Uitkomsten
Bijeenkomst 12 december, Amsterdam
Oogst: Wat werkt?















DOEN en succes verspreiden
Eigen fysieke ruimte
Communicerend netwerk
Verschillende soorten activiteiten, samen dingen doen
Frisse mensen
Initiatief rijk
Draagvlak, verantwoordelijkheid en betrokkenheid
Verschillende mensen: denkers en doeners
Dealen met gemeente
Toegang tot juridische kennis
Duwkracht organiseren om duurzame veranderingen te agenderen – anders blijft het bij
brainstormen
Lange adem
Liefde en duurzame blijdschap
Samenwerking (kleine) bedrijven in de wijk, zzp-ers: return on investment



Goed voorbeeld: staptreden project

Wat moet nog rijpen? Vragen, belemmeringen, drempels













Vaste ontmoetingsplekken, die permanent beschikbaar zijn, klein en groot, wijkservicepunt
Hoe kunnen buurtbewegingen invloed hebben op de kwaliteit van de wijkzorg? Afspraken maken
met lokale zorgaanbieders. In Amsterdam zijn 126 zorgaanbieders…
Zelfde geldt voor zorgverzekeraar
Sociaal domein = basis voor zorg. Sociaal domein is makkelijker om iets te bereiken voor
bewoners dan zorg/wonen.
Bestuurders en ambtenaren hebben niet altijd het zelfde beeld
Onafhankelijkheid! Worden we gekend?
we leveren ‘reguliere welzijnszorg’. Als de gemeente dat financiert kom je in de systeemwereld
terecht, met ook de bijbehorende voorwaarden. Daarvoor heb je hoogopgeleide, mondige
mensen nodig, om mee te kunnen praten: spel goed spelen .
Systeemwereld zou moeten bewegen, ipv normen opleggen aan initiatieven
Financiële onafhankelijkheid is ook een groot goed: Stadsdorp Zuid lukt dat via de contributie.
Organisatievorm: ‘clubjes’ los van formele vormen –
Continuïteit, netwerk, administratie: een betaalde kracht heeft daar meerwaarde, zie
Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied – heeft een betaalde coördinator en 60 vrijwilligers, daar
draait het op.
Ondersteuning bewoners met plannen





Bereik jonge mensen
Dementie in de wijk: mensen met een indicatie staan op de wachtlijst voor een verzorgingshuis
(Wls) en krijgen dus geen ondersteuning meer vanuit de Wmo, terwijl ze nog thuis wonen en dus
meer ondersteuning nodig zouden hebben.
Hoe omgaan met psychiatrische vragen in de wijk?

Volgende stap: Wat kunnen (bewoners)initiatieven zelf? Wat is nodig van anderen?







Voldoende expertise
Bewustwording bewoners
Wijk is de nieuwe zuil: initiatief als gelijkwaardig gesprekspartner, leidend om wijkzorg te
organiseren, eenvoudiger.
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).
Samenwerking zorgverzekeraars: overleg over inzet budgetten preventie, middelen voor
innovatie op gemeentelijk niveau
Zoeken naar nieuwe vormen van organisatie, waarbij ruimte toeneemt, terwijl sturing ook
toeneemt.

Een kwartet zou een mooie vorm kunnen zijn voor de rapportage naar VWS

