Korte terugblik bijeenkomst Verkennerstocht Groningen, 29 november 2017

Verkennerstocht Nederland Zorgt voor elkaar

Oogst: Wat werkt
 Neutrale/professionele dorpsondersteuner
 Stabiele organisatie en middelen
 Doorstroming vrijwilligers
 Maatschappelijke/politieke relevantie
 Regelruimte
 Durven dromen en vragen
 Divers aanbod
 Kleine successen vieren
 Contactpersoon in elke straat
 Sluit aan bij passievolle initiatiefnemers
Wat werkt niet
 Kwetsbare organisatie
 Wachten tot voorziening er is
 Belastingplicht
 Onvoldoende verbinding verenigingen in het dorp

Op 29 november naar het hoge noorden, in het
dorp Onderdam voor verkenning in Groningen.
Na een hartelijk welkom door Inge Zwerver van
Groninger Dorpen snel de ‘tafels gedekt’ voor de
inbreng van ruim 50 aanwezigen. Het Groningerland bruist aan initiatieven, zorg, wonen, ontmoeting, zorg, en verbinden vraag en aanbod. 18
dorpen waren aanwezig. De dorpen zijn verder
dan de overheid. De avond is afgesloten met het
gezamenlijk zingen van het Groninger volkslied.
Er inderdaad ‘meer boven Groningen’

Wat moet nog rijpen? Vragen, belemmeringen, drempels
 Dorpsdemocratie: kwaliteit van zorg vooral meten aan visie, draagvlak
en leefbaarheid
 Bereikbare en participerende bestuurders en ambtenaren
 Ruimte/autonomie vragen en krijgen
 Zelfvertrouwen hulpvragers (vraagverlegenheid/schaamte)
 Ander verdienmodel zorg/maatwerk
Volgende stap: Wat kunnen (bewoners)initiatieven zelf?
Wat is nodig van anderen? Wensen voor vervolg.
 Overheid moet meer participeren
 Promoot of erken functie dorpsondersteuner
 Investeer in proff. vertrouwenspersonen(bv wijkverpleegkundige, leraar)
 Sociale uren omzetten in kapitaal voor bv accommodaties
 Meer wettelijke erkenning aan het bewonersinitiatief
 Zorg dat huisartsen meer tijd krijgen, ze kennen iedereen.
 Betrouwbare overheid: visie en beleid

Hartelijk dank voor uw inspirerende en positieve inbreng!

“OUDEREN NIET ALS OBJECT VAN ZORG MAAR ALS VOLWAARDIGE PARTNER OP
ALLE LEEFGEBIEDEN”
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Heeft u naar aanleiding van de bijeenkomst nog inhoudelijke vragen of aanvullingen? Neem dan contact op met:
Groninger Dorpen

Inge Zwerver

i.zwerver@groningerdorpen.nl

NLZVE

Thea ten Have

ttenhave@stimuland.nl

