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Betreft: Advies pilot “Ouder met Power” 

 

Geachte dames en heren,  

Enige tijd geleden ontving de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Wassenaar de raadsbrief en het 

voorstel met betrekking tot de pilot ‘Ouder met Power’ met het verzoek om daarop te adviseren. De 

ASD heeft de documenten gelezen en daarover intern overlegd. Op basis hiervan komen wij tot de 

volgende reactie. 

De ASD is positief over het feit dat er door de uitvoering van de pilot een positief mentaal en fysiek 

effect wordt nagestreefd én mogelijk is bij de genoemde doelgroepen. Positieve effecten in andere 

gemeenten en ook Denemarken, waar volgens ons één en ander wettelijk verankerd is, 

ondersteunen de wenselijkheid van de uitvoering van de pilot. De preventieve werking die van het 

gepresenteerde programma uitgaat is voor de ASD, naast het feit dat het invulling geeft aan een door 

ons onderschreven uitgangspunt hieromtrent in het coalitieakkoord, extra motivatie om positief te 

adviseren op de pilot. 

De pilot loopt, maken wij op uit de documenten, 3 jaar. In het pilotvoorstel worden nagestreefde 

aantallen deelnemers genoemd. Het is de ASD niet duidelijk of dit aantallen per jaar zijn of in de 

volledige looptijd van het pilot; 3 jaar. 

De inwoners waarop het programma zich richt worden verdeeld in 3 doelgroepen. Voor de eerste 

doelgroep en dat deel van de inwoners in de tweede doelgroep met een lage zogeheten SES stelt de 

gemeente budget beschikbaar. De gehele derde doelgroep, de nog redelijk fitte ouderen/zorgen voor 

morgen, wordt verwezen naar de zorgverzekeraar en/of eigen middelen. De ASD adviseert om dit 

laatste te heroverwegen en voor degenen die aangewezen zijn op eigen middelen ook hier het, niet 
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nader gedefinieerde, SES criterium op van toepassing te verklaren. De preventieve werking van het 

programma lijkt de ASD namelijk groter en aannemelijker naarmate de gezondheid nog beter is.  

Het programma is opgezet in samenwerking met fysiotherapeuten. Zij profiteren ook financieel als er 

deelname is. De ASD adviseert om met de fysiotherapeuten te overleggen over een aangepast -lees 

lager- tarief voor de deelnemers die het programma uit eigen middelen moeten bekostigen. Het kan 

de fysiotherapeuten ook het voordeel van nog meer deelnemers opleveren. 

De ASD adviseert om het gehanteerde SES criterium duidelijk aan te geven/te omschrijven. 

Het is de ASD niet duidelijk hoe ‘doorverwijzers’ naar het programma zoals huisartsen, sportclubs, 

welzijnswerk etc. zodanig geïnformeerd en enthousiast gemaakt worden, dat zij ook daadwerkelijk 

gaan doorverwijzen. Voor een deel van de ‘doorverwijzers’ is dit het ‘zoveelste programma’ of ‘de 

zoveelste doorverwijzingsmogelijkheid’. Andere zijn helemaal niet gewend om door te verwijzen. 

Voor het succes van het programma is het van belang om de ‘doorverwijzers’ goed aangehaakt te 

krijgen. 

De ASD adviseert om in de evaluatie duidelijk te maken wat met het programma bereikte financiële 

voordeel is door aan te geven wat het, ingeschatte, aantal uren minder zorg/hulpverlening * tarief is 

in vergelijking met wanneer er geen programma zou zijn geweest. Voor de volledigheid moeten 

daarnaast de kosten van het programma inzichtelijk gemaakt worden. De ASD adviseert om bij de 

evaluatie ook te vragen naar welke scholing/programma’s/begeleiding nog meer zou(den) kunnen 

bijdragen aan het in staat zijn om goed voor jezelf te kunnen zorgen.  

De ASD is positief over de pilot, het feit dat het uitgaat van preventieve werking en de beoogde 

mentale en fysieke winst voor deelnemers. Dit is voor de ASD de belangrijkste drijfveer voor een 

positief advies. Dat met de uitvoering van het programma ook financiële voordelen voor de 

gemeente worden behaald, is niet onbelangrijk, maar voor de ASD feitelijk secundair. In de 

communicatie naar betrokkenen is het advies van de ASD dan ook om de voordelen van de preventie 

als uitgangspunt te nemen en de financiële impact voor de gemeente niet of als secundair te 

benoemen. Eén van onze leden noemde het financiële voordeel een ‘2e voordeelpakker na de 

belangrijkste 1e’.  

Gekoppeld aan bovenstaande alinea adviseert de ASD dan ook om in het sociaal domein vaker te 

onderzoeken welke maatregelen genomen/programma’s opgezet kunnen worden waar een positieve 

preventieve werking vanuit gaat op welk gebied dan ook. De ASD vermoedt dat er -veel- meer 

initiatieven zijn waarin preventie en financiële voordelen hand in hand gaan.    

Tenslotte adviseert de ASD om, in het kader van ‘Ouder met Power, aandacht te besteden aan 

‘recreëren in het groen’. Inmiddels is voldoende bewezen dat dit, ook in preventieve zin, een 

positieve invloed heeft op de fysieke en mentale gezondheid. Het valt te overwegen om, naast het 

programma dat in samenwerking met fysiotherapeuten is opgesteld, een -deel van een- programma 
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op te zetten in samenspraak met natuurorganisaties. Op de website Alles is gezondheid is veel 

inspiratie te vinden. 

De ASD ontvangt graag informatie over voortgang en evaluatie met betrekking tot het programma 

‘Ouder met Power’. 

Met vriendelijke groet, 

Eric Bloemkolk, voorzitter      

 

Marian Riedeman-Wisse, secretaris 

https://www.allesisgezondheid.nl/?s=natuur

