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Introductie 
 
- Er zijn al de nodige dorpen en/of dorpsbelangen die initiatieven ontplooid hebben op het 
 gebied van lokale zorg, o.a. Graach Dien, bewust Easterwierrum, Warns, Ouwsterhaule, 
 Nieuwe Horne, Grientsjerk, Koudum, Metslawier (filmpje op de website) en de Tike 
 (enquête) 
 
Rondje langs de deelnemers  
 
- de Tike: inventarisatie zorgbehoeften ivm transities. Vragen naar zorg, zelfstandig wonen 
- mfc Warns met voorziening voor ouderen, waar ook andersoortige activiteiten 
 plaatsvinden, o.a.fysiotherapie, gymzaal,  plannen jeu de boules baan, idee centrale 
 dorpstuin (plekje en praatje). Accommodatie i.s.m. gemeente, participanten (kost tijd en 
 moeite om dezelfde kant te laten wijzen), schoolplein m.b.v. Jantje beton tot dorpsplein 
 van te maken. continu in gesprek met de omgeving.  
- zorgcoöperatie in Oenkerk en Trienwalden. 8000 inwoners, Thuis blijven wonen is het 
 hoofdthema, daarnaast transparantie in de zorg (wat te doen na bijv. hersenbloeding of 
 dementie) To do: voorkomen sociaal isolement, hoe thuis blijven wonen al ik zorg nodig 
 heb, zorg op maat, 24 uurszorg, passende woonvorm voor gehandicapt kind. Niet 
 ontevreden, maar zorg kan aangevuld. Drie speerpunten: 
 1. zorgcoördinatie loket, waar iedereen onafhankelijk wegwijs gemaakt wordt; 
 2. dementie en thuis kunnen blijven wonen, 24 uurszorg bijv. oppasrol van 
 gepensioneerde verpleegkundige; 
 3. in dorpen woonboerderijen voor 8-12 dementerenden, waardoor naasten 
 automatisch zullen participeren 
- Vraag: waarom in coöperatievorm? Antwoord: stichting heeft slechte klank, coöperatie 
 heeft meer openheid en kan ook bedrijfsmatig dingen doen, bijv. runnen van tehuizen. 
 We willen vooral regierol vervullen en de zorgcoördinator wordt betaald, inwoners 
 worden lid, bijv. 20 per jaar. Het lidmaatschap zou vanzelfsprekend moeten worden. ook 
 werkzaamheden gaan verrichten ipv de gemeente, bijv. casemanager, dan ook daarin 
 een bijdrage vragen 
- Vraag: hoe garandeer je niveau van zorg en concurreer je dan met anderen? 
- Antwoord: stap 1 inventariseren wat er is, dus ook concurrerende thuiszorginstellingen. 
 bij wie kan ik het beste zijn voor de aandoening die ik heb. in werkgroep zit ook huisarts, 
 iemand met verstand van pgb, zodat je volwaardig gesprekspartner bent voor 
 zorgleveranciers 
- Vraag: wat beweegt je? Antwoord: afnemers constateren onduidelijkheid, kan het niet 
 anders, bijv. via pgb? dit zijn pro en contra. je weet niet wat je weet. Naast professionele 
 zorg ook bestand van vrijwilligers die je kunt inschakelen 



