Verslag Bijeenkomst Platform Welzijn en Zorg NO-Brabant in Uden
in het kader van de verkennerstocht Nederland zorgt voor elkaar (NLZVE)
20 november 2017 in het wijkcentrum MuzeRijk te Uden

Gastvrouw: Annie van Genugten
Moderator: Evert van Schoonhoven (NLZVE).
Gespreksleiding verkennerstafels: Richard de Rooij (Thebe-extra) en Karin Bakker
Deelnemers: 18 vertegenwoordigers van 12 burgerinitiatieven op het gebied van welzijn,
zorg en wonen in Noordoost Brabant.

Welkom door Annie van Genugten
Toelichting op de activiteiten en het beleid dat, op het gebied van welzijn, zorg en wonen
in Uden worden ondernomen en stelt daarbij het wijkcentrum Muzerijk centraal. In dit
wijkcentrum vindt een breed spectrum van activiteiten plaats die merendeels worden
uitgevoerd door vrijwilligers. Daar waar nodig en gewenst ondersteund cq. gefaciliteerd
door welzijnsinstelling Ons Welzijn en de gemeente Uden.

Introductie door Evert van Schoonhoven
Introductie van de netwerkorganisatie Nederland Zorgt Voor Elkaar; een sociale
beweging, die op dit moment ruim 600 burgerinitiatieven in den lande in beeld heeft.
Zij organiseren, mede in opdracht van het ministerie van VWS, 22 verkennerstafels
verspreid over heel Nederland. Het doel is om zowel knelpunten, succesverhalen alsook
oplossingsrichtingen rondom burgerinitiatieven te inventariseren. De input van vanavond
samen met die van de andere bijeenkomsten levert een tussenrapportage op dat in een
overleg met andere stakeholders zoals gemeenten, zorgverzekeraars en zorginstellingen
besproken wordt. De uitkomsten worden vastgelegd in een eindrapportage, een zgn.
Agenda, die medio 2018 wordt aangeboden aan de Tweede kamer en VWS.
Korte toelichting bij de werkwijze van de avond met de verdeling over 2 tafels met elk
een gespreksleider.

Notities vanuit beide gespreksgroepen
Waar ben je trots op ? Wat heb je bereikt met je initiatief ?


Goed draaiende ontmoetingsruimte dat voldoet aan de wensen van de bezoekers
(Schaijk, Reek, Escharen, Ravenstein)



Trots op samenwerking professionele zorg, basisschool en dorpsgemeenschap



Trots op erkenning door sociale partners binnen het domein



Goede afstemming/samenwerking met zorgaanbieder Pantein en gemeente
Landerd wb inzet wijkverpleegkundige en preventief jongerenwerker



Positieve houding van groeiende groep vrijwilligers in Berghem



Kwaliteiten in de groep mn in de communicatie (maandelijkse berichten in HaanHblad)



Na voorbereidingsperiode nu de start per begin april 2017 van
ontmoetingsactiviteit de Berghse tafel



Persoonlijk contact voorop blijven stellen, bekendheid en bereikbaarheid



Ondersteunen van de burger bij de keukentafelgesprekken WMO.



Sociale kaart /Landkaart van Nistelrode opgezet



In Wanroij met het Zorgkollektief een bestaande voorziening (Verpleeghuis) in
nauwe samenwerking met zorgaanbieder voor de kern kunnen behouden

Waar loop je in de praktijk tegen aan ? Wat zijn knelpunten ?
-

Verandering van de wet- en regelgeving. Betrouwbare overheid ??!!

-

Houding van één van de welzijnsinstellingen in de regio. Onvoldoende
meedenkend in de kanteling van de zorg cq ondersteuning bij burgerinitiatief.
Denken eerder aan de-professionalisering dan aan re-professionalisering.

-

Zorgcoöperatie U.A. dient vennootschapsbelasting af te dragen over omzet
Ontmoetingsruimte (kopjes koffie)

-

Vrijwilligers-tekort ??

-

bestuurlijke continuïteit en capaciteit

-

afhankelijkheid gemeente ten aanzien van professionele welzijnsinstellingen
(projectsubsidie om aanbod te formuleren)

-

het vergrijzen van het ledenbestand, hoe verbind je jongeren aan je initiatief ?

-

Grenzen stellen: wat pak je wel op en wat laat je liggen

-

hoe de stap te zetten naar de formele zorg, hoe goede afstemming en
werkafspraken te formuleren

Na een korte pauze wordt op basis van de inbreng aan beide tafels aan één tafel
doorgesproken over de volgende vragen:
Wat zie je als mogelijke oplossingsrichtingen ? Welke raad, tip, advies wil je meegeven ?
Blijf streven naar Maatwerk; stel de vraag van de mensen voorop
Geen kannibalisme (onderhoud een goed contact met andere verenigingen die actief zijn
op het gebied van welzijn, zorg en wonen)
Maak een goede inventarisatie van bestaande activiteiten. Wat is er wel en wat ontbreekt
Streef naar financiële onafhankelijkheid !!
werk met zelfsturende werkgroepen per thema. Zo blijft het initiatief bij de directe
deelnemers liggen; dit vergroot de verantwoordelijkheid en draagkracht.
Blijf laagdrempelig voor iedereen

Bestuurskracht in stand houden door een zgn Holding-constructie in de regio. Regionaal
bestuur dat faciliteert, belangen behartigd naar regiogemeenten waarbij autonomie
per initiatief gewaarborgd blijft
Op gemeentelijk niveau dient in de komende jaren de Omgevingswet geïmplementeerd
te worden. Gemeenten denken nu na over hoe zij hierbij de burgers willen
betrekken. Informeer, als burgerinitiatief, wat de stand van zaken is in jouw
gemeente. Benadruk hierbij dat je op basis van bv. het opstellen van een dorpsplan
nauw betrokken wilt worden bij dit proces. In een vroegtijdig stadium kun je zo de
leefwereld (welzijn, zorg en wonen) van burgers inbrengen.
Verbinding zoeken met basisschool: Voorlees-Oma/Opa, Groep 7/8 maatschappelijke
stage laten verrichten, wereldonderwijs door leden van zorgcoöperatie.
Ook wordt de suggestie gedaan om de onderlinge betrokkenheid tussen de diverse
burgerinitiatieven in NO-Brabant te behouden c.q.te vergroten. Het zou een
meerwaarde hebben als, mede op basis van de input van deze bijeenkomst, de
agenda-commissie de bijeenkomsten van het Platform themagericht organiseert.

DROMEN/WENSEN:


Website ontwikkelen voor het hele dorp Berghem waarbij Vraag & Aanbod op het gebied van
Welzijn en Zorg een prominente(re) plek gaat krijgen

Met dank voor ieders inbreng sluit Evert de bijeenkomst af en Karin geeft aan dat de volgende
platformbijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 6 februari 2018 in Ravenstein

