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1. Inleiding en vraagstelling 

1.1. Introductie op het thema veilige mobiliteit van ouderen 
Volgens het CBS kwamen in 2019 661 mensen om het leven in het verkeer. Onder de 
verkeersslachtoffers is een groeiend aantal oudere verkeersslachtoffers. Ter illustratie: 
§ Van de 661 verkeersslachtoffers was 49% ouder dan 60 jaar. 
§ De kans te overlijden is voor iemand van 70-79 jaar in 2019 drie keer zo groot als voor 

iemand van 30-49 jaar. Voor een 80-plusser is dit zelfs zes keer zo hoog. 
 
Met name oudere fietsers behoren tot de risicogroep. Omdat steeds meer ouderen 
deelnemen aan het verkeer zal dit percentage oplopen. De Kamer heeft de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat daarom gevraagd om een stevige inzet op de aanpak van 
verkeersveiligheid van ouderen.   
 
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een Strategisch Plan Verkeersveiligheid 
2030 en een Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 opgesteld met maatregelen om 
de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren. De infrastructurele maatregelen vormen de 
basis voor de inzet van een investeringsimpuls voor gemeenten en provincies, met inzet van 
subsidies vanuit het Rijk. 

1.2. Samenwerking en initiatieven voor veilige mobiliteit van ouderen 
Veilige mobiliteit van ouderen wordt niet alleen vanuit het fysiek, maar ook vanuit het sociaal 
domein gestimuleerd. Zo zijn er raakvlakken met de programma’s Langer Thuis1 en Eén tegen 
eenzaamheid2 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er is een 
wisselwerking tussen het tegengaan van eenzaamheid en het stimuleren van veilige mobiliteit; 
ouderen die mobiel zijn komen immers naar verwachting meer onder de mensen. Het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat vooral beleid maakt voor het fysiek domein, 
werkt daarom samen met het ministerie van VWS om de veilige mobiliteit van ouderen te 
stimuleren. 
 
Er zijn al verschillende initiatieven die de behoeften in beeld brengen en instrumenten 
ontwikkelen om de verkeersveiligheid van ouderen te stimuleren. Zo heeft de organisatie 
BeterOud, een bundeling van koepel- en brancheorganisaties en kennisinstituten rond de 
ouderenzorg3, in 2019 onderzoek gedaan naar de zorgen rond, en behoeften en ideeën over 
verkeersveiligheid en ouderen. In vervolg hierop heeft BeterOud de opdracht gekregen om een 
werkplaats Veilige mobiliteit op te zetten met als doel het bundelen en verspreiden van 
instrumenten en werkwijzen.   
 
In samenwerking met een aantal landelijke partijen is een actieprogramma 2021-2023 in 
ontwikkeling, gericht op veilige mobiliteit van ouderen. Het actieprogramma heeft als 
doelstelling dat ouderen zo lang als mogelijk veilig en zelfstandig thuis wonen en over straat 
kunnen.  

 
1 https://www.programmalangerthuis.nl 
2 https://www.eentegeneenzaamheid.nl 
3 https://www.beteroud.nl 
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Dit gebeurt in vier lijnen: 
§ Veiligere infrastructuur 
§ Veiliger gebruik van voertuigen 
§ Aandacht voor bewustwording en gedrag 
§ Samenwerken met het zorg- en welzijnsnetwerk 
Het programma bevindt zich in een fase waarin oplossingsrichtingen worden verkend en 
vormgegeven. 

1.3. Uw vraag 
Uw vraag betreft de wijze waarop de lokale overheid beter kan worden betrokken bij 
maatregelen om de veilige mobiliteit van ouderen te stimuleren en dit onder de aandacht te 
brengen van partijen in het sociaal domein. Op lokaal niveau liggen er kansen om, naast de 
aanpak van verkeersveiligheid, ook de doelgroep zelf direct te bereiken. Denk daarbij aan de 
ouderen, maar ook aan de familie, de thuiszorg, het sociaal wijkteam, de ouderenadviseur en 
bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige. 
 
Als opdrachtgever heeft u op dit moment nog onvoldoende beeld: 
§ Of het onderwerp op de lokale agenda staat en wat dit in de praktijk betekent; 
§ Wat goed gaat in de aanpakken en waar knelpunten liggen; 
§ Wat ervoor nodig is om op lokaal niveau tot een integrale aanpak tot verbetering van de 

verkeersveiligheid van ouderen te komen (in de vorm van bijvoorbeeld informatie, 
handelingsperspectief, en inzicht in de urgentie hiervan). 

 
U heeft ons gevraagd in een inventariserend onderzoek na te gaan bij gemeenten in het lokale 
sociaal domein: 
§ Of het onderwerp op de lokale agenda staat en met welke urgentie. 
§ Wat dit in de praktijk concreet betekent: wat gaat goed en wat kan beter? 
§ Wat volgens hen nodig is om het onderwerp beter/goed op de agenda te krijgen. 
 
Het uiteindelijke doel moet zijn dat het aantal verkeersslachtoffers onder ouderen die langer 
zelfstandig thuis wonen vermindert, en gemeenten actief een integrale aanpak stimuleren, 
zowel binnen de eigen organisatie als in samenwerking met partijen in het veld.   
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2. Onderzoeksaanpak 

In dit onderzoek hebben we de volgende fasen doorlopen: 
§ Oriëntatie 
§ Inventarisatie urgentie, wensen en mogelijkheden 
§ Toetsen en aanvullen oplossingsrichtingen  
§ Rapportage 

2.1. Oriëntatie 
In de oriëntatiefase hebben we: 
§ Relevante documentatie bestudeerd (zie een overzicht in bijlage 1) 
§ Gemeenten benaderd voor deelname aan deze inventarisatie 
 
Om een goed beeld te krijgen van verschillende situaties hebben we een vertegenwoordiging 
van gemeenten opgesteld die bestond uit zowel grote, middelgrote als kleine gemeenten, uit 
verschillende geografische regio’s in het land (zie een overzicht in bijlage 2). 

2.2. Inventarisatie  
We hebben elf gemeenten bevraagd over hun aanpak rondom het thema. We hebben online 
(groeps)gesprekken gehouden via Microsoft Teams met ambtenaren uit het sociaal en fysiek 
domein en partijen die lokaal een rol spelen (zie bijlage 2), met als doel om onze 
onderzoeksvragen beantwoord te krijgen. De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van een 
interviewleidraad (zie bijlage 3). 
 
We hebben geen gesprekken met ouderen zelf gevoerd in het kader van deze opdracht omdat 
deze plaatsvinden in de werkplaatsen Veilige mobiliteit ouderen onder verantwoordelijkheid 
van het consortium BeterOud18. 

2.3. Toetsing 
We hebben vervolgens onze bevindingen teruggekoppeld aan de geïnterviewden in een 
gezamenlijke online groepsbijeenkomst via Microsoft Teams waarbij aanwezigen met ons en 
met elkaar het gesprek aangingen. In deze bijeenkomst hebben we gemeenten gevraagd op 
onze bevindingen te reageren. Zo konden we onze bevindingen aanvullen, aanscherpen en 
waar nodig corrigeren.  

2.4. Rapportage 
Dit heeft geleid tot voorliggend rapport.  
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3. De lokale situatie, agendering en aanpak 

3.1. De beleving van de problematiek op lokaal niveau 
 
Gemeenten herkennen de landelijke trend 
Een ontwikkeling die overal wordt herkend, is dat er een groeiende groep ouderen is die 
mobiel is. Het aantal ouderen neemt procentueel toe, en ouderen worden steeds ouder, dus 
de wens om langer zelfstandig en dus mobiel te blijven wordt steeds groter. 
 