- Aanvulling: het Skewiel is inmiddels uitgekleed, omtinkers die hielp als mens in de 
 problemen zat. Dat werkte goed.  Kearn heeft wel een adviseur maar niemand kende 
 hem. Regie en de mensen op weg helpen. Kearn wil dorpsgroepjes waar je terecht kunt  
- Achter de hoven heeft inmiddels diverse coöperaties, energie, landbouw afhankelijk van 
 de interesse van bewoners. Coöperaties is de beste vorm voor zeggenschap van 
 bewoners. Beweegreden: Iets willen doen voor portemonnee en iets doen voor 
 voorzieningen.. T.b.v. Zorg coöperatie zijn  40 straatgesprekken gehouden over 
 zorgvraag en ook gevraagd naar talenten van bewoners. Veel willen organiseren, bijv. 
 WMO vervoer (naar MCL, werkloze chauffeurs), combi student (boven) en 
 zorgontvanger. Geldt ook voor jeugdzorg. Ongeveer 2600 bewoners. Drijfveer: zien 
 weinig in allerlei experimenten. Gemeenten doen vooral zaken met instellingen. 
 Gemeente moet zorg hebben voor burgers. Wat hebben zij nodig? nu handjeklap. Liever 
 beweging van onderop. Palet wil wijkverpleegkundige aanstellen. Die kunnen we ook in 
 dienst hebben. Rol van Palet kan nog nader te bepalen zijn. Greep op de weg houden. 
 Zelf architectenbureau in de arm genomen naast die van Palet. Willen zeggenschap 
 ontwikkelen.  
- Oosterlittens: woningcorporatie stopt met verhuren huurhuizen. Nekslag. Hoe ga je dit 
 aan. het is landelijk beleid a.g.v. krimp. Reactie: kun je als coöperatie woning kopen. Hoe 
 financiële middelen genereren om zelf in de hand te houden 
- reactie: dat stelt wel eisen aan vrijwillige inzet  
- ideeën o.k., mensen die mondje goed kunnen doen, maar moet nog vertaalslag naar de 
 grond, bewoners moeten coöperatie bemensen. Die hebben soms de neiging om de 
 snelste weg te zoeken. dan wordt er weer over bewoners heen gedacht 
- Vraag: maar willen ze het wel? Antwoord: Ze zullen wel moeten.  
- De Tike: bij geen behoefte niet doen! kan ook zonder coöperatie. klein kan ook groot zijn. 
 burenhulp. niet willen overnemen als het er is  
- Nijeholtpade 600 inwoners  
- Nijbeets. niet iedereen zit erop te wachten.  
- Oosterwierum: bang voor weerstand, negeren ja maars. Nu zijn mensen juist 
 nieuwsgierig en zoeken zelf aansluiting. klein beginnen en houden. met vriendin gepraat 
 over tuintje. Jaap Bijma erbij en kijken waar de interesses liggen. bijv. zorg, allerlei 
 subgroepjes. mensen eerst persoonlijk vragen,  nu komen ze zelf. ook herbestemming 
 kerk en dorpsbelang 
- Dorpsvisie de Tike, speerpunten en werkgroepjes 
- in inventarisatie ook meenemen: hoe los je het nu op (soms is er al voldoende). - 
 Vraag: hoe opstellen richting gemeente: Antwoord: ook die moet leren denken in 
 partnerschap 
- Vraag: hoe zorg je voor duurzaamheid van burgerinitiatief? Antwoord: niet overladen, 
 vrijblijvend, concreet, je eigen winkeltje. allemaal kleine taken die je kunt doen, niet 
 een vergadercultuur. Als bestuur vooral verbinden en faciliteren, aansluiten bij intrinsieke 
 motivatie, inspireren 
- Op zoek naar ERI's: enthousiaste, realistisch, idealisten 
- Woudsend 2015 er verandert veel vooral voor ouderen, zzp verhaal. Hoe pak je dat als 
 dorp op, vereenzaming, lichtdementerende die thuis blijven 
- Breder trekken, meer nabuurschap niet alleen voor ouderen. Cultuur van het dorp speelt 
 ook mee 
- Koudum: zelf als dorpsbelang richting gemeente 
- Informeren van bewoners: welke ontwikkelingen komen er op ons af 
- Enquête de Tike naar voorbeeld Metslawier, zie ook filmpje Metslawier op de website 
- Vraag: hoe staan gemeenten tegenover deze initiatieven? Antwoord: in SWF gaat een 
 inventarisatie plaatsvinden van burgerinitiatieven en netwerken 



- Leeuwarden: minisymposium over het kantelingsproces noodzakelijk bij ambtelijke club, 
 Wie zou dat (mee) kunnen organiseren?  
- Luxwoude: soms is er sprake van vermogen in eigen huis. Niet naar belastingen maar 
 naar dorp en familie  
 
 
Afronding 
 
- Nu informatie en inspiratie, sluit dat aan bij behoeften? Antwoord: ja 
- Vraag: wat te doen op 27-01-2014? 
- Reacties: 
 - linked in groep voor snelle uitwisseling 
 -  overzicht contactpersonen en (vrijwilllige) experts (website) 

-  informatie over de Zorg decentralisaties 2015 en wat betekent dat voor de 
dorpsorganisaties? 
 
Met dank aan Riemy van Dijk,  
 
enige aanvullingen van Jan Rodenhuis. 


