eigen mening. 15,3% verzamelde in diezelfde periode actief informatie 
over de plannen of beslissingen van de stad. 0,6% vervulde op het moment van de bevraging een 
politieke functie op stedelijk niveau. 4,4% had zitting in een advies-, overleg- of inspraakorgaan van 
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Sint-Niklaas. Verder maakte 8,1% deel uit van een bewonersgroep die invloed trachtte uit te oefe-
nen op het stedelijk beleid. Ten slotte gaf 32,8% van de bevraagde senioren aan van bereid of heel 
bereid te zijn van mee te praten over wat er gebeurt in de stad Sint-Niklaas. 

9.4 Besluit  
De tewerkstelling bij de 65-plussers is momenteel zeer beperkt. Het is moeilijk om hier als stad zelf 
veel invloed op te hebben aangezien de belangrijkste regulering hierrond op Federaal niveau wordt 
uitgestippeld. De meeste senioren gaven ook aan van geen enkel aspect van die tewerkstelling te 
missen. 15% miste daarentegen wel het gevoel van nuttig te zijn, en ook het contact met collega’s 
werd soms gemist. Ongeveer een derde van de gepensioneerden gaven aan van vrijwilligerswerk te 
doen. Ook dit aandeel is dus niet zo hoog. Mogelijk kan hier wel door de stad op ingezet worden. 

Wat betreft participatie valt op dat de seniorenadviesraad, de seniorenconsulent en de raad voor 
personen met een beperking slecht gekend zijn. De senioren gaven zelf ook aan van weinig deel te 
nemen aan overlegmomenten en dergelijke. Dit staat in contrast met de wens naar meer inspraak 
die deze senioren uitten. Het verder bekendmaken en promoten van de adviesraden en de overleg-
momenten kan dit contrast mogelijk deels oplossen. Anderzijds kan ook een gebrek aan motivatie 
deels deze tegenstrijdigheid verklaren en dergelijke gebrekkige motivatie wordt natuurlijk minder 
snel verholpen. 
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10 |  Ouderenvriendelijke communicatie en 
informatie  

Onder de noemer van leeftijdsvriendelijke communicatie en informatie wordt gekeken naar het 
informatieaanbod, het taalgebruik, naar de mondelinge zowel als schriftelijke informatie die oude-
ren ontvangen, naar de geautomatiseerde communicatie  

10.1 Informatieaanbod  

Iedere ingezetene van de stad wordt bereikt met een elementair en universeel communicatiesysteem dat 
gebruik maakt van schriftelijke media, de omroep en de telefoon. De overheid en vrijwilligersorganisaties 
staan in voor geregelde en betrouwbare informatie De informatie bereikt ouderen thuis en op de plaats 
waar zij hun dagelijkse bezigheden hebben. De informatievoorziening gebeurt gecoördineerd vanuit een 
breed toegankelijk en algemeen bekend ‘one-stop’ informatiecentrum. Informatie en berichten die van 
belang zijn voor ouderen worden zowel in algemene als in doelgroepgerichte programma’s aangeboden.  

(Zie ook punt 10.5) 

In het kader van de Stadsmonitor werden de senioren bevraagd betreffende het al dan niet voldoen 
van de informatie zoals verstrekt door het stad Sint-Niklaas. Over het algemeen vond men de infor-
matie betreffende activiteiten, voorzieningen, plannen en beslissingen eerder tot helemaal 
voldoende. Ongeveer 20% van de respondenten gaf wel aan dat de informatie betreffende de 
beslissingen van het stad niet voldoende was. 

Tabel 10.1 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende het voldoen van de 
informatie verstrekt door de stad op verschillende vlakken, in % 

Gewogen Helemaal 
oneens 

Eerder 
oneens 

Niet eens, 
niet oneens 

Eerder eens Helemaal 
eens 

Voldoende informatie over de activi-
teiten in de stad 

1,1 1,6 8,0 36,5 47,8 

Voldoende informatie over de voor-
zieningen in de stad 

1,9 5,1 11,0 44,5 37,4 

Voldoende informatie over de plannen 
van de stad 

1,2 4,7 16,1 45,9 32,1 

Voldoende informatie over de beslis-
singen van de stad 

8,2 10,9 17,3 38,0 25,6 

Bron SVR, eigen bewerking 
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10.2 Mondelinge communicatie  

Ouderen geven de voorkeur aan goed toegankelijke mondelinge communicatie tijdens openbare bijeen-
komsten, in gemeenschapscentra, clubs, de omroep en via personen die zorgen voor de verspreiding van 
mond tot mond. Kwetsbare of sociaal geïsoleerde ouderen verkrijgen hun informatie vooral door vertrou-
wenspersonen waarmee ze contact hebben zoals: vrijwilligers die hen opbellen of bezoeken, hulp aan huis, 
thuisbezorgers, kappers, thuisverzorgers, ... Publieke diensten en commerciële voorzieningen verzorgen op 
een vriendelijke manier diensten van persoon tot persoon.  

Uit het ATO onderzoek bleek inderdaad dat de ouderen liefst mondeling worden uitgenodigd voor 
evenementen. Toch zijn de door hen meest aangehaalde bronnen van informatie over de stad in 
datzelfde onderzoek allemaal schriftelijke bronnen. Een groot deel van de senioren haalt de infor-
matie uit de Stadskroniek. Ook de streekkrant en de Passe-partout zijn vaak geconsulteerde bron-
nen. Iets minder dan de helft van de respondenten kijkt ook naar TV Oost om informatie betref-
fende de stad te vergaren. Ten slotte worden senioren ook vaak geïnformeerd door folders in de 
bus. 

Zoals eerder reeds werd gerapporteerd kwam uit het gesprek met bevoorrechte getuigen naar 
voren dat het contact met ouderen in kansarmoede liefst persoonlijk gebeurd, en door steeds de-
zelfde contactpersoon. Nu is dit bij de meeste diensten (niet alleen bij Stad en OCMW maar bij-
voorbeeld ook bij nuts- en telecombedrijven) vaak niet het geval. 

10.3 Schriftelijke communicatie 

Bij schriftelijke informatie (met inbegrip van formulieren, ondertiteling en teksten op allerlei visuele dragers) 
wordt een grote letter gebruikt en de voornaamste punten worden aangeduid met duidelijke kopjes en in 
het vet.  

De lay-out van de informatiefolders is duidelijk volgens het ATO-onderzoek. 

10.4 Taalgebruik  

Bij gesproken en geschreven communicatie gebruikt men eenvoudige taal, gebruikelijke woorden en korte, 
duidelijke zinnen. Bij telefonische antwoorden worden de instructies traag en duidelijk gegeven en wordt de 
bellers medegedeeld hoe zij de boodschap kunnen herhalen. Gebruikers hebben de keuze hetzij om 
onmiddellijk met iemand te spreken, hetzij om een boodschap achter te laten zodat men kan terugbellen. 
Elektronische uitrusting zoals mobiele telefoons, radio’s, televisies, allerlei automaten hebben voldoende 
grote knoppen en letters en ze is eenvoudig in gebruik. De schermen en toetsenborden van allerlei auto-
maten zijn voldoende verlicht en zijn te gebruiken door personen van verschillende lengte.  

Wat betreft de ingewikkeldheid van de door de stad gegeven informatie: 6,5% van de oudere 
respondenten op de enquête in het kader van de stadsmonitor was het er helemaal mee eens dat 
deze te ingewikkeld was, 22,5% was het er eerder mee eens, 30,2% was het eens noch oneens, 
24,9% was het er eerder niet mee eens dat de informatie te ingewikkeld was en 16,0% was het er 
helemaal niet mee eens. De meningen zijn hierover dus redelijk verdeeld. 

Uit het ATO-onderzoek kwam naar voren dat men de Stadskroniek en de folders duidelijk vond 
(wat betreft taal) zowel als de informatiefolders en informatieboekjes.  
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10.5 Computers en internet  

Computers en internet zijn breed toegankelijk in publieke plaatsen zoals overheidsdiensten, gemeen-
schapscentra en bibliotheken, zonder of met beperkte kosten. Instructies op maat en individuele begelei-
ding zijn steeds beschikbaar voor (oudere) gebruikers.  