De landelijke trend vertaalt zich niet altijd in lokale cijfers 
De landelijke trend van het toenemend aantal ongevallen onder ouderen wordt herkend, maar 
vertaalt zich niet overal in de lokale cijfers. In enkele van de ondervraagde gemeenten is in de 
cijfers duidelijk zichtbaar dat ouderen vaker zijn betrokken bij verkeersongevallen. Niet alle 
gemeenten hebben echter analyses van aantallen verkeersslachtoffers waaruit blijkt dat 
ongevallen met ouderen een toenemend probleem is. 

“Als je naar de ernstige verkeersslachtoffers kijkt, zie je twee pieken: jonge onervaren 
bestuurders en ouderen. Zeker als je het ook nog vergelijkt met het aantal afgelegde 
kilometers (jongeren reizen veel meer) is het risico dus veel groter bij ouderen.” 

Toenemend gebruik van de (elektrische) fiets 
De toename van (eenzijdige) fietsongevallen wordt het vaakst genoemd. Langer doorfietsende 
ouderen, maar vooral de opkomst van de e-bike wordt door de meeste gemeenten herkend als 
een toenemend risico voor ouderen. Het probleem schuilt in de toegenomen snelheid van het 
verkeer, in combinatie met de afnemende reactiesnelheid, wendbaarheid en kracht. De 
oudere is zich niet altijd bewust van dit risico, zo wordt aangegeven. Ze hebben immers hun 
hele leven gefietst, dus dat hoeven ze niet meer te leren. 
 
Aandachtspunt: bewustwording bij ouderen zelf 
Ook wordt opgemerkt dat ouderen drukte mijden en zichzelf daarmee beperken in hun 
mobiliteit. Anderzijds wordt naar voren gebracht dat veel ouderen die nog wel op pad gaan 
onvoldoende van zichzelf kunnen inschatten wat hun kwetsbaarheid is. Het afgenomen 
reactievermogen en de afgenomen fysieke kracht en snelheid, maakt hen tot een groter risico 
voor onveilige verkeerssituaties. Omdat ze zich er zelf niet altijd van bewust zijn (‘Ik fiets al 
mijn hele leven’) passen ze hun gedrag er niet altijd op aan en lopen ze extra risico. 

“We hebben onderzoek onder fietsers in Amsterdam uit laten voeren. Het landelijke 
programma richt zich op 65+. Wij merken dat het vermijden van drukke plekken al bij 
55 begint. Dat heeft ook te maken met de drukte van de stad.” 
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3.2. De lokale bestuurlijke agenda’s 
 
Verschillende gemeenten, verschillende focus 
De gemeenten die we hebben gesproken verschillen in omvang, ligging en soort. In de kleine 
gemeenten zien we daarbij vooral een praktische insteek: problemen die vandaag worden 
gesignaleerd worden morgen opgelost. In de grotere gemeenten is er al snel een meer 
planmatige (beleids)aanpak. Verschillen tussen gemeenten zijn ook terug te zien in de 
verschillende manieren waarop de problematiek van ouderen in het verkeer op de agenda 
staat. 
 
De auto is het belangrijkste vervoermiddel in landelijke gemeenten 
Een verschil tussen de stedelijk gemeenten en de landelijke gemeenten is dat in de landelijke 
gemeenten er relatief meer focus is op de auto. Datzelfde geldt in gemeenten met veel 
hoogteverschillen (zoals in Limburg), waarbij de auto het belangrijkste vervoermiddel is voor 
ouderen. De problematiek rond oudere automobilisten spitst zich toe op de afnemende 
rijvaardigheid. 
 
Nieuwe focus op de voetganger in steden 
Het huidige perspectief op verkeersveiligheid in (binnen)steden is al lange tijd gericht op de 
fiets. Op de drukkere plekken in stedelijke gemeenten wordt nu juist steeds meer ingezet op 
de voetganger als kwetsbare doelgroep. Er is aandacht voor breedte en kwaliteit van trottoirs, 
looproutes en veilig oversteken. 
 
Openbaar vervoer is vooral bij de regio belegd 
Bij het openbaar vervoer is er specifiek voor ouderen aandacht voor de toegankelijkheid van 
haltes, perrons en voertuigen, looproutes van en naar de halte en voor gebruikers-
vriendelijkheid, zoals het makkelijk kunnen plannen van je reis. Het verbeteren van het OV 
wordt doorgaans opgepakt vanuit de regio. 
 
Aanpak verkeersveiligheid op de beleidsagenda in het lokale fysiek domein 
De aanpak van verkeersveiligheid vertaalt zich via provincies en regio’s door naar de lokale 
overheden via de strategische plannen verkeersveiligheid. Elke gemeente heeft 
verkeersveiligheid op de agenda staan. 
§ Alle gemeenten hebben onderhoudsprojecten of herinrichtingen van de openbare 

ruimte, waar aandacht is voor kwetsbare verkeersdeelnemers. In sommige gemeenten is 
in projecten specifieke inspraak georganiseerd voor de doelgroep ouderen, onder de 
noemers leefbaarheid, veilige routes of relaxte routes. 

§ In de meeste gemeenten is er een beleidsplan gericht op verkeersveiligheid, met een 
bijbehorende risicoanalyse. Slechts in een enkele gemeente is de doelgroep ouderen 
daarin een specifieke doelgroep. Het algemene uitgangspunt is toch ‘de 
verkeersveiligheid moet op orde zijn’, zonder zich specifiek op ouderen te richten. De 
ambities zijn veelal gekoppeld aan een regionaal (actie)plan verkeersveiligheid, van 
waaruit subsidies worden verstrekt voor aanpakken op het gebied van 
verkeersveiligheid. 
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Veilige mobiliteit ouderen niet prominent op de agenda in het lokale sociaal domein 
Toename van de groep ouderen (vergrijzing) is een van de vele belangrijk thema’s in het 
sociaal domein. In relatie tot veilige mobiliteit van ouderen staan op de agenda’s onderwerpen 
als de bestrijding van eenzaamheid, verwaarlozing, sociale inclusie, maatschappelijke 
toegankelijkheid, sociale veiligheid, gezondheid en valpreventie. Deze thema’s, naast de vele 
andere thema’s in het sociaal domein, bestrijden elkaar om prioriteit. Het thema 
verkeersveiligheid en mobiliteit van ouderen behoort bij de meeste gemeenten niet tot de 
belangrijkste knelpunten en staat als zodanig veelal niet op de lokale agenda. 

“De druk is op dit moment hoog binnen het sociaal domein. We herkennen het 
probleem deels en denken dat het zal toenemen. Maar met alle problemen die we 
binnen het sociaal domein hebben, staat deze niet in onze top 10.” 

Wettelijke taak Wmo in relatie tot mobiliteit beperkt tot vervoersvoorzieningen 
Vanuit de wettelijke taak van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er aandacht 
voor langer thuis wonen, zorg en welzijn, en daarmee dus ook voor de doelgroep ouderen. Er 
is minder aandacht voor mobiliteit buitenshuis. Bij sommige gemeenten is wel de verwachting 
dat er meer aandacht gaat komen voor dit onderwerp. Mobiliteit is vanuit de Wmo wel een 
direct onderwerp in de vorm van het verstrekken van vervoersmiddelen. 

“Als wij bij een oudere een reguliere intake doen, lopen we alle domeinen van de 
zelfredzaamheidsmatrix langs. Daar kan mobiliteit ter sprake komen, maar dat is 
geen vast onderdeel.” 

Beleidsaanpak toegankelijkheid en inclusie 
In alle gemeenten zijn in zekere mate sociale inclusie en toegankelijkheid thema’s die op de 
bestuurlijke agenda’s staan. Sommige gemeenten profileren zich zelfs met dit onderwerp. De 
focus ligt hierbij op een bredere groep dan de ouderen, maar in sommige gemeenten wordt de 
toenemende groep senioren hier expliciet genoemd. Er wordt beleidsmatig verbinding 
gemaakt met zowel de fysieke als de sociale agenda. In het fysiek domein gaat het om een 
toegankelijke openbare ruimte en openbaar vervoer. In het sociaal domein richt het zich op 
inclusie van kwetsbare groepen, en het streven naar een inclusieve samenleving en een 
‘leeftijdsvriendelijke omgeving’. 
 
