Verslag verkennerstocht Nederland Zorgt voor Elkaar Overijssel 18-12-2017 Schalkhaar
We zijn te gast in Schalkhaar, een dorp bij Deventer. De avond werd georganiseerd door de
projectgroep van 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.
Schalkhaar is al geruime tijd bezig met allerlei burgerinitiatieven en heeft een zo genoemde
Regiegroep van inwoners. De Regiegroep stelde een jaar terug twee vrouwen aan in het dorp aan als
‘vrijwillige ’dorpsverbinders. Met het thema’ dorpsverbinding’ begonnen we de verkennersavond
door een dorpsverbinder uit Schalkhaar en het project WIJZ Oud. Er waren 28 personen aanwezig
van verschillende initiatieven uit heel Overijssel.
Uitspraken (oneliners) ;’We moeten van systeemwereld naar leefwereld’, ‘Van mij naar ons’, ‘De
mens centraal’, ‘Kuieren (vrijblijvend praten) met mekaar is een goed begin’ ‘Uitgaan van positieve
gezondheid’, ‘Niet in principe maar uit principe’ nemen we als burgers het initiatief, ‘Maak er een
feessie van’.
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.
Wat werkt:

























Gewoon doen, niet afwachten
Mensen verleiden
Feest
Kleine stapjes
Wijkverpleging koppelen aan thuiszorg, integrale werkwijze loont en er komen
burgerinitiatieven uit voort
Toegankelijke communicatie en voorzieningen.
Aansluiten bij natuurlijke vindplaatsen voor het verzamelen informatie zoals bv
supermarkten, gewoon bij mensen aanbellen en in gesprek gaan
Eigenaarschap bij burgers laten, 1 regisseur,1 plan
Vertrouwen
Ruimte om te experimenteren en te doen
Centrale inloop/huiskamer
Toegankelijke, laagdrempelige website met gebundelde informatie bv digitaal dorpsplein
Professionele ondersteuning burgerinitiatieven
Korte lijnen houden met de gemeente
Simpel houden, 1 meldpunt
Kleinschaligheid
Mensen bewust maken door ervaring
Wederkerigheid
Gezamenlijk doel en draagvlak
Co-creatie
Successen delen
Voorzieningen bundelen
Trekkers, aanjagers en doeners nodig
Regelmatige wijkschouwen met inwoners en alle andere betrokken. Hier ook kinderen bij
betrekken.

Wat werkt niet:
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Vanuit het aanbod werken, het gaat om de vraag van de burger
Tekort aan tijd om vrijwilligerswerk te doen . De zgn sandwichgeneratie
werken, zorgen voor kinderen en ouders.
Teveel bureaucratie, schotten
Teveel onvindbare niet gebundelde informatie
Stigmatisering. Activiteiten opzetten voor een bepaalde doelgroep kan een drempel
opwerpen voor anderen.
Gemeente denkt teveel in concrete opbrengsten, het gaat om preventie en welbevinden
van inwoners
Verlegenheid om hulpvraag te stellen
Voorzieningen op ‘oude ‘manier georganiseerd, teveel aanbod en bemoeienis
Financiering burgerinitiatieven onvoldoende en onoverzichtelijk
Grootschalige aanbesteding. Te weinig dienstverlening op maat en burgerinitiatieven
komen er niet tussen.

Volgende stappen




Focus (meer) op preventie, zoals voeding, bewegen, valpreventie, ontmoeting
Werken vanuit de urgentie, dat geeft draagvlak en erkenning
Organiseer op een positieve manie, maak er een feestje van











Ontschotten WMO/WLZ is noodzakelijk. Behoefte en wensen van mensen centraal stellen.
Gemeente moeten meer naast de initiatieven gaan staan
Structureel borgen van het burgerinitiatief en zorgen voor continuïteit en kwaliteit.
Meer en betere ondersteuning mantelzorgers opzetten
Vraag en aanbod (dichtbij de mensen)bij elkaar brengen bv via dorpsregisseur/verbinder
Mensen, groepen en verenigingen verbinden in een dorp en erkenning van deze taak/functie
Zelf zorg inkopen door burgerinitiatieven en mogelijkheden hiervoor creëren
Huidige financiële structuur doorbreken en ontschotten.
Meer ruimte voor pilots en experimenteerruimte voor burgerinitiatieven






Kansen benutten en invullen bij OmgevingsWet en gemeentelijk beleid in dit kader
24 uurs zorg thuis en via woon/zorg voorzieningen in dorpen mogelijk maken
Sportaccommodaties en bibliotheken meer gebruiken voor allerlei inloop en
ontmoetingsactiviteiten.
Standaard levensloop bestendig bouwen van woningen



Privacy protocollen ontwikkelen om met elkaar iedereen in beeld te hebben en te houden



Bundelen initiatieven in Overijssel en kennis en ervaring blijven delen.