Uit de bevraging in kader van de stadsmonitor bleek dat 59,0% van de senioren thuis toegang heeft 
tot internet. Het grootste deel van de bevraagde senioren in het kader van het ATO-onderzoek 
gaven aan van niet te weten dat men tien uur per maand gratis gebruik mag maken van de inter-
netpc’s in de bibliotheek alsook in het BuurTThuis (Reynaertpark). De meeste senioren die geen 
internet gebruikten gaven verder ook aan dat dit was omdat men geen computer heeft en in tweede 
instantie ook omdat men het te moeilijk vindt. 

10.6 Besluit  
Over het algemeen geven de senioren aan van voldoende informatie te krijgen van het stad over de 
activiteiten, de voorzieningen, plannen en beslissingen, waarbij men zich het minst geïnformeerd 
voelt over de beslissingen. Ook de lay-out en dergelijke van folders en andere schriftelijke commu-
nicatie lijkt over het algemeen positief onthaald te worden. Echter wat betreft de ingewikkeldheid 
van de informatie die de stad geeft zijn de meningen eerder verdeeld. Men zou verder kunnen 
investeren in een bredere bekendmaking van de gratis toegankelijke pc’s in het BuurTThuis. Deze 
bekendmaking zou dan wel gepaard dienen te gaan met een ondersteuning van de senioren in het 
gebruik ervan aangezien dit door een aanzienlijk deel van de senioren nog steeds al te moeilijk 
ervaren wordt. 
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11 |  Ouderenvriendelijke welzijns- en 
gezondheidsdiensten  

In eerste instantie wordt binnen het thema van ouderenvriendelijke welzijns- en gezondheids-
diensten de toegankelijkheid van de dienstverlening op vlak van zorg en gezondheid besproken. 
Het betreft dan niet zozeer de grootte van het aanbod als wel de bereikbaarheid. In tweede instantie 
komt dan het aanbod als dusdanig in beeld. Ten slotte komt dan nog de ondersteuning van de 
vrijwillige inzet in het vizier. Hierbij merken we op dat in het beleidsplan zorgstrategie van het 
OCMW in detail wordt ingegaan op de zorgverlening in de regio. 

11.1 Toegankelijke dienstverlening  

Gezondheids- en sociale voorzieningen zijn goed over de stad (gemeente) gespreid en ingeplant en 
kunnen gemakkelijk worden bereikt met allerlei transportmiddelen. Residentiële zorgvoorzieningen zoals rust- 
en verzorgingstehuizen, zijn zodanig ingeplant dat zij die er verblijven geïntegreerd blijven in de bredere 
gemeenschap. De gebouwen zijn zo opgevat en uitgebouwd dat zij veilig zijn en toegang geven aan 
mensen met beperkingen.  

De toegangspoort tot de zorg zal in de praktijk nog vaak de huisarts zijn. Bijna 73% van de senio-
ren gaf in de enquête in de Stadsmonitor aan dat er voldoende huisartsen in hun buurt aanwezig 
waren. Slechts ongeveer 11% gaf expliciet aan dat dit niet het geval zou zijn. 

Tabel 11.1 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende het aanwezig zijn van 
voldoende huisartsen in de buurt, in % 

 Voldoende huisartsen in de buurt 

Helemaal eens 48,7 

Eerder eens 28,2 

Niet eens, niet oneens 12,3 

Eerder oneens 6,7 

Helemaal oneens 4,1 

Bron SVR, eigen bewerking 

Uit het ATO-onderzoek komt naar voren dat bijna alle senioren de gezondheids- en welzijnsinstel-
lingen (ziekenhuis, mutualiteit, ...) goed ingeplant vinden in de stad en dat deze volgens hen goed 
bereikbaar en toegankelijk zijn (ook voor personen met een handicap). Uit de bezoeken bij de 
80jarigen bleek verder dat het voor sommige 80-plussers in de deelgemeentes geen evidentie is om 
naar de diensten in het centrum te geraken. Men heeft meer kennis betreffende de diensten die naar 
hen komen of in de buurt zijn (bijvoorbeeld een wijkagent of buurthuis) dan van diensten in het 
centrum (bijvoorbeeld lokaal dienstencentrum). Eerder (sectie 6.7) zagen we al dat de meeste 
ouderen er een voorkeur voor hebben dat de woon- en zorgvoorzieningen bij hun in hun deel-
gemeente aanwezig zouden zijn. Uit de Stadsmonitor (tabel 11.2) bleek dan weer wel dat de senio-
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ren over het algemeen ook vonden dat voldoende oudervoorzieningen in hun buurt aanwezig 
waren. 

Tabel 11.2 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende het aanwezig zijn van 
voldoende zorgvoorzieningen voor ouderen in hun buurt, in % 

 Voldoende voorzieningen in de buurt 

Helemaal eens 34,7 

Eerder eens 31,6 

Niet eens, niet oneens 14,5 

Eerder oneens 9,8 

Helemaal oneens 9,3 

Bron SVR, eigen bewerking 

Betreffende de toegankelijkheid van de stads- en OCMW-diensten kan er verder gekeken worden 
naar het ouderenbehoefteonderzoek als een bron van informatie. Daaruit bleek dat men over het 
algemeen eerder tot zeer tevreden was over de openingsuren, de toegankelijkheid, de dienstverle-
ning en de houding van de ambtenaren, en dit zowel bij OCMW als stad, waarbij de tevredenheid 
iets beter was voor de diensten van de stad dan van het OCMW. Uit de eigen bevraging in de 
Stadskroniek bleek verder dat 53,1% van de respondenten bekend was met de sociale dienst van het 
stad en 58,9% met de sociale dienst van het OCMW. 13,3% had ook ervaring met deze sociale 
dienst van het stad en 11,3% met de sociale dienst van het OCMW. 

Tabel 11.3 Informatie uit de enquête in het kader van het ouderenbehoefteonderzoek betreffende de 
toegankelijkheid en dienstverlening van stad en OCMW, in % 

 Helemaal 
niet 

tevreden 

Eerder 
ontevreden 

Tevreden 
noch 

ontevreden 

Eerder 
tevreden 

Zeer 
tevreden 

De openingsuren van de gemeentelijke 
diensten  

2,7 4,7 19,8 53,0 19,8 

De toegankelijkheid van de gemeente-
lijke diensten  

1,6 4,1 18,6 53,7 22,0 

De dienstverlening van de gemeente-
lijke diensten  

1,5 2,8 20,7 53,8 21,2 

De houding van de ambtenaar van de 
gemeente  

1,4 3,6 23,8 48,3 22,9 

De openingsuren van het OCMW 
diensten 

3,1 3,4 35,8 39,6 18,1 

De toegankelijkheid van de OCMW 
diensten  

2,4 3,8 35,3 39,9 18,5 

De dienstverlening van het OCMW 
diensten 

2,6 4,7 35,4 40,9 16,4 

De houding van de ambtenaar van het 
OCMW  

3,2 3,6 35,3 39,2 18,7 

Bron Ouderenbehoefteonderzoek 
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Er wordt heldere en goed toegankelijk informatie gegeven over de gezondheids- en sociale voorzieningen 
voor ouderen. De dienstverlening aan personen gebeurt gecoördineerd en met een minimum aan bureau-
cratie.  

De seniorengids, die een heleboel relevante informatie bevat aangaande de beschikbare zorg en 
aangaande andere aspecten van het ouder worden, is gekend bij iets meer dan de helft van de senio-
ren die de vragenlijst in de Stadskroniek invulden. Iets meer dan 30% raadpleegde deze senioren-
gids dan ook werkelijk. Uit de gesprekken met de focusgroepen bleek dat inderdaad niet alle senio-
ren de seniorengids kende, en dat diegenen die de gids kende, er toch niet altijd aan dachten van 
deze raad te plegen indien men informatie betreffende de beschikbare zorg wou hebben. 

