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Om te kunnen bepalen wat uw basishouding is in de
ontwikkelingen rondom wonen en zorgen vroegen wij u:
“In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?“

“Als het niet meer lukt zelfstandig te wonen, moeten mensen vooral zelf een oplossing
zoeken” tegenover “als het niet meer lukt zelfstandig te wonen moet vooral de
overheid een oplossing bieden”: met name hoger opgeleiden en 61-70 jarigen vinden
dat ouderen vooral zelf een oplossing moeten vinden. Mensen zonder kinderen zien
vaker de overheid als oplossing-brenger.
Deze basishouding heeft natuurlijk gevolgen voor keuzes die men maakt:
Respondenten die vinden dat ouderen vooral zelf de oplossing moeten vinden, kiezen
vaker voor aanpassing van de eigen woning of verhuizen naar een particuliere
voorziening voor ouderen, zodra dat nodig is. Mensen die meer kijken naar de overheid
als de oplossing-brenger kiezen vaker voor verhuizen naar een aangepaste woning of
naar een verzorgings-of verpleeghuis, of voor iets bij de kinderen (bijv. inwonen).
Mensen die vaker vinden dat ouderen zelfstandig de oplossing moeten vinden zien er
minder vaak tegen op (later) buiten Zeeland te (gaan) wonen, of maakt het hen niet uit
waar ze wonen. Mensen die meer de oplossing van de overheid verwachten vinden hun
vertrouwde omgeving, de eigen gemeente en Zeeland wel belangrijk om er te blijven
wonen.

1 Deze keer ligt in de resultatenbeschrijving van de peiling het accent niet op aantallen of percentages,
maar op de verbanden tussen de antwoorden en achtergrondgegevens van respondenten.

Wij legden u ook de vraag voor of u zich zorgen maakt over ontwikkelingen rondom
zorgen en wonen, zoals de bereidheid van familie/buren/vrienden om later voor u te
zorgen, de aanwezigheid van voldoende beroeps-verzorgers als het straks voor u nodig
mocht worden en uw financiële mogelijkheden om straks goed te kunnen worden
verzorgd: - De mensen die meer van de overheid als oplossing-brenger verwachten
maken zich vaker zorgen dan de respondenten die meer zelf voor oplossingen menen te
moeten zorgen.

Ook wilden wij graag weten hoe u denkt over de volgende
stelling: “De Provincie/ gemeente zou (meer) moeten
investeren in het aantrekken van ouderen van buiten
Zeeland!”

Uitkomst: er zijn niet zoveel mensen die vinden dat de gemeenten of provincie zouden
moeten inzetten op het aantrekken van ouderen. Maar diegenen die dat vinden zijn
meer geneigd om de oplossing van de problemen bij het ouder worden bij zichzelf te
houden.

Bij enkele ideeën over gezond oud worden in Zeeland gaf u
uw mening:

Mensen die vinden dat je gezond blijven niet zelf in de hand hebt en dat dat je daarbij
vooral van de zorgvoorzieningen in Zeeland afhankelijk bent, wijzen vaker naar de
overheid als oplosser van problemen van ouderen bij het zelfstandig kunnen blijven
wonen.
Tot slot: een groot aantal van u, ca. 300 personen, heeft aangeven bereid te zijn om later
dit jaar met ons mee te denken over dit onderwerp. U begrijpt dat het onmogelijk is dit
allemaal in een persoonlijk contact te doen. De redactie zal daarom een selectie maken op
basis van al gegeven suggesties. En,
dank voor uw deelname en tot de volgende peiling!

