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Waarom een Rotterdams 

Ouderen Manifest?

De PvdA in Rotterdam heeft altijd, 
samen met ouderen en -organisaties, de 
wensen van ouderen tot speerpunt 
gemaakt in de dagelijkse praktijk. Dit 
kwam op verschillende manieren tot 
uitdrukking. De PvdA stond in Rotterdam 
aan de wieg van het gratis openbaar ver-
voer voor 65+ers en heeft sindsdien met 
succes gestreden voor het behoud hiervan. 
Ook steunt de PvdA de wens van veel ou-
deren om zo lang mogelijk zelfstandig in 
hun eigen huis en buurt te kunnen blijven 
wonen. Het zeer succesvolle concept van 
de levensloopbestendige woning werd 
bevorderd. Hiervan zijn er, verspreid over 
de stad, heel wat gebouwd en er bestaat 
internationale belangstelling voor.

Dit is echter geen reden om vergenoegd 
achterover te leunen! Nieuwe 
omstandigheden en veranderende wensen 
van ouderen vereisen dat we in Rotterdam 
een volgende stap maken. Daarbij hebben 
we de inbreng van ouderen en hun ‘directe 
omgeving’ (familie, buren, mantelzorgers, 
vrijwilligers van diverse leeftijden en 
professionals) ook nu weer nodig voor 
nieuw beleid.

Daarom heeft de PvdA de afgelopen 
weken vier bijeenkomsten georganiseerd 
om van ouderen en direct betrokkenen te 
horen hoe zij hun toekomst in hun buurt 
en in de stad zien en wat er voor nodig is 
om ook van een toekomst met perspectief 
te kunnen spreken. Dit ‘Manifest’ komt 
hieruit voort. 

De PvdA Rotterdam beschouwt deze 
wensen en ideeën van ouderen en 
andere betrokkenen nadrukkelijk als 
leidraad voor haar handelen in de 
komende raadsperiode. Dit in overleg 
met de stedelijke afdelingen van 
ouderenbonden en -platforms.

KWALITEIT VAN WONEN

KWALITEIT VAN WELZIJN

KWALITEIT VAN ZORG

•	 Er moeten veel meer levensloopbestendige woningen worden gebouwd.
•	 Zelfstandig blijven wonen in levensloopbestendige woningen - eventueel met een   

zorgafhankelijke partner - lukt heel goed.
•	 De kwaliteit van wonen in levensloopbestendige gebouwen neemt af, omdat hier   

steeds meer ouderen met een zware zorgvraag worden gehuisvest; meer mixen in   
leeftijden en naar bewoners met en zonder zorg is noodzakelijk om te voorkomen dat  
het toch weer ‘instituten’ worden.

•	 Zelfstandig wonen in de wijk en eigen regie op zorg past perfect bij de Rotterdamse    
mentaliteit.

•	 Wensen van ouderen om gezamenlijk - ook met andere leeftijdscategorieën - in   
woongroepverband te wonen verdienen meer aandacht en ondersteuning vanuit de   
lokale overheid, maar ook van ontwikkelende marktpartijen.

•	 Een veilige en goed (rolstoel-)toegankelijke buitenruimte, die ook als                             
ontmoetingsplaats voor jong en oud kan dienen is zeer gewenst. 

•	 Gratis OV voor 65+ moet blijven!
•	 De komst van een respijthuis voor tijdelijk verblijf waardoor mantelzorgers weer op adem 

kunnen komen is noodzakelijk.
•	 Er moeten trainingen in wijkcentra over huistechnologie en digitale informatie                

georganiseerd worden. 
•	 Per buurt/wijk zou informatie beschikbaar moeten zijn over het aanbod van verschillende 

klussendiensten.
•	 De onderlinge communicatie en relatie tussen ouderen uit alle culturen in Rotterdam moet 

worden gestimuleerd.
•	 Op wijkniveau moeten informatiebalies worden ingericht.
•	 Echtparen/partners moeten ook bij het ontstaan van zorgafhankelijkheid samen kunnen 

blijven wonen.
•	 Wijkaccommodaties moeten zich weer op alle leeftijden gaan richten zodat verschillende 

generaties weer met elkaar in contact komen.
•	 Vervoer op maat functioneert goed en in de wijkbussen wordt een goede behandeling 

geboden. 
•	 Door de toenemende druk op mantelzorgers en vrijwilligers moet er vanuit de professio-

nele hulpverlening meer ondersteuning en begeleiding aan hen geboden worden.

•	 Zorg moet zoveel mogelijk in huis uitgevoerd worden.
•	 De toewijzing van de te verlenen hulp/zorg moet niet in tijd, maar op basis van kwaliteit 

door de cliënt zelf kunnen worden beoordeeld.
•	 Ook voor ouderen met dementie moet huisvesting en zorg in de wijk mogelijk zijn.
•	 Thuiszorg gaat om menselijk waardig contact, dat moet gehandhaafd blijven.
•	 Hoewel er in de toekomst meer gevraagd zal worden van mantelzorgers en vrijwilligers, 

moet	de	zorg	waar	beroepskwalificaties	voor	vereist	zijn	in	handen	blijven	van	professio-
nele hulpverleners.

•	 De tweedelijnszorg is goed toegankelijk maar een bezoek aan een specialist in een        
ziekenhuis kost wel erg veel tijd. Het houden van spreekuren door diverse specialismen in 
gezondheidscentra zou meer moeten worden toegepast.

•	 De coördinatie in de thuiszorg is onvoldoende; er komen te veel verschillende               
hulpverleners in één huishouden. 