Uit het ATO-onderzoek kwam ook nog naar voren dat het merendeel van de ouderen positief 
was over de vriendelijkheid van personeel in de ziekenhuizen en andere welzijnsinstellingen. Wat 
betreft de toegankelijkheid van de ziekenhuizen gaven de meeste respondenten in het ATO-onder-
zoek wel aan dat een schriftelijke folder, naast de informatie die op de website van de ziekenhuizen 
staat, noodzakelijk is.  

Er zijn minimale drempels voor de toegang tot gezondheids- en sociale diensten. Het administratief en 
dienstverlenend personeel bejegent ouderen met begrip en respect.  

Zoals eerder vermeld, blijkt verder de kostprijs soms een drempel te zijn voor het verkrijgen van de 
gepaste zorg, vooral bij kansarme ouderen. In de Stadsmonitor wordt er vrij uitgebreid ingezoomd 
op deze betaalbaarheid van de zorg. Volgens hun enquête heeft 2,2% van de oudere respondenten 
één of meerdere rekeningen betreffende gezondheidsuitgaven niet op tijd kunnen betalen in het jaar 
voorafgaand aan de bevraging. Geëxtrapoleerd betreft het hier voor heel Sint-Niklaas 
340 huishoudens. Uit de eigen bevraging in de Stadskroniek komt echter een iets pessimistischer 
beeld naar voren, al dient men dit enigszins te nuanceren. Als antwoord op de vraag of men moeite 
heeft om bepaalde diensten ter ondersteuning te kunnen betalen, gaf 56,0% van de respondenten 
aan dat deze vraag niet op hen van toepassing was (670 personen). Verder waren er 275 missings. 
Wanneer deze personen uit de analyse weggelaten werden, bleven er nog 451 observaties over. In 
deze pool van 451 respondenten gaf 67,4% aan van nooit moeite te hebben met te betalen. 22,4% 
gaf aan van soms moeite te hebben met betalen, 6,4% gaf aan van vaak moeite te hebben met 
betalen en 3,8% gaf aan van altijd moeite te hebben om te betalen. Hierbij dient dus wel opgemerkt 
dat het een beperkte subgroep van de responsgroep betreft en de bekomen cijfers dienen daarom 
met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Toch kan men besluiten dat een niet 
onaanzienlijk deel van de senioren soms problemen heeft met de betaling van bepaalde diensten ter 
ondersteuning (onze schatting, de non-respons in overweging nemend, ligt rond de 10%). 

Ook kan de administratie die met zorg gepaard gaat een drempel opwerpen. In het ouderen-
behoefteonderzoek gaf 42,3% van de respondenten aan van nooit problemen te hebben met het 
invullen van formulieren, 20,3% gaf aan van hiermee zelden problemen te hebben, 23,8% gaf aan 
van soms problemen te hebben en 13,6% gaf aan van vaak problemen te hebben. Verder gaf 67,3% 
bij de bevraging in de Stadskroniek aan dat administratieve en juridische hulp erg belangrijk was, 
23,4% noemde dit een beetje belangrijk. Slechts 3,3% gaf aan dit niet belangrijk te vinden en 6,0% 
had geen mening. Let wel, het betreft hier dus beide keren de administratieve last in het algemeen, 
waarvan de zorgadministratie dus maar een onderdeel is. 

Ten slotte, het dienstencentrum De Wilg kan fungeren als laagdrempelige opstap naar zorgverle-
ning. De Wilg blijkt gekend bij 69,4% van de personen (enquête Stadskroniek), terwijl 6,2% er maar 
nood aan heeft en 6,4% er gebruik van maakt. 1,6% geeft aan van een nood te hebben maar toch 
niet te gebruiken. Ook buurthuizen kunnen een eerste stap zijn naar zorg, zoals ook uit de gesprek-
ken met de bevoorrechte getuigen naar voren kwam. Echter blijkt uit de enquête in de Stadskroniek 
dat ongeveer slechts de helft van de senioren (49,8%) de buurthuizen en clubhuizen kent en dat 
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7,3% er maar gebruik van maakt. Wel geeft 43,3% van de ouderen aan van de buurthuizen of het 
dienstencentrum erg belangrijk te vinden, en 36,6% vindt deze een beetje belangrijk. 14,3% heeft 
geen mening en 5,8% vindt deze niet belangrijk.  

De begraafplaatsen zijn heel toegankelijk.  

Uit de ATO-bevraging komt naar voren dat de begraafplaatsen in Sint-Niklaas goed bereikbaar 
zouden zijn met het openbaar vervoer zowel als met de fiets of te voet als met het eigen vervoer. 

11.2 Aanbod aan diensten  

Er is een breed en passend aanbod voor handen aan gezondheids– en gemeenschapsvoorzieningen dat 
gericht is op het bevorderen, onderhouden en op het herstel van gezondheid. Thuisverzorging wordt 
aangeboden die zowel gezondheidszorg omvat als personenverzorging en hulp in het huishouden.  

In de eigen bevraging in de Stadskroniek werd gepeild naar de bekendheid van bepaalde initiatieven 
voor senioren als ook naar de bekendheid van bepaalde thuiszorgondersteunende diensten. Een 
groot deel van deze informatie werd echter onder punt 6.6 ‘Thuis oud worden’ besproken, en 
wordt hier niet herhaald. Verder werd in de Stadsmonitor gevraagd naar de tevredenheid met het 
aanbod bejaarden- en gezondheidsvoorzieningen. Over het algemeen is men hier eerder tot zeer 
tevreden over, waarbij men iets vaker zeer tevreden is over het aanbod aan gezondheidsvoorzienin-
gen. In de opmerkingen op de vragenlijst in de Stadsmonitor kwam echter regelmatig naar voren 
dat men geconfronteerd werd met lange wachtlijsten voor WZC en dat de opnamecriteria soms te 
streng waren. Dit kwam ook in de gesprekken met de bevoorrechte getuigen tot uiting. 

Tabel 11.4 Informatie uit de enquête in het kader van de Stadsmonitor betreffende de tevredenheid met 
het aanbod aan bejaarden- en gezondheidsvoorzieningen, in % 

Tevredenheid met aanbod aan bejaardenvoorzieningen 
(rusthuis, serviceflat, dienstencentrum, ...) 

Tevredenheid met aanbod aan gezondheidsvoorzienin-
gen (huisarts, apotheker, ziekenhuis, ziekenfonds, ...) 

Zeer tevreden 32,1 Zeer tevreden 49,8 

Eerder tevreden 47,9 Eerder tevreden 39,5 

Noch tevreden, noch ontevreden 13,0 Noch tevreden, noch ontevreden 7,9 

Eerder ontevreden 5,7 Eerder ontevreden 2,3 

Zeer ontevreden 1,3 Zeer ontevreden 0,5 

Bron SVR, eigen bewerking 

Gezondheids- en sociale diensten richten zich op de behoeften en wensen van de ouderen. Professionele 
diensten en medewerkers beschikken over de nodige competenties en training om op een passende en 
effectieve manier om te gaan met ouderen en hen de nodige diensten te verlenen.  

In het ouderenbehoefteonderzoek werd de vraag gesteld naar de tevredenheid betreffende ver-
schillende thuiszorgdiensten en residentiële zorgdiensten. Opvallend is dat men het minst tevreden 
is over de dienst die men ook het slechts kent, namelijk de oppashulp (zie tabel 11.5 en ook 
tabel 6.6). Het zou hier dus kunnen gaan om een ‘onbekend is onbemind’ situatie. Deze verklaring 
gaat echter niet op voor de klusjesdienst. Deze dienst is redelijk goed bekend, toch is men er relatief 
gezien weinig tevreden over. Let wel, er hebben maar 24 personen het item betreffende de klusjes-
dienst ingevuld. Dergelijk zeer klein responspercentage kan een vertekening impliceren. Ook de 
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dagopvang wordt eerder negatief beoordeeld. De belangrijkste problemen bij beiden zouden te 
maken hebben met de kostprijs en een te kort aan aanbod. Uitgesproken positief is men dan weer 
over de dienstverlening door de huisarts, de dienst thuisverpleging, gezinshulp en de poetsdienst. 

