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“Nu gemeenten verantwoordelijk worden 
voor de huisvesting en ondersteuning 

van burgers, hebben zij behoefte 
om meer te weten over wat burgers 

willen en nodig hebben.”

Suzan van der Pas
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Stand van zaken
De twee belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen 
van deze eeuw zijn de vergrijzing en de verstedelijking. 
Steeds meer mensen gaan in of rondom steden wonen. Het 
aandeel 65+ stijgt en ook de groep 80-plussers neemt sterk 
toe. Er is dus sprake van dubbele vergrijzing. Daarnaast 
spelen de veranderingen rondom de decentralisaties 
in gemeenten een grote rol bij de veranderingen in de 
zorg en bij de ondersteuning van burgers. Gemeenten 
moeten invulling geven aan het bevorderen van de sociale 
samenhang in en leefbaarheid van wijken en buurten. 
Vooral dit laatste is belangrijk, omdat het onder andere 
gaat om het langer zelfstandig thuis blijven wonen van 
ouderen.

‘Leefbaarheid’ is een breed begrip waarvoor meerdere 
definities zijn. Sociaal onderzoeker Roelof Hortulanus 
beschrijft leefbaarheid bijvoorbeeld als ‘de mate waarin 
een individu in staat is vorm te geven aan zijn of haar 
dagelijkse leefsituatie.’ Het gaat over het welbevinden 
van bewoners en gebruikers over de fysieke, sociale en 
milieukenmerken van de woon- en de leefomgeving. 
Socioloog Jan Willem Duyvendak zegt hierover dat het niet 
alleen gaat om het inkomen, maar ook om leefbaarheid 
in en binding aan de wijk; het welbevinden en sociale 
netwerken. In deze laatste definitie zien we dus 
met name de sociale component.

Deze publicatie is eerder gepubliceerd door Van der Pas, 
S. (2015). De invloed van de leefomgeving. Vitaal ouder 
worden: Over het belang van de leefomgeving, vriendschap en 
plezier. p. 33-37. Stichting GetOud.

Sociale samenhang is sociale 
verbondenheid, leefplezier,  

jezelf zijn en vitaliteit.

Leefbaarheid is de mate waarop 
de leefomgeving aansluit op de 

voorwaarden van mensen.

De invloed v an de leefomgeving op 
in relatie tot het concept

De omgeving
De meeste ouderen willen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde 
woning en woonomgeving blijven wonen. Dit wordt ook wel aangeduid 
met ageing in place. Ouderen wonen dus – ook op hoge leeftijd nog 
– zelfstandig thuis, waardoor ze langer zelfstandig blijven en hun 
levenskwaliteit toeneemt. De voordelen van ageing in place hangen samen 
met de kwaliteit van de leefomgeving ofwel de leefbaarheid van een buurt 
of wijk. Wanneer de kwaliteit van de omgeving tekortschiet kan ageing 
in place ook nadelen hebben, zoals een grotere kans op eenzaamheid of 
sociaal isolement. 

Invloed leefomgeving op gevoelens van 
welbevinden bij ouderen 
Als reactie op de vergrijzing en de tegelijkertijd toenemende 
verstedelijking in de wereld, lanceerde de World Health Organisation 
(WHO) in 2007 het idee voor de vorming van Age Friendly Cities, ofwel 
leeftijdsvriendelijke steden. De WHO ziet ouderen als bron van steun  
en mogelijkheden voor hun families, sociale netwerk, wijk en stad.  
De komst van Age Friendly Cities heeft te maken met het feit dat steeds 
meer mensen in de stad gingen wonen, met als gevolg dat men na ging 
denken over wat daar allemaal voor nodig is. Volgens de WHO is het 
bevorderen van de fysieke en sociale omgeving van belang om enerzijds  
de gezondheid en anderzijds de participatie van ouderen in de 
samenleving te optimaliseren. Het gaat dus om de inrichting van de 
leefomgeving. De WHO heeft hiervoor acht domeinen geschetst die te 
maken hebben met de fysieke omgeving en sociale onderwerpen. 

Deze acht domeinen dragen bij aan het welbevinden van:
1. Respect en sociale inclusie
2. Communicatie en informatie
3. Gezondheid en welzijnsvoorzieningen
4. Sociale participatie 
5. Vervoer 
6. Maatschappelijke participatie en werk
7. Huisvesting 
8. Openbare ruimte en bebouwing

Dr. Suzan van der Pas is vanaf 2010 verbonden  
aan de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek  
van de VU medisch centrum Amsterdam als  
senior onderzoeker. 

Over de auteur

1818



Suzan van                   der Pas

Het belang van het concept Age friendly cities op het welbevinden van ouderen 
De fysieke en sociale omgeving in relatie tot de gezondheid en welbevinden van mensen, past in het WHO-concept voor Age friendly 
cities. Met het Age friendly cities-concept worden burgers, gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen geholpen om ouderen in staat te 
stellen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen en bij te dragen aan de samenleving. Maatregelen die alleen gericht 
zijn op voorzien in het fysieke domein zullen uiteindelijk weinig effect hebben als niet tegelijkertijd ook de behoeften 
in het sociale domein aandacht krijgen. Sociale participatie en sociale ondersteuning hebben bijvoorbeeld een 
sterke wisselwerking met een goede gezondheid en welbevinden. Het sociale netwerk en maatschappelijke 
betrokkenheid bevorderen zowel de fysieke als de mentale gezondheid, waarbij het bij het sociale 
netwerk dan met name gaat om contacten met familie, vrienden en buren. Daarnaast kunnen fysieke 
omgevingsfactoren een positieve invloed hebben op het stimuleren van sociale contacten en sociale 
participatie. De acht domeinen hebben in die zin ook een onderlinge samenhang.

Nu gemeenten verantwoordelijk worden voor de huisvesting en ondersteuning van burgers, hebben 
zij behoefte om meer te weten over wat burgers willen en nodig hebben. Naast de fysieke omgeving 
van openbare ruimten en gebouwen, huisvesting en mobiliteit heeft het Age friendly cities-concept ook 
aandacht voor de sociale leefomgeving en voor de aanwezigheid van voorzieningen. Concrete voorbeelden 
zijn: het mogelijk maken van sociale ontmoetingen, het bewaken van respect voor elkaar, voorziening van 
geschikte vervoersmiddelen en toegankelijke openbare ruimten en gebouwen. 

De term leeftijdsvriendelijk is niet alleen van toepassing op ouderen maar gaat ook over de mogelijkheden en beperkingen 
van bijvoorbeeld moeders met jonge kinderen. Uiteindelijk gaat het om een stedelijke samenleving die de inwoners tegemoet  
kan treden en kan ondersteunen in de realisatie van gezondheid en welbevinden.

gevoelens van welbevinden bij ouderen, 
Age friendly cities

“Een stad is pas 
age friendly 
wanneer er 

geïnvesteerd 
wordt in het 

ondersteunen 
van veerkracht, 

sociale cohesie en 
leefbaarheid van 
alle inwoners.”
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