De invloed van lokale belangengroepen speelt een rol 
Of en hoe de problematiek wordt geagendeerd is ook afhankelijk van lokaal actieve 
belangengroepen: 
§ In sommige gemeenten (of regio’s of provincies) zijn ouderenbonden actief die het 

probleem van mobiliteit en verkeersveiligheid aankaarten. Andere typische 
belangengroepen zijn lokale afdelingen van de fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. 

§ Toegankelijkheidsorganisaties en adviesraden voor gehandicaptenbeleid spreken de 
gemeente aan op toegankelijkheid, en hebben hierbij ook aandacht voor de minder 
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mobiele groep ouderen. Ouderen zijn in deze belangenorganisaties vaak 
ondervertegenwoordigd (of niet vertegenwoordigd) omdat ze zichzelf niet altijd 
beschouwen als probleemgroep wat betreft de toegankelijkheid. 

§ In sommige gemeenten is er in het sociaal domein direct contact met zorgverzekeraars, 
huisartsen (via de GGD) of fysiotherapeuten. Door hen wordt de gemeente gestimuleerd 
om meer in te zetten op gezondheid, bewustwording en preventie van ongevallen onder 
ouderen. Nog niet overal wordt (op de bestuurlijke tafel) ingezien dat inzetten op 
preventie voldoende resultaat oplevert. 

3.3. De verantwoordelijke afdelingen binnen de gemeente 
 
Verkeersveiligheid is belegd bij de afdeling openbare ruimte en verkeer 
De (beleids)afdeling waar de ambities zijn belegd voor de fysieke beleidsagenda 
verkeersveiligheid is zonder uitzondering de afdeling verkeer of openbare ruimte. Er is in 
kleinere gemeenten niet altijd een beleidsmedewerker die zich specifiek met 
verkeersveiligheid bezighoudt, en als die er wel is, wordt die soms ingehuurd. De uitvoering 
van maatregelen is veelal belegd bij een (intern of extern) ingenieursbureau en de fysieke 
infra-maatregelen worden uitbesteed aan bouwbedrijven en aannemers. 
 
De lokale organisatie van het sociaal domein  
De sociale beleidsagenda is binnen de gemeentelijke organisatie op verschillende manieren 
belegd, waarbij wordt samengewerkt met uitvoerende organisaties buiten de gemeentelijke 
organisatie: 
§ De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo). Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. 
Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen (daarnaast) 
voor sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. 

§ Wmo-consulenten helpen ouderen op aanvraag via een ‘sociaal loket’. Deze aanpak is 
reactief en is gericht op het bieden van hulp en ondersteuning als er een (concrete) vraag 
is vanuit de oudere of zijn/haar omgeving. 

§ Een preventieve aanpak wordt geleverd vanuit sociale teams, waar onder andere 
ouderenadviseurs in samenwerking met de GGD de beleidsagenda uitvoeren. 

§ Uitvoerende taken vanuit de Wmo zijn grotendeels belegd bij een externe partij. 

3.4. Van de beleidsagenda naar concrete activiteiten 
Hieronder volgt een overzicht van de verschillende aanpakken bij gemeenten op het vlak van 
ouderen en veilige mobiliteit, zoals ze in de interviews ter sprake zijn gekomen. 
 
Wmo-aanpak 
Alle gemeenten zorgen voor de taken die voortvloeien uit de Wmo, waarbij in dit verband de 
vervoersvoorzieningen voor ouderen het meest voorkomend is. Via het persoonsgebonden 
budget of in natura kan een scootmobiel of loophulpmiddel worden verstrekt of 
doelgroepenvervoer worden aangeboden. De levering van een scootmobiel wordt in sommige 
gemeenten gecombineerd met educatie over het veilige gebruik ervan. 
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Preventie-aanpak: samenwerking in het sociaal en zorgdomein 
Ouderenbeleid heeft als zodanig niet altijd een plek, maar komt terug in verschillende 
aanpakken, onder meer op het gebied van gezondheid en ouderenzorg, bestrijding van 
eenzaamheid en verwaarlozing, valpreventie, digitale vaardigheid, enz. Er wordt bij deze 
thema’s samengewerkt met partnerorganisaties binnen het netwerk van het sociaal en 
zorgdomein, waarbij de nadruk ligt op preventie. 
 
Te midden van al die verschillende thema’s is er niet overal specifieke aandacht voor veilige 
mobiliteit buitenshuis. Toch wordt er vaak wel aangegeven dat er een link is met deze 
aanpakken: het veilig en zelfstandig naar buiten kunnen draagt bij aan de weerbaarheid van 
ouderen, en draagt zo bij aan de beoogde preventie op de andere onderwerpen. 

“Wij zijn nu bezig met een project rondom gezondheid en vitaliteit, met als onderdeel 
daarvan het project vitale ouderen. Het zou mooi zijn als het Rijk dat ook zou 
stimuleren. Op die manier zou er kunnen worden aangesloten op onze aanpak.” 

Leefbaarheidsplannen en verkeersprojecten in de openbare ruimte 
Voor het aanleggen van een verkeersveilige infrastructuur worden de (verkeers)normen van 
kennisplatform CROW toegepast. Ouderen zijn daarbij als verkeersdeelnemers een 
normgroep, wat betekent dat bijvoorbeeld oversteekplaatsen worden ontworpen op hun 
snelheid van bewegen. Bij het ontwerpen van een nieuwe verkeerssituatie kan via participatie 
de doelgroep ouderen worden betrokken. In meerdere gemeenten waren er voorbeelden van 
projecten waarbij ouderen, of vertegenwoordigers van ouderen, waren betrokken. 
 
Aanpak bewustwording bij ouderen 
Een manier om ongevallen van ouderen in het verkeer te voorkomen is om ouderen bewuster 
te maken van hun (afnemende) capaciteiten als verkeersdeelnemer, van de toenemende 
risico’s in het verkeer en van de snelheid van e-bikes, zo geven gemeenten aan. De boodschap 
van bewustwording kan worden aangereikt in een gesprek, online (bijvoorbeeld via een 
website als BeterOud), in een folder of bijvoorbeeld bij de aanschaf van een elektrische fiets. In 
drie van de geïnterviewde gemeenten is het programma ‘Doortrappen’ toegepast, dat focust 
op bewustwording bij seniore fietsers. 
 
Het benaderen van de ouderen wordt op verschillende manieren aangepakt. De minst actieve 
manier die wordt ingezet is het adverteren in lokale bladen al dan niet online. Senioren 
worden gestimuleerd om zichzelf aan te melden. Een actievere aanpak is die waarbij ouderen 
individueel worden benaderd. Een van de gemeenten schrijft periodiek alle inwoners die 65 
worden aan met een informatiepakket en het aanbod voor deelname aan een cursus. Een nog 
actievere aanpak is het groepsgewijs benaderen van ouderen tijdens bijeenkomsten van 
(ouderen)verenigingen. 
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Opfriscursussen, trainingen en zelfscans 
Een aanvullende aanpak is het aanbieden van een cursus of training op het gebied van 
rijvaardigheid, maar ook het opfrissen van kennis over de verkeersregels of het testen van 
reactiesnelheid of gehoor. Dit gebeurt voor fietsen, elektrische fietsen, auto’s en 
scootmobielen. Het doel hiervan is tweeledig: senioren vaardiger maken bij het besturen van 
een (nieuw) voertuig, maar ook het bewuster maken van de oudere bestuurder van zijn 
afnemende rijvaardigheid. Vooral voor e-bikes wordt deze aanpak toegepast, omdat het voor 
een nieuwe gebruiker moeilijk is in te schatten hoe snel het eigenlijk gaat. 
 