Tabel 11.5 Informatie uit de enquête in het kader van het ouderenbehoefteonderzoek aangaande de 
tevredenheid met verschillende zorgvoorzieningen in Sint-Niklaas, in % 

 Helemaal 
niet 

Eerder niet Tevreden 
noch 

ontevreden 

Eerder 
tevreden 

Zeer 
tevreden 

Huisarts (n=267) 3,7 1,1 8,6 27,0 59,6 

Seniorenorganisatie (n=73) 19,2 2,7 26,0 28,8 23,3 

Oppashulp/thuisoppas (n=17) 41,2 11,8 41,2 0,0 5,9 

Thuisverpleging (n=45) 17,8 6,7 20,0 11,1 44,4 

Dienst gezinshulp (n=45) 15,6 4,4 20,0 15,6 44,4 

Poetsdienst/bejaardenhulp (n=55) 16,4 3,6 18,2 21,8 40,0 

Boodschappendienst (n=35) 25,7 5,7 25,7 11,4 31,4 

Klusjesdienst (n=24) 33,3 8,3 37,5 8,3 12,5 

Warme maaltijden (n=25) 28,0 8,0 36,0 4,0 24,0 

Dienstencentrum (n=25) 32,0 8,0 28,0 0,0 32,0 

Vrijwilligers (n=23) 30,4 8,7 34,8 13,0 13,0 

Gemeentelijke overheid (n=50) 14,0 4,0 36,0 22,0 24,0 

Mindermobielencentrale (n=20) 35,0 10,0 35,0 5,0 15,0 

Dagopvang/kortopvang (n=18) 38,9 11,1 38,9 0,0 11,1 

Bron Ouderenbehoefteonderzoek 

Uit de gesprekken en de opmerkingen op de vragenlijst kwam verder naar voren dat de verzorgen-
den in een WZC niet altijd voldoende tijd kunnen vrijmaken om op een niet-medische, niet onmid-
dellijk zorggerelateerde manier met bewoners om te gaan (bijvoorbeeld eens een babbeltje slaan). 

11.3 Ondersteuning vrijwillige inzet  

In diverse settings op het gebied van welzijn en gezondheid worden vrijwilligers, van alle leeftijden, aange-
moedigd en ondersteund om ouderen te helpen.  

De personen die als mantelzorger zorg dragen voor hun familie kunnen rekenen op een mantel-
zorgpremie van de stad (naast de tegemoetkoming in het kader van de zorgverzekering). 46,1% van 
de respondenten op de enquête in de Stadskroniek is op de hoogte van deze premie en 11,2% 
maakt er ook gebruik van. Verder geeft de stad een brochure Vrijwilligerswerk uit, waarbij alle 
verenigingen en initiatieven die een beroep wensen te doen op vrijwilligers staan opgelijst. De 
verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van deze vrijwilligers ligt dan bij de individuele vereni-
gingen en initiatieven. 

11.4 Besluit  
Over het algemeen lijkt het eerder mee te vallen met de toegankelijkheid van de zorg in Sint-Nik-
laas, zowel als over de vriendelijkheid van het personeel. Toch kunnen er nog een aantal specifieke 
drempels geïdentificeerd worden die voor een deel van de seniorenpopulatie het verkrijgen van de 
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gepaste zorg bemoeilijkt: het aanbod (bijvoorbeeld WZC, dagopvang en klusjesdienst), de bekend-
heid van het aanbod (waarbij men de seniorengids nog verder zou kunnen promoten zowel als de 
mantelzorgpremie), de betaalbaarheid, de administratie die met de zorg gepaard gaat en de wacht-
lijsten. Wat betreft de inplanting van de zorg wordt er enigszins tegenstrijdige evidentie gevonden. 
Over het algemeen lijkt het met de bereikbaarheid wel mee te vallen, al kan dit voor de minst 
mobiele ouderen, en dan specifiek de minder mobiele ouderen die in de deelgemeentes wonen, toch 
nog wel degelijk een probleem vormen. 

De meest gekende en geapprecieerde vorm van zorg zijn de huisartsen. Zij zijn dus ook een 
belangrijke spilfiguur en het eerste aanspreekpunt. 



 

 

- DEEL 3  BESLUIT - 
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12 |  Algemeen besluit en aanbevelingen 

In onderstaande tabel (tabel 12.1) worden de belangrijkste sterktes en zwaktes die in de besluiten bij 
de verschillende hoofdstukken worden aangehaald samengevat weergegeven. Punten waarover 
gemengde evidentie werd gevonden, worden als ‘ambigu’ opgelijst. 

Tabel 12.1 Sterkte-zwakteanalyse op basis van de onderzoeksresultaten beschreven in dit rapport 

Sterktes Ambigu Zwaktes 

- Aanleg van straten, voetpaden en 
pleinen 

- Voldoende groen aanwezig en tevre-
den openbaar groen 

- Weinig geurhinder en zwerfvuil 

- Beperkte betalingsmoeilijkheden bij 
de senioren 

- Geen bijdrageplicht van de familie in 
kosten WZC 

- Huisartsen gekend en geapprecieerd  

- Senioren vinden over het algemeen 
dat hun woning in goede staat 
verkeerd 

- Geen overbezetting van de wonin-
gen 

- De bezoeken aan 80-plussers wer-
den over het algemeen positief 
onthaald 

- Senioren worden zelden lastig geval-
len in de wijk 

- Evenementen betaalbaar en redelijk 
gekend 

- Tevredenheid over dienstverlening 
stad en OCMW 

- Voldoende informatie over activitei-
ten, voorzieningen, plannen en be-
slissingen. 

- De lay-out en dergelijke van folders 
en andere schriftelijke communicatie 
over het algemeen positief onthaald 

- Toegankelijkheid openbaar vervoer 
(over het algemeen goed, maar 
mindermobielen ervaren toch 
drempels) 

- Bereikbaarheid van zorg, evenemen-
ten en activiteiten goed, maar soms 
toch problematisch voor o.a. 
mindermobielen of bewoners deel-
gemeentes 

- Seniorengids zeer nuttig, maar niet 
zoveel gebruikt 

- Voldoende informatie over activitei-
ten, maar bereikt niet altijd alle doel-
groepen 

- Over het algemeen voldoende ont-
spanningsmogelijkheden, toch er-
vaart een deel dit niet zo en beper-
ken redelijk wat ouderen zich tot 
hobby’s binnenshuis 

- Positieve houding tegenover buren 
maar niet altijd t.a.v. personen van 
allochtone oorsprong 

- Belangrijk deel van senioren 
regelmatig sociaal contact, doch 
kleine groep zonder enig sociaal 
contact 

- Ouderen worden regelmatig be-
vraagd toch heeft een niet onaan-
zienlijk deel het gevoel dat hun 
mening niet meetelt. Slechts een 
minderheid neemt actief deel aan 
overlegmomenten 

- Tewerkstelling bij senioren is be-
perkt, maar de meeste senioren 
lijken dit niet te missen 

- Een derde is vrijwilliger, maar hier 
kan toch nog op ingezet worden 
(aanbod is aanwezig) 

- Ingewikkeldheid van informatie 
gegeven door stad 

- Begaanbaarheid en netheid voet- en 
fietspaden, veiligheid fietspaden en 
onderhoud van de wegen 

- Verkeersgedrag automobilisten 
(stoppen voor zebrapaden, agressief 
rijgedrag) 

- Vlot daar centrum kunnen rijden 
met auto 

- Aanbod en bekendmaking aanbod 
vervoer voor personen met een 
handicap en taxicheques  

- Pestgedrag op bussen t.a.v. personen 
met een beperking of een psychia-
trische stoornis 

- Betaalbaarheid WZC en wachtlijsten 
sociale woningen, WZC en service-
flats 

- Beperkt aantal senioren heeft geen 
badkamer in huis 

- Veel woningen van senioren zijn te 
groot en bevatten trappen 

- Er heerst een onveiligheidsgevoel 
onder de senioren 

- Voor bepaalde groepen is de drem-
pel naar het verkrijgen van zorg nog 
groot (betaalbaarheid, informatie, 
analfabetisme, administratie, voor-
oordelen en taal) 

