
 

 

 

    Verslag 12 juni (bijeenkomst 4) 
Nieuwe arrangementen in zorgvastgoed 

GELEERD (EVALUATIE AAN 

HET EIND BIJEENKOMST) 
 

Deze opmerkingen zijn gemaakt door 

leden van de groep aan het eind van de 

bijeenkomst over wat er geleerd is. Een 

mooie samenvatting voor wat er gebeurd 

is tijdens de bijeenkomst:  

- Waardevol om vanuit verschillende 

invalshoeken te kijken.  

- Het heeft me meer laten zien over de 

complexiteit van het vraagstuk.  

- De maakbaarheid is maar klein, omdat 

we moeten kijken naar de markt en 

welke mogelijkheden er in de lokale 

markt zijn.  

- Fijn om zonder lading met elkaar te 

kunnen delen. Dat helpt om het in de 

eigen setting met een agenda te kunnen 

doen. En de belangen van elkaar te 

leren kennen.  

- Het heeft een kijkje in de keuken ook 

van andere partijen gegeven.  

- Ik wist al heel veel, maar toch goed om 

weer vanuit andere invalshoeken te 

kijken.  

- Goed om ook te horen hoe andere 

partijen ermee omgaan zoals Woonzorg 

Nederland was waardevolle info. 

- Vooral ook de praktijk cases heb ik 

veel aan gehad voor mijn werk  

- Ik heb een hele nieuwe wereld leren 

kennen.  

Anita Lahuis - langer thuis wonen 

Door de impactscan wordt vraag en aanbod weergegeven. Hierbij worden gegevens van 

Alzheimer Nederland gebruikt.  

Er zijn veel particuliere huiseigenaren, die ook geïnformeerd kunnen worden zodat ze langer 

thuis kunnen wonen. Daarbij helpt het om al preventief maatregelen te nemen, zodat in de 

toekomst duurdere oplossingen worden voorkomen. In de verschillende gemeenten worden 

bewustwordingscampagnes op het gebied van oplossen en domotica gehouden. Een heel 

herkenbaar filmpje uit Raalte, liet wat mogelijkheden op domotica gebied zijn. Belangrijkste 

tips om aan de slag te gaan met bewustheidscampagnes: 

- benut informele structuren; 

- pas zoveel mogelijk een persoonlijke benadering toe.  

- opgeleide vrijwilligers die bij de mensen informatie geven.  

In de presentatie is meer terug te vinden over de mogelijkheden en handige praktijksituaties.  

Zorgcoöperatie in Hoogeloon - Hans Antonise 

Hans Antonise vertelde over dit burgerinitiatief. Er was een urgentie en er waren een paar 

invloedrijke initiatiefnemers en een wijkzuster die bijna altijd bereikbaar was. Door de 

zorgcoöperatie en ieders inzet is er een intramurale capaciteit in Hoogenloon. Een aantal 

leerpunten: 

- wees alert dat niet iedereen zich met de bedrijfsvoering wil ‘bemoeien’, dat werkt niet. Dit is 

verbeterd door een nieuwe stichting voor het besturen.  

- wet- en regelgeving bij de zorgvilla’s was en is moeilijk. 

- verantwoordelijkheden moeten helder zijn. 

- Combinatie PG en VG kwam minder goed uit de verf (PG lokale functie/VG regionaal) 

Belangrijkste aandachtspunt vanuit gemeente: geef ruimte en vertrouwen.  

 

Bewonersinitiatieven: 

- bemoei je er niet te veel mee; 

- regel iets met de vraagverlegenheid; 

- geen agenda opleggen en het initiatief dicht regelen; 

- faciliteer en geef ruimte.  

 

Casus Breda: Marjon Rijnhart en Ellen Krijnen 

Tips bij het vastlopen: 

- laat los en durf het soms gewoon aan de markt over te laten.  

- maak verantwoordelijkheden helder en zorg dat iedereen zijn/haar rollen kent. 

- Wees helder in de afwegingen.  

- Zorg dat je dezelfde taal spreekt.  

- Partijen vinden het fijn wanneer de gemeente een visie heeft. 

- Werk met een goede visie en durf ook innoverende partijen te belonen en stimuleer hun 

innovatiekracht.  

- Kleine zorgorganisaties kunnen soms heel flexibel zijn, onderschat ze niet.  

- Blijf jezelf afvragen: waarom doen wij dit?  

- Zorg dat er experimenteerruimte is voor nieuwe conceptontwikkeling. Geef helder aan 

welke ruimte er is en hoe zorgpartijen hierover in gesprek kunnen komen.  