Deze aanpak gaat veelal in samenwerking met andere organisaties zoals VVN (project Broem 
en zelfscan automobilisten), ANWB (opfristraining), CBR, Fietsersbond en lokale 
fietsenhandelaren. 

“Er is een periode geweest dat er opfriscursussen waren voor oudere automobilisten. 
Nu worden deze cursussen niet meer gesubsidieerd. Er wordt nu vooral gericht op de 
fietsende senior, die krijgt een opfriscursus. Dit is bij ons echter niet populair. Dit komt 
doordat men zich overschat; iedereen kan toch fietsen?” 

Hulp en ondersteuning bij reizen 
Een kleinere categorie in de aangetroffen aanpakken is die waarbij de oudere wordt 
ondersteund bij het reizen. Lokale proeven met een boodschappenbus en het automaatje (in 
samenwerking met de ANWB) zijn voorbeelden. Een idee nog in voorbereiding is een mobiele 
reisapp die gebruikersvriendelijk is voor ouderen en nauwkeuriger informatie geeft over 
aankomsttijden van het openbaar vervoer. 
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4. Praktijkervaringen: wat gaat goed en wat kan beter   

4.1. Belemmerende factoren  
 
Op basis van hun praktijkervaringen benoemen gemeenten een aantal belemmerende 
factoren. 
 
Alleen reactief werken op basis van de signalen van ouderen brengt risico’s met zich mee  
Een vaak genoemde belemmerende factor is dat ouderen angst hebben om minder mobiel te 
worden en daardoor hun afnemende rijvaardigheden niet willen onderkennen. Een van de 
geïnterviewden beschrijft dit laatste als een vorm van rouwverwerking die moet plaatsvinden. 
Hierdoor loopt een gemeente die alleen via Wmo-consulenten - dus reactief - werkt, op basis 
van de aanvragen van ouderen, het risico om er niet op tijd bij te zijn.  
 
Inconsequentie bij het aanbieden van rijvaardigheidstrainingen 
Wanneer er beroep wordt gedaan op nieuwe vervoersvoorzieningen, lijkt er inconsequentie te 
bestaan wat betreft het wel of niet aanbieden van rijvaardigheidstrainingen. In sommige 
gemeenten wordt dit aangeboden, in andere niet. In een van de gemeenten spraken we met 
een ambtenaar die ook ervaringsdeskundige is:  

“Ik maak al jaren gebruik van een elektrische rolstoel. Ik heb daar zelf nooit 
trainingen in ontvangen. Er werd gezegd: ‘Hier heb je een nieuwe rolstoel, doe maar 
voorzichtig aan.’ Ik vind dat als mensen gebruikmaken van zoiets, ze enige vorm van 
rijles moeten hebben en in staat moeten zijn om met dat product om te gaan. Het 
hoeft niet een gestandaardiseerde training te zijn, je kunt ook vragen waar behoefte 
aan is.”  

Verkeerskundigen staan verder van de doelgroep af  
Verder komt in de gesprekken naar voren dat het voor een verkeerskundige lastig blijkt 
verbinding te maken met de doelgroep. In de groepsconsultatie wordt dit benadrukt: 

“Vanuit het sociaal domein kun je de vraag achter de vraag stellen. Dat kan een 
verkeerskundige veel moeilijker bespreekbaar maken. Aan de andere kant zijn er 
vanuit het fysiek domein meer subsidiemogelijkheden. Als we campagnes voeren in 
de stad kom ik dat duidelijk tegen.” 

4.2. Randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak  
 

Naast deze belemmerende factoren, worden er ook positieve ervaringen gedeeld. Opvallend is 
dat deze zich allemaal richten op bewustwording bij de individuele oudere. Om dit te bereiken, 
is een aantal randvoorwaarden van belang.  
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Doorvertaling naar de lokale situatie 
De doorvertaling naar de lokale situatie wordt door meerdere gemeenten als een belangrijke 
randvoorwaarde beschreven. Zo geeft een van de gemeenten aan: 

“We zijn aan het experimenteren geweest met het benaderen van oudere 
automobilisten. We hebben ouderen bij elkaar geroepen en hadden iPads geleend 
voor de zelfscan senior automobilisten. Maar mensen wilden dit niet invullen, ze 
waren bijvoorbeeld bang dat hun rijbewijs kon worden ingenomen. Op een gegeven 
moment deden we het anders: de deelnemers konden de testvragen ter plekke 
beantwoorden en overleggen met de andere aanwezigen. Dat werkte beter dan de 
zelfscan met de iPad waar ook vragen werden gesteld over rijden op de snelweg. De 
vragen die de ouderen in onze gemeente hadden gingen vooral over situaties in de 
buurt van hun woning. Toen zijn we gaan vragen: waar heeft u behoefte aan? Het 
doel was mensen inzicht geven in hun eigen kunnen; hoe veilig rijden ze nog?”  

Kijken door de ogen van de oudere  
Deze doorvertaling naar de lokale situatie zien we vaker wanneer het gaat over 
succeservaringen. Door de ogen van de oudere naar de omgeving kijken, is hierbij van belang. 
Een van de gemeenten beschrijft bijvoorbeeld de positieve ervaringen die zijn opgedaan in een 
project waarbij ouderen door een maatje met het OV werden meegenomen om hier 
vertrouwd mee te raken. Een andere gemeente beschrijft de ‘trottoirscan’, waarbij de 
doorgangsbreedte en kwaliteit van looproutes werden getoetst; de stoep is vaak de sluitpost 
maar kan wel gevaarlijke situaties opleveren. Vanuit fysiek en sociaal domein wordt hierbij 
gebiedsgericht samengewerkt. Door weer een andere gemeente wordt onderstaand project 
als inzichtgevend beschreven: 

“We zijn in stadsdelen met bewoners op stap gegaan; hoe ervaren mensen de 
ruimte? Daar kwamen interessante dingen uit. Een van de wensen van ouderen was 
het plaatsen van bankjes in de openbare ruimte, om de afstand te overbruggen en als 
ontmoetingsplek. We gingen vervolgens met een ergotherapeut en ouderen in een 
busje door de stad langs plekken en bankjes.”  

Gebruikmaken van bestaande aanknopingspunten  
In de gesprekken werd aangegeven dat bij de doorvertaling naar de lokale situatie het van 
belang is om gebruik te maken van al bestaande ‘haakjes’. Benut daarbij bestaande initiatieven 
die al werken, bijvoorbeeld de contacten vanuit de gemeente met sportcoaches. “Ouderen 
willen graag meedoen en willen graag informatie, dus gebruik die behoefte. Benader ouderen 
in combinatie met andere trainingen.” Verenigingen en vrijwilligersclubs zijn goede ingangen 
om ouderen te benaderen, alhoewel dit in de huidige coronasituatie wel lastiger is.  
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Persoonlijke benadering 
Naast de focus op de lokale situatie en lokale haakjes, wordt de persoonlijke benadering 
meermaals benoemd als succesfactor. Een van de gemeenten legt de link met de aanpak van 
dementie in de gemeente. Wat hierbij vooral werkt, is de wijkverpleegkundige die ook 
dementieconsulent is. “We laten zo ons gezicht zien. Ouderenbonden komen naar ons toe met 
de vraag of ze de dementieconsulent kunnen inzetten. Het is persoonlijk. Een lokaal iemand.”  
Zoals voorgaand beschreven, worstelen veel gemeenten ermee dat verkeerskundigen lastiger 
de verbinding met de doelgroep ouderen maken. Onderstaand een gemeente waarbij deze link 
wel gelegd wordt:  

“We hebben een opfrisles over verkeersregels, daarbij hoort ook een test voor 
reactiesnelheid en gehoor. In onze gemeente worden ouderen persoonlijk 
aangeschreven, vanuit de naam van de wethouder. De ervaring is dat dat veel meer 
oplevert dan breed adverteren. De aanschrijving vindt om de twee jaar plaats. De 
laatste keer hadden we zo’n 120 reacties.”  