- De seniorenadviesraad, de senioren-
consulent en de raad voor personen 
met een beperking beperkt gekend 
zijn 

- Gratis toegankelijke pc’s in 
BuurTThuis minder gekend 
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Op basis van bovenstaande sterkte-zwakteanalyse kunnen een aantal belangrijke actiepunten gefor-
muleerd worden: 
- mobiliteit: het belangrijkste werkpunt blijft de mobiliteit van ouderen. Vooral ouderen die minder 

mobiel zijn, worden in hun bewegingsvrijheid beperkt wanneer voetpaden en fietspaden blok-
kades vertonen of niet goed onderhouden zijn. Bij het reguliere openbaar vervoer blijkt nog veel 
af te hangen van de bereidwilligheid van de individuele buschauffeur, terwijl niet alle senioren vol-
doende assertief zijn om hun rechten op dat vlak op te eisen. Ook wat betreft gespecialiseerd 
vervoer worden er nog hiaten in het aanbod vastgesteld. Hier werd ook in het beleidsplan zorg-
strategie op gewezen.1 Het aanwezige aanbod zou ook nog verder bekend gemaakt dienen te wor-
den. Verder maakt bepaald verkeersgedrag (agressief rijgedrag) van automobilisten het lastiger 
voor ouderen om zich te verplaatsen. Met het oog op het optimaliseren van de mobiliteit werkte 
de stad reeds een mobiliteitsplan uit. Een specifieke aandacht voor senioren en mindermobielen 
kan de mobiliteit van deze groep verder verhogen; 

- woningaanpassing: de premie voor aanpassing van de woning die de stad ter beschikking stelt voor 
bepaalde groepen vult een reële nood in. Veel ouderen leven in huizen die niet aangepast zijn aan 
een stijgende zorgbehoefte. Men dient dus in te zetten op een verdere promotie van deze premie. 
Men kan hierbij bijvoorbeeld ook de woonwinkel in de kijker zetten, zodat senioren met plannen 
tot aanpassingen verder doorverwezen kunnen worden naar de noodzakelijke informatie. In het 
beleidsplan zorgstrategie van het OCMW2 wordt verder gewezen op het belang van de klusjes-
dienst, waarbij bestendiging en uitbreiding is aangewezen; 

- informatie: de meeste senioren lijken voldoende geïnformeerd over de activiteiten en evenementen, 
al zouden bijvoorbeeld de matineevoorstellingen toch nog sterker in de kijker kunnen geplaatst 
worden. Bepaalde doelgroepen, zoals personen in kansarmoede of senioren van allochtone oor-
sprong zou men eventueel via meer persoonlijke en mondelinge communicatie kunnen bereiken. 
Er is ook nog ruimte voor een verdere promotie van de seniorengids. De huisbezoeken aan 80-
plussers waren op dit vlak een mooi initiatief (hierbij werd de seniorengids aan deze 80-plussers 
geïntroduceerd); 

- eenzaamheid: deze huisbezoeken laten ook toe om in kaart te brengen welke senioren slechts zeer 
weinig sociaal contact hebben en als dusdanig dreigen door de mazen van het net te glippen; 

- beeldvorming: verder lijken nogal wat senioren minder positief te staan tegenover personen van 
allochtone oorsprong. Senioren met een psychiatrische problematiek ervaren dan weer dat er nog 
steeds een stigma leeft rond de problemen die zij ervaren. Aandacht voor de positieve beeld-
vorming van beide groepen kan de integratie en het welzijn van deze senioren mogelijks ver-
hogen; 

- participatie: wat betreft participatie aan het beleid zou men kunnen opteren om verder in te zetten 
op de bekendmaking van de adviesraden en overlegmomenten, waarbij senioren ook actief 
gemobiliseerd worden van hier aan deel te nemen; 

- vrijwilligerswerk: de stad ontwierp reeds een vrijwilligersgids. Deze gids zou actief kunnen gepro-
moot worden bij de senioren, zodat zij nog makkelijker hun weg zouden vinden naar het vrijwilli-
gerswerk. Aangezien de Stadskroniek een vaak geconsulteerde bron is, kan men dit als medium 
gebruiken. Men zou bijvoorbeeld ook specifiek kunnen inzetten op mondelinge promotie van 
vrijwilligerswerk bij bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld eenzame ouderen, ouderen van alloch-
tone oorsprong, ...) die op deze manier vlotter geïntegreerd kunnen worden en contact kunnen 
maken met leeftijdsgenoten; 

- computer: ten slotte, de gratis te gebruiken pc’s in het BuurTThuis zouden nog verder bekend 
gemaakt kunnen worden. Ouderen dienen ook de mogelijkheid te hebben om deel te nemen aan 
laagdrempelige computerlessen, om als zodanig met deze pc’s aan de slag te kunnen. 

 
1  Eva Vande Gaer, Sofie Kuppens & Jozef Pacolet (2014), Beleidsplan zorgstrategie Sint-Niklaas: bouwstenen en aanbevelingen, 

Leuven (onderzoek in opdracht van het OCMW Sint-Niklaas), HIVA-KU Leuven, Leuven. 
2  Idem. 
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bijlage 1 Schriftelijke vragenlijst verschenen in de 
Stadskroniek 
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BIJLAGE 2 UITNODIGINGSBRIEF VOOR DE GESPREKKEN MET DE BEWONERS VAN DE WZC  

bijlage 2 Uitnodigingsbrief voor de gesprekken met 
de bewoners van de WZC 

Deelname aan onderzoek rond zorgstrategisch plan en ouderenbeleidsplan Sint-Niklaas 

Beste heer/mevrouw 

Misschien hebt u er al van gehoord op TV Oost of via de Stadskroniek? Momenteel werken wij, het 
Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, op vraag van het OCMW Sint-Niklaas en de stad 
Sint-Niklaas aan een nieuw ouderenbeleidsplan en een nieuw zorgstrategisch plan. Op basis van de 
mening van de senioren in Sint-Niklaas zal dan werk gemaakt worden van de verdere ontwikkeling 
van Sint-Niklaas als een leeftijdsvriendelijke stad. 

Binnen dit onderzoek willen we specifiek aandacht besteden aan de ervaringen en wensen van per-
sonen die in een WZC verblijven. Daarom zouden wij, de onderzoekers, graag eens bij u langs-
komen voor een gesprek over uw keuze om in een WZC te komen wonen, uw leefsituatie en het 
contact met de buitenwereld.  

Het gesprek zal vertrouwelijk gebeuren. Al de interviews worden anoniem verwerkt en nergens in 
het verslag van de gesprekken zal u met naam genoemd worden. De stad noch het OCMW hebben 
inzage in de antwoorden van individuele respondenten. 

Hopend dat u bereid bent van deel te nemen,  

Met hoogachtende groeten 

Eva Vande Gaer (senior onderzoeker HIVA)  
Sofie Kuppens (onderzoeksleider HIVA) 
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bijlage 3 Interviewleidraad voor de gesprekken 
met de bewoners van de WZC 

Vragenlijst bewoners woonzorgcentra OCMW-Sint-Niklaas  

Achtergrondinformatie 
- Wat was uw woonsituatie voor u naar het WZC kwam? 
- In welke deelgemeente woonde u? 
- Waarom werd een verhuis naar het WZC noodzakelijk? 
- Kreeg u thuiszorg alvorens naar het WZC te komen? Welk soort verzorging dan (thuisverpleging, 

gezinszorg, oppashulp, schoonmaakhulp, dienstencheques, ...)? 

Keuzefactoren woonvorm 
- Wou u graag naar het WZC komen of liever niet? 
- Welke factoren speelden een rol bij uw keuze voor dit WZC (bv. dicht bij de oorspronkelijke 

woonomgeving, dicht bij een familielid, aanwezigheid van vrienden of familie in dit rusthuis, 
ligging in de stadskern, prijs, kwaliteit, beschikbaarheid, ...)? 

