Uitkomsten Verkennerstocht Nederland Zorgt voor Elkaar Groningen 29 november 2017
Op bezoek in het hoge noorden, bij Groninger Zorgdorpen in het plaatsje Onderdendam. De
woonplaats van de gastvrouw van de verkennersavond Inge Zwerver en o.a. de geboorteplaats van
Klaas Knot. Onderdendam (gemeente Bedum)is geografische gezien een soort knooppunt waar
wegen en kanalen bij elkaar komen. De streek heeft te lijden onder bodemdaling en aardschokken
door gaswinning. Aanwezig 50 enthousiaste mensen, jong en ouder, van 18 dorps zorginitiatieven.
Mensen die vanuit de ondernemende, hard werkende Groninger volksaard en noodzaak zelf het
initiatief en de regie namen vele initiatieven te ontwikkelen op het terrein van welzijn, zorg en
wonen. De initiatieven zijn goed georganiseerd in het Groningse, via de Groninger Zorgdorpen.
Algemene conclusie ’Dorpen zijn verder…., overheid moet meer participeren’. De avond werd
afgesloten met het gezamenlijk zingen van het Groninger volkslied.
Wat werkt:

















Veel (verschillende vrijwilligers)
Per straat een contactpersoon
Veel leden
Een eigen plek
Goede schakel tussen formeel en informeel
Stabiele organisatie en middelen
Regelruimte
Durven dromen en vragen
Divers aanbod
Passievolle initiatiefnemers
Maatschappelijke en politieke relevantie
Neutrale professionele dorpsondersteuner
Een aanleiding bv sluiten school kan reden zijn voor initiatief
Klein beginnen
Successen delen
Zelf de regie houden

Belemmeringen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vraagverlegenheid bij bewoners
Belastingplicht
Kwetsbare organisatie(s)
Onvoldoende verbinding (eilandjes)verenigingen in het dorp, geen dorpsdemocratie
Wachten tot de subsidie of voorziening er is, je raakt de energie kwijt
Strakke handhaving procedures en regels
Niet(of slecht) participerende en bereikbare ambtenaren/ politici
Belemmerende visie en beleid overheden
Wettelijke beperkingen
Onvoldoende experimenteerruimte






Volgende stap:
Gun bewoners meer (experimenteer) ruimte
Toegroeien naar stabiele organisatie met structurele middelen.
Geef meer wettelijke erkenning aan het bewonersinitiatief
Promoot of erken beproefde modellen bv dorpsondersteuner

















Neutrale professionele dorpsondersteuner. Is ook oplossing voor bereiken inwoners met
schaamte hulp te vragen
Professionele ondersteuning initiatieven
Betere samenwerking formele en informele zorg
Zorg dat huisartsen meer tijd krijgen, ze kennen iedereen
Zorg voor visie, draagvlak leefbaarheid dorp en bundeling
Investeer in de competenties van ambtenaren
Zorg voor laagdrempelige subsidies
Verdienmodellen op basis zorg/maatwerk
Regelruimte
Bereikbare en participerende bestuurders en ambtenaren
Visie en beleid overheden die aansluit, vertrouwen en ruimte geeft aan burgerinitiatieven
Sociale (vrijwilligers)uren omzetten in kapitaal voor bv accommodaties
Investeren in professionele (natuurlijke)vertrouwenspersonen bv de leraar,
wijkverpleegkundige
Right to challenge
Maatschappelijke stages en begeleiding van participatiebanen.

