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Er gaat geen beurs voorbij
dat hij niet hoort: ‘Jullie
zijn toch van die dobbel-

steentjes?’ Die ‘dobbelsteentjes’
zijn de Gastvrijheidsbarometer,
een vondst waarmee het Alme-
lose bedrijf  IFC Groep hoge ogen
gooide in Nederland. En als het
aan eigenaar Hans Woolderink
ligt, volgt opnieuw zo’n succes
met de Buurtbarometer.
Met de Gastvrijheidsbarome-
ter testte hij in de vorm van een
soort spel de gastvrijheid in on-
der meer verzorgingstehuizen,
en onderzocht waar de verbeter-
punten liggen. Nu heeft Woolde-
rink zich met zijn bedrijf gestort
op de Buurtbarometer. Een app
op de tablet waarmee het bedrijf
eenzaamheid onder senioren in
kaart brengt. „Maar ook dit is een
soort spel. Ouderen vinden een
spelelement prettig”, zegt Wool-
derink.
„Er zijn veel instellingen die
inspelen op eenzaamheid onder
ouderen, maar die onderzoeken
niet precies waarom ze eenzaam
zijn en waar vraag naar is”, weet
de Wierdenaar. „De Buurtbaro-
meter slaat uit naar rood bij ne-
gatieve resultaten, en groen bij
positieve resultaten. Maar door
de vragen krijg je tegelijk inzicht
waar dan de behoefte ligt en ko-
men er heel specifieke resultaten
uit. Dat er bijvoorbeeld behoefte
is aan activiteiten, of juist niet.
Of dat mensen graag een uit-
stapje willen maken, een buurt-
huis willen bezoeken of toch lie-
ver bij elkaar op bezoek gaan.”
Voor De Vriezenhof, dat plan-
nen heeft voor nieuwbouw in
Vriezenveen, paste het Almelose
bedrijf de Buurtbarometer al toe.
„Zij wilden inzichtelijk hebben
hoe ze zich kunnen inzetten voor
de buurt. Dus hebben we senio-
ren in de wijk geïnterviewd.
Daaruit is gebleken dat er vraag

was naar een buurthuis”, vertelt
Woolderink. „Hun kantine gaat
daarvoor dienst doen. De buurt
krijgt er wat voor terug, terwijl
De Vriezenhof de horecaruimte
efficiënter inzet. Vaak zie je dat
een kantine van een verzorgings-
huis te weinig bezet wordt. Zo
kan je dat opvullen en maak je,
met de koppen koffie die je ver-
koopt, ook de medewerker ren-
dabel.”
Tijdens Twente Move2Social,
een ondernemersprogramma
waarbij bedrijven een maat-
schappelijk idee kunnen presen-
teren, kreeg Woolderink al posi-
tieve reacties op zijn nieuwste
barometer. En dat is ook niet zo
gek. Want het probleem is er één
van formaat. In Nederland zijn
750.000 senioren eenzaam. Dat is
25 procent van de ouderen. En
volgens Woolderink is dat ge-
middelde in Almelo niet anders.
Daarom hoopt hij ook in eigen
stad wat te kunnen betekenen.
Hij heeft al een gesprek met de
gemeente gehad. 
En ook hier wil Woolderink,
mocht hij daadwerkelijk in Al-
melo een opdracht krijgen om in
een wijk de eenzaamheid en ver-
beterpunten te onderzoeken, dat
het mes uiteindelijk aan twee
kanten snijdt. „Het zou mooi zijn
om in dat geval werkloze 55-
plussers, met behoud van uitke-
ring, daarvoor in te zetten”, zegt
Woolderink. „In eerste instantie
om de interviews af te nemen.
Zij zitten qua leeftijd dichterbij
de belevingswereld van ouderen.
Maar ook om ze in een eventueel
vervolg in te zetten. Bijvoorbeeld
meenemen en introduceren in
een wijkcentrum. Zo komen ze
niet ergens ‘koud’ binnen, terwijl
ook de werkloze ouderen een
zinnige besteding hebben. Als
chauffeur bij een uitstapje, zou
ook mooi kunnen. Er staan zo-
veel busjes van woonzorgcentra
hele dagen stil. Die zouden toch
meer gebruikt moeten worden?”