Aantrekkelijke communicatie 
Tot slot wordt het belang benoemd om de inhoud aantrekkelijk en relevant voor de doelgroep 
te maken. Woordkeuze speelt hierbij een rol. Een van de gemeenten communiceert de routes 
in de stad die minder druk en minder gevaarlijk zijn als ‘relaxte routes’, in plaats van ‘routes 
voor ouderen’. Een andere gemeente benadrukt dat het gesprek op voorlichtingsevenementen 
vooral moet gaan over dat wat nog wel kan. Onderdelen als een spel, een quiz of een gratis 
lunch, kunnen net de zaken zijn die ouderen over de drempel krijgen om deel te nemen. 

4.3. De samenwerking tussen het fysiek en sociaal domein in de praktijk  
 
Voor het uitvoeren van deze inventarisatie zijn we, vaak gelijktijdig, met ambtenaren uit het 
fysiek en het sociaal domein in gesprek gegaan. In deze diversiteit aan gesprekken is een aantal 
rode draden te herkennen.  
 
Betrekken van het sociaal domein bij de inrichting van de openbare ruimte levert iets extra’s op 
Vanuit het fysiek domein worden bij projecten gericht op de inrichting van de openbare ruimte 
soms collega’s vanuit het sociaal domein aangehaakt. Zij leveren een bijdrage vanuit thema’s 
als inclusie, toegankelijkheid en veiligheid. Aangegeven wordt dat het betrekken van 
doelgroepen in de voorfase van stedelijke ontwikkelingsprojecten naast effectief ook 
kostenefficiënt is. Met betrekking tot ouderen zijn thema’s als de inrichting van het openbaar 
vervoer en het parkeerbeleid natuurlijke verbindingen tussen de twee domeinen.   
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“In het kader van de inclusieve samenleving zoeken we regelmatig contact met onze 
collega’s in het sociaal domein. Het begrip inclusieve samenleving is ook een 
verplichting voor gemeenten. Bij de fysieke inrichting van de openbare ruimte maken 
we veel gebruik van inspraak van doelgroepen. Maar onze afdelingen hebben 
onderling geen contact over de bewustwording van ouderen over verkeersveiligheid.” 

Op het gebied van educatie en bewustwording is er minder samenwerking 
Vanuit het fysiek domein wordt op het gebied van educatie en bewustwording de link naar de 
collega’s in het sociaal domein minder vaak gelegd. Aangegeven wordt dat het in gesprek gaan 
met de doelgroep ten behoeve van educatie en bewustwording ‘minder logisch voelt’; 
verkeerskundigen nemen de doelgroep ouderen wel mee in plannen maar staan minder dicht 
bij de ouderen zelf. Wanneer er op het vlak van educatie en bewustwording wel wordt 
samengewerkt, gaat het vaak om tijdelijke samenwerkingsverbanden, zoals projecten rondom 
scootmobielcursussen.  
 
Soms komen de inrichting van de openbare ruimte en aandacht voor bewustwording samen  
Een voorbeeld van een project waar de inrichting van de openbare ruimte en educatie samen 
zijn gekomen, is het onderzoek naar ‘relaxte routes’ dat een van de deelnemende gemeenten 
uitgevoerd heeft. Hierbij werd vanuit het fysiek domein de Fietsersbond aangesteld om vanuit 
elk stadsdeel een relaxte route (bredere wegen, minder druk, minder gevaarlijke punten) naar 
het stadhuis te ontwikkelen. Deze relaxte routes zijn gecommuniceerd naar de inwoners en 
boden tegelijkertijd bewustwording bij ontwerpers over het inrichten van de openbare ruimte.  
 
Vanuit het sociaal domein worden collega’s uit het fysiek domein weinig betrokken  
In de gesprekken die we hebben gevoerd komt naar voren dat vanuit het sociaal domein 
minder vaak de samenwerking wordt gezocht met het fysiek domein op dit vlak. Incidenteel 
worden collega’s uit het fysiek domein benaderd, bijvoorbeeld als het gaat om het verbeteren 
van de leefbaarheid van de openbare ruimte (denk aan vragen over parkeerbeleid, gevaarlijke 
plekken, aansluiting van het OV). Dit wordt echter als uitzondering beschreven. Veilige 
mobiliteit blijft volgens geïnterviewden een thema dat nog niet expliciet op de agenda staat 
binnen het sociaal domein (hoewel veel onderwerpen die wel op de agenda staan hieraan 
linken), waardoor er geen structurele afstemming is met collega’s uit het fysiek domein.  
 
Nieuwe verbindingen zijn gemaakt!  
Opvallend is dat in verschillende gesprekken die we hebben gevoerd ambtenaren uit het fysiek 
en sociaal domein elkaar (hernieuwd) leerden kennen. Diverse keren werd voorgenomen om 
vaker met elkaar af te stemmen, en soms werden hier ook concrete afspraken voor gemaakt.  

4.4. Ervaringen met bestaande landelijke initiatieven 
 
Andere prioriteiten en vrees voor weinig aansluiting redenen om bestaande landelijke 
initiatieven niet toe te passen 
Landelijk en regionaal zijn er zowel vanuit het mobiliteitsdomein als vanuit het sociaal domein 
in de afgelopen jaren al diverse interventies ontwikkeld rondom de veilige mobiliteit van 
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ouderen. De meerderheid van de gemeenten gaf aan van een aantal initiatieven gehoord te 
hebben, maar deze nog niet toe te passen. Hiervoor werden verschillende redenen gegeven. 
Een hiervan is dat het een kwestie is van prioritering: “Er is zoveel aanbod, je moet daar echt 
voor kiezen. Het is ook keuzes maken tussen een focus op ouderen of bijvoorbeeld op de 
verkeersveiligheid van kinderen, zoals de schoolomgeving.” Deze prioritering hangt ook samen 
met de vervoersmodaliteiten waaraan aandacht wordt besteed op de lokale agenda’s. 
Daarnaast zijn sommige gemeenten huiverig dat bestaande initiatieven de doelgroep niet 
zullen bereiken. Zo beschrijft een gemeente: 

“We hebben wel van het programma Doortrappen gehoord, maar onze gemeente is 
hier niet bij aangesloten. We waren bang dat ouderen zich niet aangesproken zouden 
voelen, dat er te weinig animo zou zijn. We zijn nu bezig met iets vergelijkbaars; met 
onze eigen wielervereniging organiseren we e-bike dagen. We hebben aandacht 
hiervoor gevraagd door middel van een aantal persberichten, maar kregen maar drie 
aanmeldingen. We hebben nu bedacht om bij fietsspecialisten folders neer te leggen. 
Iedereen die een nieuwe e-bike koopt, nodigen we uit voor de e-bike dagen. We 
hopen zo op meer respons.”  

Daar waar bestaande landelijke initiatieven worden toegepast, levert het wel iets op 
Een aantal gemeenten geeft aan wel aan de slag te zijn met landelijke initiatieven. Deze 
gemeenten experimenteren met de initiatieven in de vorm van een pilot, die gemeente-breed 
of in een aantal stadsdelen wordt uitgerold. Gevraagd naar de ervaringen tot nu toe, geven 
gemeenten aan het prettig te vinden dat beschikbare kennis en een kant- en klare werkwijze 
wordt aangeboden. Daarnaast geeft een van de gemeenten aan dat het project Doortrappen 
heeft geleid tot ambtelijke samenwerking tussen de afdelingen sociaal, verkeer en sport en dat 
deze samenwerking goed bevallen is.  

