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Hieronder afbeelding/overzicht burgerinitiatieven Drenthe

Oogst: Wat werkt







Successen zichtbaar maken en vieren.
Wijk- en dorpsniveau is goede schaal voor vertrouwen, korte lijnen en samenwerking met alle stakeholders o.a. gemeente,
Buurtzorg, praktijkondersteuner huisarts, welzijnswerk, woningbouwcorporatie.
Samenwerken aan preventie met alle stakeholders.
Vanuit de behoefte en vertrouwdheid werken, bv wijkverpleegkundigen nemen mensen aan de hand richting activiteiten en
voorzieningen.
Kanskaartenmethode Hollandscheveld.

Wat moet nog rijpen? Vragen, belemmeringen, drempels


De bijeenkomst in Drenthe vond plaats in Gasselternijveen en organiseerden we samen met
de BOKD. In het actieve dorp Gasselternijveen
is in 2017 de dorpscoöperatie ‘De Brug’ opgericht. De dorpscoöperatie is praktisch en succesvol aan de slag gegaan met een huiskamer
(sociale dagopvang) en vervoer (een eigen
auto, genaamd de gouden koets). Andere
speerpunten zijn het dorpsloket en ouderenhuisvesting. Voor deze bijeenkomst zijn alle
stakeholders uitgenodigd. Aanwezig: bestuursleden van de dorpscoöperatie, de gemeente AA en Hunze, medewerkers van het
sociaal team, Buurtzorg Nederland, woningstichting De Volmacht, Impuls Welzijn en
BOKD. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis kon niet
aanwezig zijn. Zij zal haar visie geven op het
resultaat van de bijeenkomst en in gesprek
gaan met de dorpscoöperatie.





Stabilisatie en borging financiën door structurele financiering,
nu te afhankelijk van eenmalige projectsubsidies.
Meetbaar maken(meerwaarde laten zien) besparing duurdere
zorgtrajecten door inzet Wmo-gelden niet geïndiceerden.
Ontschotting op uitvoeringsniveau Wmo en zorgverzekeringswet.
Werken met dorpsbudgetten vraagt nadere verdieping o.a. vanwege grote verantwoordelijkheid.
Zorgen over voldoende vrijwilligerskader toekomst.

Volgende stap: Wat kunnen (bewoners)initiatieven zelf? Wat
is nodig van anderen? Wensen voor vervolg.





Experimenteren met (deelgebieden) dorpsbudgetten.
Gemeenten structureel financieren van burgerinitiatieven die
bestaansrecht hebben bewezen.
Zorgverzekeraars vragen te investeren in preventie en voorliggende voorzieningen.
Onderzoek naar meer mogelijkheden inzet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (participatiewet)door hen te verleiden tot… en evt. te belonen.

Hartelijk dank voor uw inspirerende en positieve inbreng!
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