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Verkennerstocht Nederland Zorgt voor elkaar

Oogst: Wat werkt?





DOEN en succes verspreiden
Duwkracht organiseren om duurzame veranderingen te agenderen
Frisse mensen, draagvlak, verschillende soorten activiteiten
Samenwerking (kleine) bedrijven in de wijk

Wat moet nog rijpen? Vragen, belemmeringen, drempels





Continuïteit, netwerk, administratie
Inclusie: bereik jongeren, omgaan met dementie, psychiatrie in de wijk
Onafhankelijkheid, organisatievorm
Leefwereld systeemwereld: om het spel goed te spelen heb je
hoogopgeleide mondige mensen nodig

Volgende stap: Wat kunnen (bewoners)initiatieven zelf? Wat is nodig van
anderen?
Op dinsdagavond 12 december heeft
de Verkennerstafel regio Amsterdam
e.o. plaatsgevonden in De Tweede
Uitleg in Amsterdam. Verschillende
bewoners-initiatieven uit
Amsterdam en Zaandam hebben
hieraan deelgenomen. De bedoeling
van deze verkenners-tafel was: het
in kaart brengen van succesfactoren
en knelpunten die burgerinitiatieven
in de regio ervaren. Over deze
knelpunten is gezamenlijk gesproken
en de punten die de bewonersinitiatieven niet alleen kunnen
oplossen, zullen worden toegevoegd
aan een actie-agenda, die wordt
aangeboden aan de minister.







Voldoende expertise en bewustwording bewoners kunnen bewoners zelf
Wijk is de nieuwe zuil: initiatief als gelijkwaardig gesprekspartner,
leidend om wijkzorg te organiseren, eenvoudiger is voor de gemeente:
Van onderaf – stadsdeel komt naar de wijk toe, denkt mee met plannen
van bewoners. Right to challenge zou daar een rol in kunnen spelen,
maar is nu veel te ingewikkeld (voor bewoners én gemeente).
Zorgverzekeraars: samenwerking en overleg over inzet budgetten
preventie, middelen voor innovatie op gemeentelijk niveau.
Zoeken naar nieuwe vormen van organisatie, waarbij ruimte toeneemt,
terwijl sturing ook toeneemt.

Hartelijk dank voor uw inspirerende en positieve inbreng!

Vervolg:




Januari: bijeenkomsten Verkennerstocht
Jan- maart: reflectiebijeenkomsten per regio
Mei: actie-agenda naar de tweede kamer
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“LIEFDE EN DUURZAME BLIJDSCHAP”
Heeft u naar aanleiding van de bijeenkomst nog inhoudelijke vragen of
aanvullingen? Neem dan contact op met:
Stadsdorpen:
Hans Steenvoorden
hans.steenvoorden@gmail.com
BOH:
Meta de Vries
mdevries2@chello.nl
NLZVE:
Imke Bardoel
imke.bardoel@nlzve.nl

