Korte terugblik bijeenkomst Verkennerstocht Overijssel, 18 december 2017

Verkennerstocht Nederland Zorgt voor elkaar

We zijn te gast in Schalkhaar, een dorp bij Deventer. De avond werd georganiseerd vanuit het project ‘Wie zorgt er later voor Jou? ’. Een samenwerkingsverband van Stimuland, OVKK, KNHM en
zes gemeenten in Overijssel met als doel initiatieven te ondersteunen, aan te jagen, te inspireren
en te begeleiden.
Er waren 28 personen aanwezig van verschillende initiatieven uit heel Overijssel.
De aanwezigen ervaarden de avond als
waarde(n)vol, en positief. Afgesproken is op
Overijssels niveau structureel voor alle initiatieven die bezig zijn met zorg, welzijn en wonen bijeenkomsten te organiseren om kennis en ervaringen te delen.

Oogst: Wat werkt
 Gewoon Doen
 Mensen verleiden, er een feestje van maken
 Wijkverpleging koppelen aan thuiszorg
 Simpel houden, één meldpunt
 Gezamenlijk doel en draagvlak
 Centrale inloop/huiskamer
 Voorzieningen bundelen
 Wijkschouwen met alle betrokkenen (ook kinderen)
 Kleinschaligheid
 Kleine stapjes
 Begin met ‘kuieren’, praten
Wat werkt niet
 Vanuit het aanbod werken, het gaat om de vraag van de burger
 Teveel bureaucratie, schotten
 Teveel onvindbare niet gebundelde informatie
 Gemeente denkt teveel in concrete opbrengsten, gaat om preventie en
welbevinden
 Financiering burgerinitiatieven onvoldoende en onoverzichtelijk
Wat moet nog rijpen? Vragen, belemmeringen, drempels
 Borgen burgerinitiatief
 Betere ondersteuning mantelzorgers
 Meer verbinden in dorpen, vraag&aanbod dichter bij elkaar brengen
 Werken vanuit de urgentie
 Sportaccommodaties en bibliotheken multifunctioneler gebruiken
 Vraagverlegenheid aanpakken
Volgende stap: Wat kunnen (bewoners)initiatieven zelf? Wat is nodig van anderen? Wensen voor vervolg.
 Focus op preventie
 Ontschotten WMO/WLZ, huidige financiële structuur doorbreken
 Zelf zorg inkopen en mogelijkheden hiervoor creëren
 Kansen benutten Omgevingswet
 24-uurszorg in dorpen mogelijk maken
 Gemeente moet naast initiatieven gaan staan
 Privacy protocollen ontwikkelen
 Krachten burgerinitiatieven in Overijssel bundelen.

Hartelijk dank voor uw inspirerende en positieve inbreng!
“MAAK ER EEN FEESTJE VAN”
Vervolg:

Najaar: bijeenkomsten Verkennerstocht

Jan- maart: reflectiebijeenkomsten per regio

Mei: actie-agenda naar de tweede kamer

Heeft u naar aanleiding van de bijeenkomst nog inhoudelijke vragen of aanvullingen? Neem dan contact op met:
NLZVE Overijssel:
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Thea ten Have

ttenhave@stimuland.nl

