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Zelfredzaamheid

Eigen regie en verantwoordelijkheid



Redzaamheid

• “Het vermogen om mee te doen                         
in de samenleving,

• eventueel dankzij een             
ondersteunende omgeving”

Wat is een ondersteunende omgeving?



Sociale contacten• Liefde 

• Veiligheid

• Nabijheid 

• Betrokkenheid

• ‘Erbij’ horen

• Kwetsbaar zijn

• Zelfvertrouwen

• Wederzijdse steun



Sociaal
kapitaal



Redzaamheid van ouderen

• Ziekten en aandoeningen

• Beperkingen in het dagelijkse functioneren 

• Toenemende zorgbehoefte

→ (Zelf)redzaamheid?



Sociale verliezen

“ “Ik had zes broers en een zus, en ik was de 
jongste. Maar als je de jongste bent, dan 
blijf je alleen achter, dan gaat alles om je 
heen weg, dat verdwijnt. Vrienden ook. Ik 

had een hartstikke fijne vriendenkring, maar 
alles is weg. In een tamelijke korte tijd, 

misschien in een jaar of vijf, is het allemaal 
weggevallen.”  (vrouw, 91 jaar)



Gezondheidsproblemen

“Er komt ziekte in je leven en dan laten ze 
het afweten. Als het niet goed met je gaat, 

blijven mensen weg. Dat is mijn ervaring. En 
je wil het zelf ook niet. Je wil liever 

contacten als je over leuke dingen kan 
praten.” 

(man, 76 jaar) 
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Bestaande relaties veranderen

“Ik heb een hele goede vriend gehad, daar 
ben ik jaren mee bevriend geweest. Weet je 
wat hij de laatste tijd tegen me zegt: ‘ik kom 
niet meer bij jou, want je straalt verdriet uit 

en dat wil ik niet, dat vind ik vervelend’.” 

(man, 83 jaar)



Afhankelijkheid neemt toe

“Ik ben zo afhankelijk! En ik wil niet 
afhankelijk zijn. Het is een gevecht van 

binnen. Je wil niet afhankelijk zijn, maar je 
bent het.” 

(vrouw, 67 jaar)



Paradox van het ouder worden

• Toenemende kwetsbaarheid
• Groeiend besef van eindigheid 

• Toenemende behoefte aan diepere en 
emotioneel betekenisvolle sociale relaties

Tegelijk:

• Netwerk krimpt
• Minder mogelijkheden om contacten (op 

afstand) te onderhouden 



Machteloosheid
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Maatschappelijke beeldvorming

• Vervreemding

• Overbodigheid

• Uitsluiting

• Voltooid leven



Paulo Freire
1921-1997

• Theorie die het uitgangspunt 
kan vormen voor het omgaan 
met machteloosheid van 
(kwetsbare) ouderen

• Denkkader voor versterking 
sociale weefsel



‘Empowerment’

Meer invloed (‘macht’) krijgen over 
gebeurtenissen en situaties die belangrijk voor 

iemand zijn, in interactie met anderen



• Meer invloed (‘macht’) over eigen situatie → 
zingeving (competentie, controle, zelfrespect, 
weerbaarheid en veerkracht)

• Sociale insluiting → investeren in het sociale 
weefsel



“Ik ben de hele dag thuis, maar soms heb 
ik geen zin meer om de hele dag thuis te 

zijn... Dan ga ik weg, bijvoorbeeld een 
rondje in de stad lopen, gewoon een 
rondje lopen, gewoon mensen zien.”

(man, 73 jaar)



“Ik zou wel willen dat mensen wat meer 
naar me omkeken. Ze kijken helemaal niet 

naar me... ze kijken ook nooit eens naar 
binnen, ze zullen nooit eens een hand 

opsteken.”

(vrouw, 67 jaar)



Lief- en leedstraten Rotterdam

• Eén of twee bewoners proberen het onderlinge 
contact in de straat te versterken

• Klein budget voor kleine activiteiten
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Een ondersteunende omgeving

• Wederzijdse betrokkenheid

• Onderlinge welgezindheid 

• Vriendelijke welwillendheid

• Rekening houden met elkaars belangen

• Stil staan bij elkaars kwetsbaarheid

• Elkaar bewust het goede toewensen 



Dank voor uw aandacht!
Vragen?