 
Bestaande landelijke initiatieven zijn niet overal bekend 
Een aantal van de gemeenten die wij hebben gesproken gaf aan niet bekend te zijn met 
bestaande landelijke initiatieven. De thema’s mobiliteit en verkeersveiligheid hebben nu ook 
een plek gekregen op de website van BeterOud. Het merendeel van gemeenten die wij hebben 
gesproken bij deze inventarisatie geeft aan BeterOud te kennen, maar nog niet ervan bewust 
te zijn dat BeterOud zich ook met het thema mobiliteit bezighoudt. 
 
Samengevat is er nog winst te behalen in de bekendheid van bestaande initiatieven, en in het 
wegnemen van belemmeringen om deze toe te passen. 

4.5. Vertaling van ervaringen in plannen en ideeën voor de toekomst  
 
Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan (zie paragraaf 4.1) geven gemeenten aan een 
aantal geleerde lessen toe te passen in hun herziene aanpak; het aansluiten op de lokale 
behoeften en het gebruikmaken van lokale partijen en haakjes is van belang, evenals de 
woordkeuze bij het onder de aandacht brengen van dit onderwerp. Hiernaast is er nog een 
aantal concrete ambities en ideeën naar voren gekomen in de gesprekken.  
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Nieuwe manieren voor het benaderen van ouderen  
Zoals voorgaand beschreven worstelen diverse gemeente met het benaderen van ouderen, 
hier richten de meeste ambities zich dan ook op. Een van de gemeenten geeft aan meer met 
ergotherapeuten en fysiotherapeuten te willen afstemmen omtrent dit thema, een andere 
gemeente geeft aan meer gebruik te willen maken van plekken waarbij ouderen samenkomen 
zoals buurtvoorzieningen. Door een van de geïnterviewden wordt het idee van een 
mobiliteitscoach geopperd, die meegaat naar keukentafelgesprekken of signalerende 
huisbezoeken.  
 
Uitbreiding van het thema valpreventie  
Verder wordt valpreventie door diverse gemeenten beschreven als een thema dat nu nog te 
gekaderd is en breder moet worden benaderd: 

“Valpreventie is bij ons nu toch vooral gericht op binnenshuis, waarom verbreden we 
dit niet naar bewustwording over de openbare ruimte? Je hebt de GGD, je hebt 
enthousiaste mensen de zich hiermee bezighouden, valpreventie is landelijk bekend; 
haal dat uit de woning.”  

Meer aandacht voor de e-bike 
Daarnaast is het toenemend gebruik van de e-bike (bij ouderen) een onderwerp dat bij 
gemeenten recentelijk op de agenda is gezet, of waarvan men zich kan voorstellen dat dit een 
groeiend punt van aandacht gaat worden in de komende jaren 
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5. Wat is nog nodig 

Wat is volgens gemeenten nodig om het onderwerp op de lokale agenda te krijgen. 
 
Actie is vooral nodig op het gebied van bewustwording  
In de interviews en groepsconsultatie is ingegaan op wat nog nodig is binnen de lokale 
aanpakken van gemeenten, en op hoe gemeenten hierbij ondersteund kunnen worden. 
Overkoepelend komt duidelijk naar voren dat voornamelijk op het gebied van bewustwording 
vervolgstappen nodig zijn, en dat dit minder het geval is op het gebied van infrastructuur. 
Beschreven wordt dat juist met betrekking tot bewustwording nog een wereld te winnen valt, 
en dat dit dan ook de focus moet zijn van nieuwe maatregelen en handreikingen. 
 
Uiteenlopende visies over waar bewustwording te beleggen (landelijk of lokaal) 
De meningen verschillen over het nut van een landelijke campagne voor het creëren van 
bewustwording. Verschillende gemeenten geven aan dat een landelijke campagne leidt tot 
herkenbaarheid van het thema, waardoor er meer ‘aha-momenten’ ontstaan wanneer 
gemeenten vervolgens inwoners benaderen over het thema. Een van de gemeenten trekt de 
vergelijking met de landelijke aandacht voor financiële veiligheid van ouderen (financieel 
misbruik, phishing e.d.); toen deze gemeente zelf met ouderenbonden en andere organisaties 
hierover in gesprek ging, kon dit onderwerp goed worden geplaatst door de landelijke 
aandacht hiervoor.  
Anderzijds geven sommige gemeenten aan dat landelijke campagnes weinig effect hebben 
omdat mensen zich hier niet door aangesproken voelen. Deze gemeenten pleiten juist voor 
een lokale bewustwordingsaanpak: persoonlijke aanschrijvingen en lokale sleutelfiguren die 
langsgaan op locatie. Kortom, de visies lopen uiteen op dit vlak.  
Als er wel voor een landelijke campagne wordt gekozen, is er vooral behoefte aan direct 
toepasbare informatie; “handreikingen die weinig extra tijd of geld kosten en makkelijk door te 
sturen zijn.” Daarnaast is het van belang niet te betuttelend te communiceren.  
 
De vele prioriteiten vragen om aansluiting op bestaande thema’s   
Veel gemeenten geven aan dat er al veel onderwerpen zijn waarvoor aandacht wordt gevraagd 
en dat er al veel prioriteiten zijn (vooral in het sociaal domein). Daarom wordt er belang 
gehecht aan het aansluiten bij onderwerpen en lijnen die er al zijn. Een aantal lijnen komt 
herhaaldelijk terug. 

 
Aansluiting op de lijn van volksgezondheid en welzijn  
Een eerste logische link is die met volksgezondheid en welzijn. Een van de gemeenten 
beschrijft: 

“Ik zou het niet als een apart project aanvliegen, maar dicht blijven bij de lijnen die 
gemeenten nu al hebben en bij de beleving van ouderen. Aansluiten bij de landelijke 
vereniging voor mantelzorgers is een optie, of bij de VNG. Ik zou dit altijd in 
samenhang doen, bijvoorbeeld in het kader van mantelzorgondersteuning, of 
keukentafelgesprekken, of 1 huishouden 1 plan.”  
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Ook door andere gemeenten wordt de mogelijkheid benoemd om dit thema expliciet mee te 
nemen in de leidraad voor keukentafelgesprekken of 75+ huisbezoeken. In het verlengde 
hiervan wordt belang gehecht aan het scholen van en handvatten bieden aan de professionals 
die deze gesprekken voeren. Verder zien gemeenten een logische koppeling tussen dit 
onderwerp en het thema positieve gezondheid.  

 
Aansluiting op de strategische verkeersveiligheidslijn 
Bij het koppelen van de mobiliteit van ouderen aan de hoek van volksgezondheid en welzijn 
nemen wij een zekere tegenstelling waar. Zoals eerder beschreven in paragraaf 4.1 geven 
gemeenten enerzijds aan dat ‘de vraag achter de vraag’ het snelst naar boven komt vanuit 
deze hoek, maar dat anderzijds het budget en het inzicht in ongevallencijfers (het ‘harde 
bewijs’ waarom met dit onderwerp bezig te gaan) uit het fysiek domein komt. Daarom pleiten 
verschillende gemeenten voor inzet via de strategische verkeersveiligheidslijn. Via deze lijn 
kunnen ervaringen worden uitgewisseld over wat werkt en wat niet werkt op gemeentelijk 
niveau op het vlak van bewustwording. Het Kennisnetwerk strategisch plan verkeersveiligheid 
(SPV) of regionale partijen als het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) zouden kunnen 
worden ingezet voor deze uitwisseling van projectervaringen. 

 
Aansluiting op de inclusie-agenda 
Een volgende link die diverse gemeenten maken is die met inclusie en toegankelijkheid. 
Inclusie staat op de meeste lokale agenda’s en aangegeven wordt dat ook vanuit de VNG 
hierop gestuurd wordt. Daarnaast is de lokale inclusie-agenda er een waarbij zowel het fysiek 
als het sociaal domein al zijn aangehaakt; op deze manier kan gebruik worden gemaakt van de 
brug die hier al bestaat.   
 