- Indien relevant: Waarom bent u niet naar een WZC in uw eigen gemeente gegaan? 
- Welke alternatieven hebt u overwogen alvorens naar het WZC te komen? Welke alternatieven 

kende u/was u van op de hoogte (serviceflat/assistentiewoning, bejaardenwoning, centrum voor 
kortverblijf, ...)? 

- Nu u het leven in een rusthuis kent, waar zou u nu, met uw huidige gezondheidstoestand, het 
liefst willen wonen (in dit WZC, een ander WZC, in een serviceflat/assistentiewoning, thuis met 
hulp, bij uw kinderen of familie, samenwonen met een groep ouderen, andere, ...)?  

- Waarom verkiest u om zo te wonen? 

Leefsituatie en kwaliteit 
- Hebt u het gevoel dat de diensten, faciliteiten en activiteiten die u wenst voor handen zijn? Welke 

wel? Welke niet? 
- Hoe belangrijk is ...? Wat vindt u van ...? (omgeving rusthuis) 

a. de buitenkant van het WZC (gebouw, tuin, parking, ...); 
b.de inrichting binnenin; 
c. onderhoud van het gebouw; 
d.huiselijkheid en gezelligheid van het WZC; 
e. kleinschaligheid (niet teveel bewoners in één WZC). 

- Hoe belangrijk is ...? Wat vindt u van ...? (eigen kamer) 
a. onderhoud van uw kamer; 
b.zicht naar buiten vanuit uw kamer; 
c. aanwezigheid van eigen sanitair op uw kamer; 
d.aanwezigheid van eigen keukencel op uw kamer (bv. koelkast, kookplaat, ...); 
e. lichtinval, helderheid van uw kamer; 
f. verwarming van uw kamer; 
g. grootte van uw kamer; 
h.bed en ander meubilair. 
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- Hoe belangrijk vindt u de aanwezigheid van ...? Wat vindt u van de indeling van ...? (indeling rust-
huis) 
a. zit-/leesruimten; 
b.bar/cafetaria/feestzaal; 
c. winkeltje levensmiddelen; 
d.bibliotheek/boeken; 
e. animatie/hobbyzaal; 
f. kapel/gebedsruimte; 
g. kapsalon; 
h.eetzaal; 
i. tuin/park/veranda/terras; 
j. huisdieren. 

- Welke activiteiten worden georganiseerd binnen het WZC? Wat vindt men van het aanbod van 
het activiteitencentrum? Neemt men soms deel aan de georganiseerde activiteiten? Indien ja, hoe 
vaak en welke? Welke hindernissen ondervindt u? 

Contact met de buitenwereld 
- Verlaat u regelmatig het WZC? Om welke redenen? Op welke manier (auto, te voet, openbaar 

vervoer)? Lukt dit vlot? Welke hindernissen ondervindt u?  
- Indien het openbaar vervoer gebruikt wordt: geraakt u met het openbaar gemakkelijk aan de voor 

u meest relevante plaatsen? Welke plaatsen wel? Welke plaatsen niet? Waarom niet? 
- Neemt u regelmatig deel aan activiteiten buiten het WZC? Welke? Welke hindernissen ondervindt 

u? 
- Neemt u deel aan activiteiten die door het stad of het OCMW georganiseerd worden? Indien ja: 

aan welke en hoe vaak?  
- Zijn naar uw gevoel de meeste activiteiten die door het stad en/of het OCMW georganiseerd 

worden toegankelijk voor ouderen? Indien niet => welke niet en waarom niet? 
- Hebt u nog regelmatig contact met familie en vrienden die niet in het WZC wonen? Indien niet, 

wat is daarvan de oorzaak? 
- Indien er activiteiten voor ouderen samen met jongeren georganiseerd zouden worden, zou men 

hier dan aan deelnemen? Waarom wel/waarom niet? 
- Wie zou jij als bewoner eens willen uitnodigen in het WZC voor verdere kennismaking? 
- Hoe belangrijk vindt u dat het rusthuis dicht gelegen is bij ...? 

a. winkels; 
b.bibliotheek; 
c. cultureel centrum; 
d.natuur/tuin/park; 
e. ziekenhuis; 
f. openbaar vervoer; 
g. activiteiten/ontmoetingscentrum. 

- Hoe vaak bezoekt u ...? 
a. winkels; 
b.bibliotheek; 
c. cultureel centrum; 
d.natuur/tuin/park; 
e. ziekenhuis; 
f. openbaar vervoer; 
g. activiteiten/ontmoetingscentrum.
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bijlage 4 Uitnodigingsbrief voor de focusgroepen 

Deelname aan onderzoek rond zorgstrategisch plan en ouderenbeleidsplan Sint-Niklaas 

Beste heer/mevrouw 

Misschien hebt u er al van gehoord op TV Oost of via de Stadskroniek? Momenteel werken wij, het 
HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, op vraag van het OCMW Sint-Niklaas 
en de stad Sint-Niklaas aan een nieuw ouderenbeleidsplan en een nieuw zorgstrategisch plan. Op 
basis van de mening van de senioren in Sint-Niklaas zal dan werk gemaakt worden van de verdere 
ontwikkeling van Sint-Niklaas als een leeftijdsvriendelijke stad. Binnen dit onderzoek willen we spe-
cifiek aandacht besteden aan de mening en ervaringen van personen met een beperking. Hoe wordt 
het leven in onze maatschappij in het algemeen en Sint-Niklaas in het bijzonder ervaren op het vlak 
van mobiliteit, wonen, zorg, maatschappelijke participatie, enz.? Welke aandachtspunten kunnen 
hierbij geformuleerd worden?  

Over deze vragen horen we graag uw mening. We organiseren daarom een aantal focusgroepen. Dit 
is een groepsgesprek over de bovenstaande thema’s met verschillende betrokkenen. Een onderzoe-
ker begeleidt de focusgroep. Verder zullen er niet-alcoholische dranken en snacks voorzien worden.  

Het gesprek vindt plaats in Sint-Niklaas en zal ongeveer 2 uur duren. Er zullen minimaal 4 en maxi-
maal 15 personen aan de focusgroep deelnemen. De focusgroep is volledig vertrouwelijk. Al de 
bekomen informatie worden anoniem verwerkt en u zult in het onderzoeksrapport nooit met naam 
genoemd worden. De stad noch het OCMW hebben inzage in de antwoorden van individuele 
deelnemers.  

Wij hopen alvast op uw medewerking aan één van deze gesprekken. Indien u hierin toestemt, zullen 
uw gegevens aan de onderzoekers bezorgd worden, die dan contact zullen opnemen. De datum en 
het uur worden dan in onderling overleg met u vastgelegd. 
Met hoogachtende groeten, 

Eva Vande Gaer       Sofie Kuppens 
senior onderzoeker HIVA      onderzoeksleider HIVA 
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bijlage 5 Interviewhandleiding voor de 
focusgroepen 

Focusgroepen interviewhandleiding 

Korte voorstelling van moderator en de verschillende leden van de groep 
Welke soort beperking/stoornis is aanwezig? Beperking steeds aanwezig geweest of ontstaan bij 
ouder worden? 

Algemene vragen zorg 
- In welke mate kan men de gepaste zorg vinden? Is de zorg momenteel voldoende uitgewerkt om 

aan de zorgbehoefte te voldoen? Op welke wijze wel? Op welke wijze niet?  
- Op welke manier interageren ouderdomsverschijnselen met de fysieke beperking/mentale beper-

king/economische beperking/psychiatrische beperking die ook aanwezig is? Zijn de zorgbehoef-
ten veranderd als gevolg van het ouder worden? Is de zorg waar men nu nood aan heeft anders 
dan toen men jonger was? Ziet men de zorgbehoeften in de toekomst veranderen als gevolg van 
het ouder worden? 

- Is er voldoende informatie m.b.t. de beschikbare zorg voor handen? 
- In hoeverre is er duidelijkheid over de zorg die in de toekomst geboden zal kunnen worden? Ver-

wacht men problemen met betrekking tot het krijgen van de gepaste zorg in de toekomst? 
- Hoe zit het met de betaalbaarheid van de zorg momenteel? 
- Hoe ziet men de betaalbaarheid van de zorg evolueren in de toekomst bijvoorbeeld wanneer men 

in een residentiële setting dient opgenomen te worden? 

