maatschappijwetenschappen pilot havo 2016-I

Opgave 4 Alleenwonende ouderen in Streuvel
Alle gegevens in deze opgave zijn fictief.
Bij deze opgave horen tabel 2 tot en met 4 en tekst 3 uit het
bronnenboekje.
Inleiding
Streuvel is een gemeente met 985 inwoners. In 2014 is er een enquête
onder de Streuvelse bevolking over hun welzijn afgenomen. De gemeente
vond een aantal resultaten over het welzijn van de 80 alleenwonende
ouderen van 75 jaar en ouder (tabel 2 tot en met 4) onwenselijk. De
gemeente besloot in 2015 drie maatregelen te nemen om de situatie van
de alleenwonende ouderen te verbeteren. De maatregelen zijn in 2015 als
proef uitgevoerd en in 2016 met een enquête geëvalueerd (tekst 3).
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Gebruik tabel 2 tot en met 4 en tekst 3.
Na de evaluatie van de maatregelen wil de gemeente de welzijnssituatie
van de alleenwonende ouderen blijven verbeteren. De gemeente moet
besluiten welke maatregel het beste is om voort te zetten.
Beargumenteer welke maatregel de gemeente moet voortzetten om de
welzijnssituatie van de alleenwonende ouderen in Streuvel te blijven
verbeteren. Gebruik in je argumentatie:
− een keuze voor één van de maatregelen (1, 2 of 3);
− twee kernconcepten die te herkennen zijn in de situatie van de
alleenwonende ouderen;
− bij elk kernconcept een voorbeeld uit tabel 2, 3 of 4;
− bij elk kernconcept een voorbeeld uit tekst 3.
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Opgave 4 Alleenwonende ouderen in Streuvel
De bronnen bij deze opgave zijn fictief.
Resultaten enquête onder Streuvelse bevolking (2014)
tabel 2
Hoe vaak hebt u contact met vrienden, vriendinnen of echt goede
kennissen?
dagelijks

minstens minstens 1x per minder dan
1x per
maand, maar
1x per
week,
niet wekelijks
maand
maar niet
dagelijks

zelden
of
nooit

echtpaar, 75+

60%

20%

10%

5%

5%

alleenwonenden,
75+

15%

15%

20%

30%

20%

tabel 3
Hoe tevreden bent u over uw financiële situatie? (op een schaal van 1-10,
waarbij 1 zeer ontevreden en 10 zeer tevreden is)
gemiddeld
cijfer
echtpaar, 75+

7,0

alleenwonenden, 75+

5,8

tabel 4
Welke beschrijving past het best bij u?
Ik ben
Ik ben
erg gelukkig
gelukkig

Ik ben niet
gelukkig, maar
ook niet
ongelukkig

Ik ben
ongelukkig

Ik ben erg
ongelukkig

echtpaar, 75+

30%

25%

25%

13%

7%

alleenwonenden,
75+

15%

15%

20%

30%

20%
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tekst 3
Maatregelen in Streuvel om de situatie van alleenwonende ouderen te
verbeteren
maatregel 1
Bijzondere bijstand
Alleenwonende ouderen komen in aanmerking voor bijzondere bijstand. In
Streuvel betaalt de gemeente een bijdrage aan de kosten voor duurzame
gebruiksgoederen zoals een wasmachine.
Resultaten:
60 van de in totaal 80 alleenwonende ouderen kwamen in aanmerking voor
bijzondere bijstand. Hiervan hebben 45 ouderen gebruikgemaakt. Al deze
ouderen beoordelen hun financiële situatie in 2016 positiever dan in de enquête
van 2014.
maatregel 2
De hulplijn van de Stichting Hulp aan Ouderen
De ambtenaar ouderenzorg van de gemeente heeft alle 80 alleenwonende
ouderen opgezocht om ze te wijzen op de hulplijn van Stichting Hulp aan
Ouderen. De stichting krijgt subsidie van de overheid en werkt met vrijwilligers.
Ouderen kunnen de hulplijn bellen als ze zich bijvoorbeeld eenzaam voelen. De
hulplijn kost vijf cent per minuut.
Resultaten:
Aangezien de hulplijn anoniem is, is niet vast te stellen hoeveel alleenwonende
ouderen uit Streuvel gebruik hebben gemaakt van de hulplijn.
maatregel 3
Het maatjesproject
Mensen met een uitkering kunnen een activiteit ondernemen met alleenwonende
ouderen uit hun buurt. Ze gaan bijvoorbeeld een aantal keer per week op
koffievisite of wandelen met een groepje alleenwonende ouderen.
Resultaten:
40 van de in totaal 80 alleenwonende ouderen hebben gebruikgemaakt van het
maatjesproject. 23 van deze alleenwonende ouderen geven in 2016 aan dat ze
vaker contacten met vrienden, vriendinnen of echt goede kennissen hebben dan
in 2014. Van de deelnemende alleenwonende ouderen geven er 31 aan dat ze
zich door de contacten gelukkiger voelen in 2016 ten opzichte van 2014.
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