Van eenzaamheid naar gezelligheid!
Burgers
Het buurtonderzoek kan door (oudere)
werklozen met de buurtbarometer
uitgevoerd worden, die bekend zijn met
de buurt/gemeente. Dit zijn burgers met
levenservaringen en zij begrijpen de
zelfstandige senioren en zijn een fijne
gesprekspartner. Maar ook studenten,
vrijwilligers kunnen ingeschakeld worden.

Eenzaamheid
Senioren wonen steeds langer zelfstandig
thuis en zeker 25% raakt geïsoleerd en
komt niet meer de deur uit; ze
vereenzamen. De gemeente heeft de
zorgplicht om naar haar burgers om te
kijken, en zorgorganisaties willen graag
weten wat de behoeften en wensen zijn
van deze zelfstandige senioren. Door
bezuinigen staan er tevens veel
ontmoetingsruimtes en restaurants leeg.
Buurtonderzoek
Door de behoeften en wensen van de
zelfstandige senioren in de buurt te
inventariseren kan een zorgorganisatie
haar producten en diensten beter
afstemmen op deze doelgroep en de
gemeente houdt beter zicht op haar
burgers.

Een fijn gesprek
Met de buurtbarometer verzamelen de
interviewers relevante informatie. De
zorgorganisatie gaat hiermee haar
producten en diensten gericht aanbieden,
en het zorgrestaurant of de
ontmoetingsruimte wordt beter benut.
Senioren kijken om naar senioren in de
buurt en zo ontstaan er mooie nieuwe
relaties.

Vragen
Met de buurtbarometer inventariseer je
met een tablet of laptop op een leuke en
efficiënte manier de eisen en wensen van
de buurtbewoners. Samen met de experts
van IFC, gemeente en zorgorganisatie
wordt er een buurt-vragenlijst opgesteld.
Hierbij wordt rekening gehouden met de
belanghebbenden die betrokken zijn

Van eenzaamheid naar gezelligheid!
Buurtbarometer-app
De buurtbarometer is een leuke,
betaalbare en eenvoudige app waarmee
je efficiënt kan interviewen. In de
buurtbarometer ziet men realtime de
resultaten terug en kan men bepalen of
er voldoende is aan bepaalde producten
en diensten.
Krijgt u wel eens bezoek van familie,
vrienden, buren of anderen?

Move2Social
Met het ondernemersprogramma krijgen
innovatieve, sociaal ondernemers in
Twente de kans om hun businessplan te
realiseren. 14 December 2017 heeft het
slotevent plaats gevonden in het
gemeentehuis te Almelo.

Voordelen & Resultaten
 Meer aandacht voor senioren
thuis dus minder eenzaamheid.
 Zelfstandige senioren worden
beter zichtbaar en bereikbaar.
 Betere signalering van
problemen; preventieve werking.
 Beter verbinding met de
gemeente (zicht op de senioren
in de wijk).
 De gemeente heeft de zorgplicht
om, om te kijken naar haar
burgers.
 Zorgorganisaties kunnen extra
diensten en activiteiten
aanbieden.
 Werkloze/55 plussers gaan
gesprekken voeren in de buurt.
 Werkloze/55 plussers eventueel
inschakelen bij de uitvoering.
 Sociale cohesie in de buurt
bevorderen.
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