Algemene vragen wonen 
- In welke mate is men zelfstandig/woont men zelfstandig? 
- Indien men niet zelfstandig woont, in welk soort woonvorm verblijft men dan? 
- Kan men hier in de toekomst blijven? Voorziet men hierbij problemen naar de toekomst toe? 
- Hoe zit het met de betaalbaarheid van deze woonvorm nu en in de toekomst (wanneer men 

ouder is/stijgend zorgbehoevend is)? 
- Indien men zelfstandig woont, hoe ziet men dit dan naar de toekomst toe met het ouder worden? 

Denkt men dan nog steeds zelfstandig te kunnen wonen? In welke mate is het huis aangepast aan 
ouderen: met vlakke vloeren, voldoende ruime doorgangen voor het gebruik van een rolstoel, met 
een passend ingerichte badkamer, toilet en keuken. 

- Was het betaalbaar om de eigen woning aan te passen aan de zorgnoden?  
- Wie voorziet in het onderhoud van de woning? Is dit betaalbaar? Wie door herstellingswerken en 

dergelijke? Is dit betaalbaar? Is het moeilijk om hulp te vinden voor deze zaken? 
- Zal men de woning nog dienen aan te passen om aan de zorgnoden geassocieerd met het ouder 

worden tegemoet te komen? Voorziet men hier in de toekomst problemen mee bijvoorbeeld op 
het vlak van betaalbaarheid? 

- Globaal: Is er keuze voor handen in de gemeente wat betreft aangepaste en betaalbare woningen 
voor ouderen, ook voor de zwakkere en deze met beperkingen? Is het aanbod voldoende? 
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Algemene vragen participatie 
- In welke mate kan men momenteel deelnemen aan de maatschappij op verschillende vlakken?  

1. economisch/financieel; 
2. cultureel; 
3. relationeel/sociaal; 
4. daginvulling/zinvolle bezigheid; 
5. inspraak. 

- Wat zijn belemmerende factoren voor deelname aan de maatschappij op deze verschillende vlak-
ken? 

- Welke aanpassingen kunnen gebeuren om hun deelname te verhogen? 
- Zijn er specifieke activiteiten die men graag ontwikkeld ziet? 

Algemene vragen mobiliteit 
- Welke transportmiddel gebruikt men het meest? 
- Is het aanbod openbaar vervoer voldoende uitgewerkt? 
- Maakt men regelmatig gebruik van het openbaar vervoer? Waarom wel/waarom niet? Wat zijn de 

hinderpalen bij het gebruik van het openbaar vervoer? 
- Indien het openbaar vervoer gebruikt wordt: geraakt u met het openbaar gemakkelijk aan de voor u 

meest relevante plaatsen? Welke plaatsen wel? Welke plaatsen niet? Waarom niet? 
- Is het openbaar vervoer betaalbaar? 

Bespreking specifieke punten voor mensen met een fysieke beperking 
- Er zijn voldoende gespecialiseerde transportmiddelen voor handen voor mensen met beperkin-

gen. 
- Stations zijn toegankelijk, voorzien van de nodige hellingen, liften, roltrappen, passende drempels, 

publieke toiletten en uitgerust met goed geplaatste en begrijpelijke signalisatie (bus en trein apart 
bespreken). 

- Er is duidelijk aangegeven welke lijnen (trein en bus) toegankelijk zijn voor mensen met beperkin-
gen. 

- Taxi’s zijn comfortabel met ruimte voor rolstoelen en looprekken. 
- Dicht bij stopplaatsen van het openbaar vervoer en bij belangrijke gebouwen zijn er parkeerplaat-

sen met prioriteit voor ouderen en gehandicapten, voorzien van toezicht op het gebruik ervan.  
- Op deze plaatsen zijn er eveneens gemakkelijke, voldoende brede, in- en uitstapzones voorzien 

voor ouderen en gehandicapten. 
- De voertuigen zijn goed toegankelijk, voorzien van een vlakke vloer, lage opstappen, brede en 

hoge zitplaatsen (bus en trein apart bespreken). 
- Maakt men gebruik van andere vervoersmiddelen gericht op personen met een beperking 

(bijvoorbeeld mindermobielenvervoer)? Welke? Waarom wel/waarom niet? Wat zijn de hinder-
palen? 

- Zijn deze andere manieren van transport betaalbaar? 
- Welke concrete maatregelen zou het stad/OCMW kunnen nemen om de mobiliteit te verhogen? 
- Zijn de verschillende openbare gebouwen bereikbaar voor mensen met een beperking? Zijn de 

verschillende openbare gebouwen toegankelijk voor personen met een beperking? 

Bespreking specifieke punten voor mensen met een fysieke beperking 
- De bestrating is goed onderhouden, vlak, slipvrij en breed genoeg om een rolstoel gemakkelijk te 

laten draaien en keren. De weg is vrij van iedere hindernis (wegwijzers, geparkeerde voertuigen, 
bomen, hondendrollen, sneeuw en ijs) en voetgangers hebben voorrang bij gebruik.  

- De verkeerslichten laten voldoende tijd om de straat over te steken en geven hierbij hulp door 
middel van visuele en geluidssignalen.  
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Algemene vragen dienstverlening OCMW 
- Is men reeds in contact gekomen met de sociale dienst van het OCMW? Met andere diensten van 

het OCMW? Binnen welk kader? 
- Hoe werd de dienstverlening ervaren? 
- Hoe zou de dienstverlening verbeterd kunnen worden met het oog op een beter helpen van 

personen met een beperking? 
- Zijn de verschillende gebouwen van het OCMW makkelijk bereikbaar voor personen met een 

beperking? Wat zijn de hinderpalen?  
- Is het mogelijk van bepaalde dienstverlening van thuis uit te verkrijgen (bijvoorbeeld e-loket). Is 

hier vraag naar? Is het aanbod voldoende? 
- Werd er reeds gebruik gemaakt van de dienstverlening van het OCMW? Van welk aanbod? 
- Hoe werd deze dienstverlening ervaren? Wat zijn de sterktes? Wat zijn de tekortkomingen? 
- Welke voorzieningen/dienstverlening zou nog ontwikkeld kunnen worden door het OCMW om 

tegemoet te komen aan hun zorgnoden? En om de participatie aan de maatschappij te verhogen? 
- Is men op de hoogte van het aanbod van activiteiten die door het OCMW georganiseerd worden? 
- Zijn de meeste activiteiten die door het OCMW georganiseerd worden toegankelijk voor perso-

nen met een beperking? Indien niet => welke niet en waarom niet? 
- Kan men aan deze activiteiten deelnemen met een begeleider? 

Algemene vragen dienstverlening stad Sint-Niklaas 
- Is men reeds in contact gekomen met de sociale dienst van de stad? Met andere diensten van het 

stad? Binnen welk kader? 
- Hoe werd de dienstverlening ervaren? 
- Hoe zou de dienstverlening verbeterd kunnen worden met het oog op een beter helpen van 

personen met een beperking? 
- Zijn de verschillende gebouwen van het stad makkelijk bereikbaar voor personen met een beper-

king? Wat zijn de hinderpalen? 
- Is het mogelijk van bepaalde dienstverlening van thuis uit te verkrijgen (bijvoorbeeld e-loket). Is 

hier vraag naar? Is het aanbod voldoende? 
- Welke voorzieningen/dienstverlening zou nog ontwikkeld kunnen worden door de stad om tege-

moet te komen aan hun zorgnoden? En om de participatie aan de maatschappij te verhogen? 
- Is men op de hoogte van het aanbod van activiteiten die door het stad georganiseerd worden? 
- Zijn de meeste activiteiten die door het stad georganiseerd worden toegankelijk voor personen 

met een beperking? Indien niet => welke niet en waarom niet? 
- Kan men aan deze activiteiten deelnemen met een begeleider? 
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bijlage 6 Uitnodigingsbrief voor de bevoorrechte 
getuigen 

Deelname aan onderzoek rond zorgstrategisch plan en ouderenbeleidsplan Sint-Niklaas 

Beste heer/mevrouw 

Momenteel werken wij, het HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving verbonden 
aan de KU Leuven, op vraag van het OCMW Sint-Niklaas en de stad Sint-Niklaas aan een nieuw 
ouderenbeleidsplan en een nieuw zorgstrategisch plan. In het kader van dit onderzoek werd reeds 
een algemene bevraging van de senioren in Sint-Niklaas via de Stadskroniek georganiseerd. De 
bedoeling is om tot concrete en duidelijke keuzes naar de toekomst toe te komen in verband met 
het ouderenbeleid in het algemeen, en het zorgbeleid in het bijzonder. 