Door onze vragen krijgen we
inzicht in waar de behoefte ligt 
– Hans Woolderink 

Minder eenzaam dankzij
de Buurtbarometer

ALMELOSE ZAAK

� Hans Woolderink. FOTO ANNINA ROMITA

� ALMELO De Wereldboom hield gisteren op Rosenmontag,
onder aanvoering van prins Laurens en prinses Arfella, een
heuse optocht door Almelo. De bonte stoet werd toegejuicht
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Veteranencafé in
’t Hookhoes 
Voor alle jonge en oude Alme-
lose veteranen is er vanavond
een Veteranencafé in ’t Hook-
hoes. Het Veteranen Comité Al-
melo viert dan tegelijk, op inge-
togen wijze, het zevenjarig be-
staan van het initiatief. 
Het Veteranencafé heeft inmid-
dels een vaste plaats verworven
in de agenda van Almelose vete-
ranen. Sinds 2010, het oprich-
tingsjaar, is ’t Hookhoes het
vaste adres voor de jaarlijkse
ontmoeting. Mensen met een
veteranenpas krijgen 15 procent
korting op de consumpties. Ook
eventuele partners van vetera-
nen zijn welkom.

Almelo gaat vrijwel zeker afhaken
voor de Agenda voor Twente. Niet
alleen omdat het geld ontbreekt. ‘Geen
centen, geen agenda’. Ook inhoudelijk
zijn raadsfracties zeer kritisch.

Henk Bouwhuis
Almelo

Binnenkort moet de gemeenteraad
een besluit nemen over deelname
aan de Agenda voor Twente, een
gezamenlijke investeringsagenda
van Twentse gemeenten die voor-
spoed moet brengen. De beoogde
bijdrage van Almelo is 550.000
euro per jaar, uitgaande van 7,50
euro per inwoner. Met een looptijd
van vijf jaar.
Aanvankelijk was het de bedoe-
ling dat Almelo, dat onder ver-
scherpt  toezicht van de provincie
staat, de Agenda voor Twente zou
financieren uit verkoop van aande-
len van afvalverbrander Twence.
Onderhandelingen daarover met
andere gemeenten (Hellendoorn,
Hof van Twente en Berkelland) lie-
pen echter recent op niets uit. 

Consequenties
Gebrek aan geld heeft nu ver-
gaande consequenties, die de hele
regio raken. Want het leeuwendeel
van de Almelose gemeenteraad is
nu tegen deelname aan de Agenda
voor Twente. Van links tot rechts,
van groot tot klein, is en blijft de
verkoop van Twence-aandelen een
keiharde voorwaarde. Dat blijkt uit

een rondgang langs raadsfrac-
ties.
CDA-fractievoorzitter Marcel
Zielman: „Zonder verkoop van de
aandelen Twence is financiering
van de Agenda voor Twente onmo-
gelijk voor Almelo. We hebben er
het geld niet voor. Punt! Zoals de
zaken er nu voorstaan, kan ik me
niet voorstellen dat Almelo mee-
doet.” VVD-leider Jemy Pauwels
komt tot dezelfde conclusie: „We
kunnen wel heel stoer zeggen dat
we deel willen nemen, maar dat is
nu geblokkeerd. Dat is uitermate
spijtig.” Gijs Stork (Lokaal Almelo
Samen) zal er daarentegen geen
traan om laten. „Want wij vinden
dat er te weinig ‘Almelo’ in zit. Als
je niet oppast wordt het de ‘Agenda
voor Enschede’. Daar voelen we
weinig voor. Inhoudelijk hadden
wij daar verandering in willen heb-

ben. Het heeft geen zin
meer om ons daar heel druk over te
maken. Het kan toch niet doorgaan.
We kunnen het ons niet permitte-
ren.” Marjolein Wessels (PvdA)
geeft aan ze nu nóg kritischer op de
Agenda voor  Twente is dan ze al
was. „Er gaat jaarlijks een heel
groot bedrag naartoe. Om mee te
doen moeten we dat geld in de be-
groting zien te vinden. Dat maakt
het nog lastiger. Hoe ga je burgers
uitleggen dat je dingen hebt ge-
schrapt voor de Agenda voor
Twente, als je niet kunt vertellen
wat ze er voor terugkrijgen.” 
Zielman (CDA) benadrukt dat er
na de mislukte verkoop van
Twence-aandelen geen ruimte zit
in de begroting. „Of we moeten be-
sluiten het geld niet te gebruiken
voor armoedebestrijding of voor
doorontwikkeling van de gemeen-
telijke organisatie”.  Voor Zielman
is dat geen optie. Fred Gerritsen
(Democraten.Nu) windt er eve-
neens geen doekjes om. „Geen cen-
ten betekent geen Agenda voor
Twente. Daar zijn we altijd duide-
lijk in geweest.” Ook Gerritsen
vindt dat de Agenda ‘vooral op En-

We hebben er 
het geld niet
voor. Punt!
—Marcel Zielman, CDA 
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Geen geld voor
Agenda
Twente 