Aansluiting op het thema valpreventie  
Tot slot geven diverse gemeenten aan dat de aanpak van het thema valpreventie verder kan 
worden versterkt en kan worden uitgebreid naar de openbare ruimte. Nu ligt de focus van 
valpreventie vooral op de situatie in en om het huis. Daarnaast wordt aangegeven dat ouderen 
zich niet aangesproken voelen door de term valpreventie: “Het is er wel maar dat ben ik niet.” 
Door een van de gemeenten wordt geopperd dat het wellicht kan helpen om dit onderwerp 
aan toegankelijkere sportschooltrainingen te koppelen. Ook wordt aangegeven dat ouderen 
nog niet op het netvlies hebben dat er echt iets aan te doen is. Dat pleit ervoor dat 
bewustwording over valpreventie in de openbare ruimte goed kan worden gekoppeld aan het 
bredere thema mobiliteit van ouderen. 
 
Behoefte aan onderlinge kennisdeling, al dan niet via landelijke of regionale partijen 
De gesprekken die we hebben gevoerd benadrukken dat er lokaal veel praktijkkennis aanwezig 
is, geëxperimenteerd wordt en innovatie plaatsvindt. Diverse gemeenten geven aan behoefte 
te hebben aan onderlinge kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen. Landelijk kan deze 
kennisdeling tussen gemeenten worden gefaciliteerd. Partijen die al verbindingen tussen 
gemeenten leggen, zoals de VNG of regionale partijen als het Regionaal Orgaan 
Verkeersveiligheid, zouden hierbij een rol kunnen spelen. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 

6.1. Conclusies 
 
1. De lokale agenda’s en aanpakken verschillen 
De beleving, agendering en aanpak van de problematiek van toenemende aantallen 
verkeersslachtoffers onder ouderen verschilt van gemeente tot gemeente. Gemeenten 
herkennen de landelijke trend van toenemende ongevallen onder ouderen, maar die vertaalt 
zich niet altijd door in de lokale cijfers, waardoor er bestuurlijk vaak geen prioriteit aan wordt 
gegeven. Lokaal actieve belangengroepen zoals ouderenbonden, de Fietsersbond of Veilig 
Verkeer Nederland dragen bij aan het agenderen van de problematiek. Binnen de gemeenten 
zijn zowel het sociaal als het fysiek domein betrokken, maar op verschillende manieren. 
 
In het fysiek domein, verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte, is er 
aandacht voor verkeersveiligheid, maar daar is de oudere verkeersdeelnemer niet overal een 
specifieke doelgroep. Vanuit de (beleidslijn van een) inclusieve en toegankelijke openbare 
ruimte is de oudere verkeersdeelnemer wel indirect vertegenwoordigd. Het toenemend 
gebruik van de elektrische fiets onder ouderen vraagt om meer training en bewustwording bij 
ouderen van de afnemende rijvaardigheid. In landelijke gemeenten is naast de fiets relatief 
meer aandacht voor rijvaardigheid van oudere automobilisten, in steden is relatief meer 
aandacht voor de oudere voetganger. 
 
In het sociaal domein staat veilige mobiliteit van ouderen niet prominent op de agenda, wat te 
maken heeft met de vele andere thema’s rondom ouderen die prioriteit krijgen, zoals 
bestrijding van eenzaamheid, langer thuis wonen en valpreventie. Deze thema’s en veilige 
mobiliteit hangen wel met elkaar samen, omdat ze allemaal bijdragen aan de gezonde, 
weerbare en zelfredzame oudere. Om die reden wordt verwacht dat het thema veilige 
mobiliteit van ouderen in de toekomst belangrijker zal worden. 
 
2. Welke aanpak werkt, verschilt ook 
Op basis van de praktijkervaringen van gemeenten kan worden bepaald welke aanpak effectief 
is en welke niet. Er zijn belemmerende factoren in de aanpak zoals: 
§ Het enkel reactief werken op basis van signalen van ouderen, omdat zij zelf vaak niet 

goed kunnen inschatten hoe veilig ze zelfstandig de straat op kunnen; 
§ Afstand van de (verkeerskundige) professional tot de doelgroep. 
 
Randvoorwaarden voor een effectieve aanpak zijn: 
§ Inzetten op bewustwording bij ouderen over hun eigen afnemende vaardigheden, en hoe 

daarmee om te gaan; 
§ Aansluiten bij de lokale situatie en behoeften, en al bestaande (werkende) initiatieven; 
§ Betrek de ouderen zelf en probeer zoveel mogelijk te kijken door hun ogen; 
§ Kies voor een persoonlijke benadering en zorg voor aantrekkelijke communicatie. 
 
Samenwerking tussen het sociaal en fysiek domein kan helpen om de aanpak te versterken. 
Het betrekken van het sociaal domein bij verkeersveiligheidsprojecten is effectief en 
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kostenefficiënt, en heeft ook meerwaarde omdat de verkeerskundige zelf meestal niet in 
contact staat met de doelgroep ouderen, en de collega in het sociaal domein wel. 
 
Bestaande landelijke instrumenten en campagnes op het gebied van bewustwording worden 
erg beperkt toegepast. De genoemde oorzaken zijn de vele andere prioriteiten en de vrees dat 
de doelgroep moeilijk is te overtuigen van de urgentie om deel te nemen; ze worden niet 
bereikt of voelen zich niet aangesproken. Ook zijn de landelijke initiatieven niet overal bekend. 
 
3. Waar is behoefte aan (en waar is geen behoefte aan) 
Er is behoefte aan dat landelijk het voortouw wordt genomen voor een aanpak die 
bewustwording en educatie bij ouderen stimuleert. Om het effectief te laten zijn moet 
rekening worden gehouden met: 
§ De lokale situatie en beleidsagenda. Een one-size-fits-all aanpak zal niet werken. Er moet 

ruimte zijn voor lokaal maatwerk. 
§ De veelheid van andere beleidsprioriteiten. Voorkom nóg meer drukte in het sociaal 

domein. Zorg dat een aanpak aansluit op wat er al speelt: volksgezondheid en welzijn, 
strategisch plan verkeersveiligheid, de inclusie-agenda of valpreventie. 

 
Er is behoefte aan kennis(deling). Het ontsluiten van kennis en het bieden van concrete 
aanpakken, stappenplannen en instrumenten helpt om de lokale aanpak te versterken. 
Gemeenten zijn de echte praktijkdeskundigen, en er zijn veel ideeën over wat wel en wat niet 
werkt. Het verzamelen en uitwisselen van deze kennis kan veel opleveren. Hetzelfde gaat op 
over ontmoeting en kennisuitwisseling tussen de domeinen sociaal en fysiek. Wij merkten dat 
alleen al de korte ontmoetingen tijdens de interviews tot nieuwe inzichten leidden. Het 
stimuleren van kruisbestuiving kan dus iets opleveren. 

6.2. Aanbevelingen om het onderwerp steviger op de lokale agenda’s te krijgen 
 
Om het onderwerp bij gemeenten beter geagendeerd te krijgen en om ze te ondersteunen in 
hun aanpak, zien we op basis van onze inventarisatie een aantal mogelijkheden. 
 
1. Zet in op bewustwording over het probleem bij ouderen en bij professionals 
Het is voor gemeenten vaak nog zoeken naar manieren om ouderen te bereiken en hen 
bewuster te maken van hun afnemende vaardigheden en hoe daarmee om te gaan. Er is 
behoefte aan een set instrumenten of een campagne waarop zij worden ondersteund. 
Landelijke aandacht voor het onderwerp kan bovendien de gemeentelijke aanpak versterken 
en vergemakkelijken, omdat ouderen het onderwerp eerder zullen herkennen en zelf ter 
sprake zullen brengen. 
 