In het kader van dit onderzoek wordt verder ook voorzien in een aantal gesprekken met bevoor-
rechte getuigen. In kleine groepen, wensen we met vertegenwoordigers van voorzieningen en ver-
enigingen in het veld te komen tot een verdiepend gesprek over bepaalde aspecten van het oude-
ren- en zorgbeleid. De exacte inhoud van dit gesprek zal afhangen van de deelnemers en hun 
expertise. Voor meer uitleg over het onderzoek kan u ook steeds bij de onderzoekers terecht via het 
e-mailadres en telefoonnummer onderaan deze brief. Het gesprek is volledig vertrouwelijk. De stad 
noch het OCMW hebben inzage in de antwoorden van individuele deelnemers en uw meningen 
zullen niet aan uw naam gekoppeld worden in het onderzoeksrapport. 

Graag nodigen wij u uit om aan één van deze gesprekken deel te nemen. Indien u hierin toestemt, 
zullen uw gegevens aan de onderzoekers bezorgd worden, die dan contact zullen opnemen om ver-
dere afspraken te maken. Wij hopen alvast op uw bereidwilligheid. 

Met hoogachtende groeten 

Eva Vande Gaer    Sofie Kuppens 
senior onderzoeker HIVA   onderzoeksleider HIVA 
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bijlage 7 Interviewhandleiding voor bevoorrechte 
getuigen 

Naam, organisatie, zorgaanbod vanuit de organisatie en functie van de aanwezigen 

Eigen aanbod en rol van OCMW?  
- Wat is het huidig eigen aanbod? Aantal plaatsen/gebruikers/cliënten, specifieke dienstverlening 

(palliatieve zorg, dementerenden, ...)?  
- Toekomstig zorgaanbod? Welke nieuwe voorzieningen/welk nieuw zorgaanbod en welke wijzi-

gingen aan het huidig aanbod zitten in de pijplijn en in welke fase?  
- Hoe ziet men de rol van het OCMW: als aanbieder (algemene rol, afspraken, ...), m.b.t. specialisa-

tie ten opzichte van bepaalde doelgroepen (dementen, jongere zorgbehoevenden), m.b.t. coördi-
natie (OCMW als zorgbemiddelaar, SEL’s, ...)?  

Welke noden in verband met ouderenzorg in de regio Sint-Niklaas voelt u aan vanuit uw eigen 
werking?  
- Op vlak van voorzieningenaanbod? 

- WZC-RVT/ROB (voldoende capaciteit aanwezig?) 
- Tussenvoorzieningen (serviceflat/assistentiewoning, sociale huisvestingsflats, aanleunflats/aan-

leunwoning) 
- Tijdelijke opvang (dagopvang, nachtopvang, kortverblijf) 
- Thuiszorg (klassieke diensten, oppasdiensten, dienstencentrum, thuisverpleging, ergotherapie 

aan huis, ...) 
- Levensloop bestendig wonen/woningaanpassing 
- Nieuwe trends (co-housing, kangoeroewonen, ...) 
- Mobiliteit (mindermobielencentrale, taxiservices, belbus, ...) 
- Ondersteuning van mantelzorgers 
- Andere ... 

- Op vlak van doelgroepen 
- Sociaaleconomische doelgroepen/kansarmoede => betaalbaarheid van de zorg nu? En in de 

toekomst? 
- Integreren van zorg voor ouderen en zorg voor personen met een beperking wenselijk? Op 

welke manier dan? Huidige praktijk? Aanwezigheid personen met een beperking in WZC, dag-
verzorgingscentra, thuiszorg? 

- Integreren van zorg voor ouderen en zorg voor personen met een psychiatrische stoornis 
wenselijk? Op welke manier dan? Huidige praktijk? Aanwezigheid personen met een psychia-
trische stoornis in WZC, dagverzorgingscentra, thuiszorg? 

- Zorg voor allochtone ouderen: ervaringen, knelpunten en good-practices? 

- Spreiding over de (deel)gemeenten?  
- Spreiding of concentratie? Aanleunen bij andere voorzieningen (bijvoorbeeld LDC/dagcen-

trum/assistentiewoning bij WZC ...) of juist niet? 
- In de stad of in het groen? 
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- Is WZC in elke deelgemeente noodzakelijk? Kan er in elke deelgemeente de gepaste thuiszorg 
aangeboden worden aan elke inwoner die nodig heeft? Waar liggen de hiaten? 

- Op vlak van samenwerking 
- Wat zijn de reeds bestaande samenwerkingsverbanden?  
- Wat zijn de noden aan samenwerking tussen aanbieders? Is er bereidheid tot samenwerking? 

Tussen welke voorzieningen? In welke omstandigheden (bijvoorbeeld bij piekmomenten ...)? 
Op welke manier of onder welke voorwaarden (formeel-informeel, netwerkvorming i.v.m. aan-
bod, overleg, ...)?  

- Coördinatie van het geheel, wie dient op te nemen (SEL’s, regionaal welzijnsoverleg, begelei-
dingscommissies residentiële zorg en thuiszorg van ziekenhuis, OCMW)? Zwakke punten in 
samenwerking?  

- Is op dit moment de zorgcontinuïteit verzekerd in Sint-Niklaas? En in de toekomst? 
- Mogelijkheid tot uitwisseling van de expertise van referentieverpleegkundigen WZC buiten de 

muren van het WZC (o.a. referente wondzorg, diabeteszorg, incontinentie, palliatieve, infectie-
preventie, dementie, ...). 

Eigen rol versus rol van het OCMW?  
- Wat is het huidig eigen aanbod? Aantal plaatsen, bezettingsgraad, specifieke afdelingen (palliatieve 

zorg, dementerenden, ...)?  
- Toekomstig zorgaanbod? Welke nieuwe voorzieningen/welk nieuw zorgaanbod en welke wijzi-

gingen aan het huidig aanbod zitten in de pijplijn en in welke fase?  
- Hoe ziet men de rol van het OCMW: als aanbieder (algemene rol, afspraken, ...), met betrekking 

tot specialisatie ten opzichte van bepaalde doelgroepen (dementen, jongere zorgbehoevenden), 
met betrekking tot coördinatie (OCMW als zorgbemiddelaar, SEL’s, ...)?  

Vragen in verband met woonzorgcentra, assistentiewoningen, RVT in het algemeen 
- Gewenste toekomstige evolutie: WZC of thuiszorg? Grenzen van de thuiszorg en positionering 

van het WZC 
- Binnen het WZC: woonmodel of medisch model? RVT als woonomgeving: hoe uitbouwen?  
- Schaalgrootte (kleinschalig-grootschalig)? Wat met leefgroepwerking: invulling, welke doelgroe-

pen, haalbaarheid? 
- Plaats van ROB versus serviceflat/assistentiewoning? 
- Homogeniteit versus heterogeniteit van bewoners (jong-oud, ziek-gezond, ...)? 
- Rol van nieuwe technologieën (bewaking, communicatie, ...)? Welke aanwezig? Worden veel 

gebruikt? Wat wordt er momenteel ontwikkeld? Wat is er nog nodig? 
- Nieuwe woonvormen: co-housing/groepswonen (gemengd of enkel ouderen?), kangoeroe-

wonen, ... 
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