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Ouderenmonitor 2017

Iedere
twee
jaar wordt onderzoek gedaan naar de positie van
Geachte
voorzitter,
Haagse ouderen
Hierbij bied ik u de ouderenmonitor 2017 aan. De ouderenmonitor is een bundeling van bestaande
onderzoeksgegevens uit de periode 2015-2017 over de positie van Hagenaars van 65 jaar en ouder. De
monitor geeft antwoord op de vraag: ‘Wat is de situatie van Haagse ouderen op dit moment en hoe is
deze in vergelijking met voorgaande jaren?’ Bronnen als de Basisregistratie Personen (BRP),
bevolkingsprognoses, de Armoedemonitor en de gezondheidsenquête en de metingen van het Haagse
Ouderenplatform geven hier antwoord op.
Deze monitor kan ingezet worden bij de ontwikkeling en onderbouwing van beleid en initiatieven van
alle organisaties die zich in Den Haag inzetten voor de ouderen. De monitor is ook van belang voor de
beleidsterreinen van de gemeente zelf, waaronder het specifieke beleidsterrein voor ouderen vervat in
de nota ‘Actieprogramma Den Haag seniorvriendelijke stad’. Het actieprogramma draagt bij aan de
ondersteuning van ouderen in het langer zelfstandig wonen met de focus op vitaliteit, participatie en
leefplezier. De resultaten uit de monitor worden gepresenteerd aan de hand van de domeinen (o.a.
huisvesting en participatie) 1 van het actieprogramma Den Haag, seniorvriendelijke stad’.
Den Haag heeft in 2016 ruim 73.000 inwoners van 65 jaar en ouder. Dit aantal is in de laatste 5 jaar
toegenomen met 9.000. De stijging is vooral te zien in de groep 65-74 jarigen. Ook de komende jaren
zal dit aantal verder toenemen tot ruim 80.000 Hagenaars van 65 jaar en ouder in 2021. Dit is 15% van
de Haagse bevolking.
Op de langere termijn zal de totale groep ouderen (65+), ook de groep 75-plussers, in zowel aantal als
aandeel van de bevolking sterk groeien. Van 73.310 (14,1%) in 2016 naar 118.370 (19,3%) in 2040.
Reden om met ons beleid voor te sorteren op deze demografische ontwikkelingen, zodat passende
ondersteuning en voorzieningen aanwezig zijn.
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Deze zijn gebaseerd op het model Age-Friendly Cities van de World Health Organization (WHO).
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Hiervoor ben ik samen met partners gestart met de ontwikkeling van toekomstbestendige oplossingen,
waarmee Haagse ouderen vitaal en gezond langer thuis kunnen wonen.
Zo richt het project iZi zich op interventies die bewoners meer naar elkaar laten omkijken, en op
technologie die het mogelijk maakt om langer thuis te blijven wonen. De behoeften en wensen van de
inwoners zijn daarbij leidend. Een ander voorbeeld is de scootmobielcentrale, waarmee deelgebruik
van scootmobielen wordt gestimuleerd. In Mariahoeve, waar een proefproject is gestart, leidt dit tot
minder kosten, minder ruimtegebruik rond woningen en tot minder eenzaamheid bij de gebruikers.
Naast een stijging van het aantal ouderen neemt ook de diversiteit onder ouderen toe. In 2016 heeft
29% (21.000) van de ouderen een migrantenachtergrond. De verwachting is, dat dit aandeel de
komende 5 jaar zal stijgen tot 33%. Reden om aandacht voor cultuursensitiviteit te blijven genereren,
onder andere via leertrajecten van Divers Den Haag. Als de dienstverlening cultuursensitief is wil dit
zeggen dat er rekening wordt gehouden met achtergronden en voorkeuren van alle ouderen.
Bijna de helft van de ouderen (48%) is getrouwd of geregistreerd als partner. Bijna een kwart is
weduwe/weduwnaar of achtergebleven partner. Dit laatste verhoogt de kans op kwetsbaarheid. Naar
schatting wonen in Den Haag rond de 20.000 kwetsbare ouderen. Kwetsbaarheid bij ouderen kan
ontstaan bij een opeenstapeling van lichamelijke, psychische of sociale tekorten in het functioneren.
Bij tijdige ondersteuning en focus op vitaliteit kunnen mensen langer hun zelfstandigheid behouden en
op een prettigere manier oud worden. Met het actieprogramma seniorvriendelijke stad zet de
gemeente samen met partners volop in om (kwetsbare) ouderen in Den Haag te ondersteunen om op
een prettige manier oud te worden. De initiatieven die jaarlijks worden ingediend voor de
Vitaliteitsawards zijn daar een goed voorbeeld van. In 2017 zijn hiervoor 96 initiatieven ingediend. Op
8 juni zijn tijdens een bijeenkomst in de Koninklijke Schouwburg de Vitaliteitsawards (1 per stadsdeel)
uitgereikt.
Ik heb de onderzoeksgegevens uit de Ouderenmonitor gedeeld met de Stedelijke Ouderen Commissie.
Wij delen de mening dat de positie van de Haagse ouderen, zoals die uit de monitor naar voren komt,
voldoende reden geeft specifiek ouderenbeleid te blijven voeren en een goed uitgangspunt vormt voor
verdere beleidsuitvoering en –ontwikkeling op gebieden als eenzaamheid, preventie en vitaliteit.
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
de wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens,
Karsten Klein
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