Wat ook nog kan helpen is om specifieke aandacht te schenken aan het onderwerp bij 
aanbieders van zorg en ondersteuning in het sociaal domein en bij de relevante opleidingen. 
Op die manier kunnen uitvoerende professionals in zorg en welzijn worden bereikt, en kan het 
onderwerp beter in de gesprekken met ouderen aan de orde komen.  
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2. Sluit aan op al bestaande thema’s 
Probeer te voorkomen dat het beeld ontstaat dat er voor gemeenten weer een probleem bij 
komt en de beleidsagenda nog voller wordt. Dit kan door de aanpak van het probleem te 
verbinden aan de al bestaande vraagstukken. Te denken valt aan een link met de aanpak van 
valpreventie, bestrijding van eenzaamheid, gezondheid/blijven bewegen en de inclusieve 
samenleving. Zo wordt de geboden aanpak aantrekkelijker om toe te passen. 
 
3. De al bestaande (landelijke) instrumenten bekender en beter beschikbaar maken 
Wat meerwaarde kan bieden is om de vele bestaande maatregelen en werkwijzen beter te 
ontsluiten, mogelijkerwijs in de vorm van een overzichtelijke ‘menukaart’. Deze zou kunnen 
worden gecategoriseerd naar bijvoorbeeld verschillende doelgroepen, typen professionals en 
vervoersmodaliteiten. Zo kan naar behoefte rekening worden gehouden met de lokale 
beleving van de problematiek, de agenda’s en lokale belangengroepen. Zorg daarbij dat de 
verschillende aanpakken zowel voor het fysiek domein als voor het sociaal domein iets te 
bieden hebben. 
 
4. Faciliteer uitwisseling van kennis en best practices 
Bij de meest succesvolle lokale aanpakken die wij hebben waargenomen zorgden gemeenten 
voor een actieve benadering van de doelgroep ouderen, individueel of collectief via de lokale 
gemeenschappen. Faciliteer het uitwisselen van dit soort best practices. Dit kan bijvoorbeeld 
door laagdrempelige (online) bijeenkomsten te organiseren, of door werkende 
praktijkvoorbeelden uit te lichten op websites over dit thema.  
 
5. Help sociaal en fysiek een brug te slaan 
Betrek bij de kennisuitwisseling het fysiek en sociaal domein, en draag uit dat een 
samenwerking voordelen kan bieden. Voor het fysiek domein is het voordeel dat, door 
collega’s van het sociaal domein te betrekken in hun verkeersveiligheidsprojecten, de 
doelgroep ouderen beter aan tafel komt. Voor het sociaal domein is het voordeel van 
samenwerking dat voor de aanpak van verkeersonveiligheid middelen beschikbaar zijn, o.a. via 
subsidies. Zo kunnen kostenefficiënt beleidsdoelen voor de doelgroep ouderen worden 
behaald. 
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7. Bijlage 1: Bestudeerde documentatie 

§ Adviesrapport Vervolg op stilstaan bij rijden - Ideate in opdracht van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, maart 2018 

§ Bespreekdocument Actieprogramma 2021-2023 Veilige mobiliteit ouderen, Ministerie van 
I&W, 18 augustus 2020 

§ Doortrappen, brochure voor professionals, datum onbekend 
§ Factsheet investeren in verkeersveiligheid - Vijf maatregelen om het fundament op orde te 

krijgen - Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid (SWOV) en Kennisplatform CROW, datum onbekend 

§ Mobiliteit en verkeersveiligheid bij ouderen - het perspectief van ouderen en professionals 
in zorg en welzijn - Adviesrapport van BeterOud voor het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat, 20 november 2019 

§ Notitie ‘Verkennen aanhaakmogelijkheden sociale domein voor veilige mobiliteit ouderen’, 
uitgevoerd in opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, december 2017 

§ Rapportage gezonde mobiliteit, een greep uit het leven van Aaltje, Jouke en Sjoukje, in 
opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân, september 2019 

§ Veilige mobiliteit ouderen, bijlagen resultaten onderzoek en inventarisatie maatregelen in 
mobiliteitsdomein en sociaal domein, augustus 2020  

§ Veilig onderweg, langer meedoen – startdocument voor een actieprogramma, Ministerie 
van I&W, concept 0.5, 19 juni 2020 
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8. Bijlage 2: Ondervraagde gemeenten  

Gemeente  Wie hebben we hier gesproken 

Amsterdam Projectmanager stedelijke ontwikkeling / Senior beleidsadviseur zorg  

Gouda Beleidsmedewerker mobiliteit / Senior beleidsmedewerker 
maatschappelijk beleid / Strategisch adviseur & coördinator ruimtelijk 
domein 

Haarlem/Zandvoort Beleids-/accountmedewerker doelgroep ouderen / Beleidsadviseur 
sociale basis / Verkeerskundige 

‘s-Hertogenbosch Strategisch adviseur sociaal domein / Verkeerskundige 

Hendrik-Ido-
Ambacht Senior beleidsadviseur sociaal domein / Verkeerkundige  

Huizen Toegankelijkheidsdeskundige 

Kerkrade Adviseur Mobiliteit / Beleidsmedewerker werk inkomen zorg 

Papendrecht Beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling / Verkeerskundige  

Raalte Beleidsadviseur Wmo sociaal domein / Medewerker verkeer / Sociaal 
cultureel werker 

Zwartewaterland Beleidsmedewerker Sociaal Domein / Gemeentelijke 
verkeersveiligheidscoördinator / Voorzitter Veilig Verkeer Nederland 
afdeling Genemuiden  
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9. Bijlage 3: Interviewleidraad 

§ Uitleg van de context van het actieprogramma. Herkent u deze problematiek in uw 
gemeente?  

§ Staat het onderwerp op de bestuurlijke of beleidsagenda? Met welke urgentie en met 
welke doelstellingen? 

§ Is er vanuit het sociaal domein (binnen uw gemeente) aandacht voor deze problematiek? 
Zo ja, op welke wijze, en welke rol heeft u daarin?  
- Werkt u daarbij samen met ander collega’s? Werkt u bijvoorbeeld samen met collega’s 

vanuit het ruimtelijk/fysiek domein (verkeersveiligheid)?  
§ Welke elementen in een aanpak vindt u belangrijk?  
§ Maakt de gemeente gebruik van landelijke beschikbare kennis en projecten?  

- Hoe pakt dit concreet uit in de praktijk?  
§ Wat gaat goed, en wat kan beter? (met in ieder geval aandacht voor de samenwerking zorg 

en welzijn – verkeersveiligheid en infrastructuur).  
- Kunt u een voorbeeld geven van een aanpak binnen uw organisatie die aantoonbaar 

werkt? Is dit een aanpak die ergens anders ook zou kunnen werken? 
§ Wat vindt u een logisch samenwerkingsverband om dit mee op te pakken in de praktijk? 

Met welke partijen in het veld werkt u hiervoor samen?  
§ Wat heeft u nodig om door te ontwikkelen/te verbeteren? Wat kunt u zelf als gemeente, 

waarmee zou u vanuit landelijke overheid geholpen zijn? 
§ Wat is nodig aan randvoorwaarden om de verkeersveiligheid voor ouderen in uw 

gemeente te verbeteren? 
- Wat is ervoor nodig om op lokaal niveau tot een integrale aanpak tot verbetering van 

de verkeersveiligheid van ouderen te komen, in de vorm van bijvoorbeeld informatie, 
handelingsperspectief, en inzicht in de urgentie hiervan. 

§ Naar aanleiding van uw opgedane ervaringen: welke tips heeft u voor uw eigen en andere 
gemeenten? 

§ Welke tips heeft u voor landelijke partijen om hun instrumenten en programma’s nog 
beter bekend te maken? 


