Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid
Eind 2014 hebben buurtbewoners van de wijk Apeldoorn-Zuid (30.000 inwoners) zich verenigd in de Buurtcoöperatie
Apeldoorn-Zuid. Initiatiefnemers zijn Mechelien Burghout en Ton Kunneman. We zijn bekend als: Zuid Doet Samen.
Met elkaar willen wij zorgen voor onze wijk en onze buurtgenoten. Onze missie is: ‘het omzien naar elkaar weer een
natuurlijk proces laten worden op individueel-, straat- en buurtniveau’. Inmiddels hebben wij 750 betalende leden.
In iedere buurt van Apeldoorn-Zuid is een buurtassistent van de Buurtcoöperatie actief. Zij bellen huis aan huis aan
(inmiddels bij meer dan 10.000 huizen) om kennis met buurtgenoten en de buurt te maken. Zij leggen verbindingen
op straat- en buurtniveau en bieden ondersteuning. De buurtassistenten kregen en krijgen een intensieve opleiding
in het bevorderen van de autonomie van buurtbewoners.
Onze uitvalsbasis is buurthuis Ons Honk, dat we inmiddels gekocht hebben. Hier vinden allerlei activiteiten plaats
waarbij ontmoeten en verbinden centraal staan. Vanwege de grootte drukte (30 eters per dag) zijn wij Ons Honk aan
het verbouwen om een buurtrestaurant te realiseren.
Door ons werk in de wijk en in Ons Honk doen mensen weer mee, horen ze ergens bij en ontwikkelen zij zichzelf.
Zoals een bewoonster zei: ‘Ik ben van slachtoffer deelnemer geworden’.

www.zuiddoetsamen.nl

Zorgvrijstaat
Zorgen voor elkaar is iets van mensen. In Rotterdam West werkt Zorgvrijstaat aan zorgzame buurten. In een gebied
met ca. 41.000 bewoners – met een grote diversiteit aan opleidingsniveau, inkomen, culturele achtergrond en
gezondheidsvragen – ontwikkelen we activiteiten en maken we netwerken sterker. We werken aan voorzieningen en
hulpmiddelen die bijdragen aan het organiseren van bewoners in het zorgen voor elkaar. We verbinden en
versterken wat al gebeurt, waar nodig lopen we gaten dicht of starten we nieuwe initiatieven op. Van
aanschuifmaaltijden tot wijkpsychiatrie en van armoede en schulden tot Wmo-klussendienst. Daarbij schakelen we
voortdurend tussen mensen, netwerken, organisaties en beleid. De opgaven waar zorg en welzijn de komende jaren
voor staan vragen om wezenlijk andere organisatie- en waardenmodellen, met meer medezeggenschap en
eigenaarschap van bewoners. We geloven dat de wijk de plek is waar de vernieuwing in zorg en welzijn tot stand kan
komen; juist daar komt bij elkaar wat op beleidsniveau vaak gescheiden blijft en ervaren mensen de effecten van
maatregelen.
www.zorgvrijstaat.nl en www.facebook.com/zorgvrijstaat

Hollandscheveld Verbindt
De Dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt is na een voorbereiding van 2 jaar in december 2014 opgericht. Het
dorp heeft 4.400 inwoners. De initiatiefnemers hadden als doel dat de inwoners op een verantwoorde wijze langer
zelfstandig kunnen blijven wonen. Een dorpscoöperatie zou de gemeenschapszin versterken en de onderlinge
verbondenheid van de inwoners vergroten. Hierdoor zou er onder de inwoners draagvlak ontstaan om welzijn,
preventie en integrale thuiszorg met elkaar te verbinden. In 2014 hielden wij een enquête onder de inwoners en
hieruit bleek dat er een groot draagvlak voor dit initiatief bestond. Met de uitslag konden wij het college van B&W er
uiteindelijk van overtuigen om de Wmo – taken onder te brengen bij de dorpscoöperatie . Na de instemming van het
college van B&W ging op 1 oktober 2015 de dorpsregisseur aan de slag.
De dorpscoöperatie telt 750 leden en heeft 120 vrijwilligers waarop de dorpsregisseur een beroep kan doen. Een lid
betaalt per jaar € 10,00 contributie en een tweede en volgend lid op hetzelfde adres elk € 7,50.
De verbinding van informele zorg met de Wmo is uniek en heeft toegevoegde waarde. Uniek is ook de
bereidwilligheid van relatief veel vrijwilligers.
De uitdaging is: totale integrale thuiszorg, inclusief Zvw en Wlz met één dorpsbudget van ongelabeld geld.
Wij dagen VWS en zorgverzekeraar uit met ons in zee te gaan en ons hiervoor de regelruimte te bieden!
www.hollandscheveldverbindt.nl

