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Jaap Boes (bestuur Eilandraad)

In twee workshops hebben ongeveer 20 mensen, onder leiding van 2 externe deskundigen, nagedacht over de
vraag:
•

Welke voorzieningen kunnen er ontwikkeld worden, aansluitend op bestaande zorgsystemen, om
bewoners zo lang mogelijk en passend bij hun zorgvraag op Marken te laten blijven wonen.
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Kernwaarden: zoals deze zijn geformuleerd tijdens de workshops!
•
•
•
•

Voor en door Markers (de eigen leefsituatie, de inzet van familie en buren zijn beschikbaar)
Efficiënte inzet van bestaande zorgaanbieders (artsen, thuiszorg/wijkverpleging)
Levensloopbestendig (zo lang mogelijk in eigen leefomgeving blijven)
Netwerkorganisatie (korte lijnen, ‘makelaarsfunctie’)

Er is al veel aanwezig!
•
•
•
•
•

Drie samenwerkende thuiszorgorganisaties ‘Zorg voor Waterland’
Sterk netwerk aan mantelzorg
Stichting Welzijn Ouderen Marken
Maatschappelijke functie van de Kerk
Wonen Plus en nieuw opgericht netwerk ‘Voor Elkaar op Marken’ (initiatief werkgroep Zorg & Welzijn)

Dit nog beter communiceren, …… maar vooral ook durven accepteren!
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Streefdoelen
•
•
•

Beschermd wonen voor mensen (Wet Langdurige Zorg), maar wel zo ‘open’ mogelijk
Tijdelijke opvangmogelijkheid bijvoorbeeld: respijtzorg, hospicekamer
Zo lang mogelijk een vertrouwde omgeving bieden, voor mantelzorgers makkelijk bereikbaar

Subdoel
•

Bevorderen van het ontwikkelen van gelijkvloerse woonvoorzieningen voor ouderen, zodat er
doorstroming ontstaat en jongeren, jonge gezinnen kunnen instromen. Belangrijk punt omdat veel huizen
met name in het historische deel niet levensloopbestendig zijn.
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Focus op realiseren zorgaccommodatie via private investeerder(s)
•
•
•
•

Woonzorg (heeft bouwlocatie Hoogkamplaan en eigen doelgroep => of gaan ze voor het geld?)
Gemeente Waterland (huisvestingsverordening => bereiken we de doelgroep?)
Buurtzorg (heeft interesse => hoe de samenwerking met Evean en Zorgcirkel gestalte geven?)
Optie concept Herbergier voor dementerenden (er is nog een tweede locatie => boerderij Zereiderpad)
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Wat is onze planning?
•
•
•
•

Q4 2018: helderheid Woonzorg, Huisvestingsverordening en in gesprek met investeerder(s)
Q1 2019: enquête onder inwoners Marken en in gesprek met Buurtzorg (en Herbergier?)
Q2 2019: verbinden partijen en tekenen intentie tot samenwerking
2e helft 2019/heel 2020: toezien op voorbereiding en start bouw per 1 januari 2021

Tips o.b.v. onze ervaringen:
•
•
•
•
•
•

Redeneren vanuit de doelgroep en niet te snel kiezen voor een concept (dus wie wil je bedienen?)
Realiseren dat deze doelgroep van hulpbehoevenden vasthouden aan huidige zekerheden
Besteedt ook aandacht aan de toekomstige doelgroep (tevens relatie doorstroom woningmarkt)
Zorg dat je als dorpsraad zelf geen partij wordt, maar verbindt partijen (o.a. bezwaren aanwonenden)
Hou de gemeente te allen tijde aan boord, ook al zijn ze geen uitvoerende partij
Neem alle inwoners goed mee ten behoeve van bewustzijn en draagvlak (en daarmee sterkere positie)

Voorbeelden zorgzame gemeenschappen

• Netwerk duurzame dorpen, thema zorg & welzijn,
https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/noord-holland/thema/zorg-welzijn

• Boekje Zorgzame Dorpen, www.lvkk.nl
• Dorpennetwerk Zorgen voor elkaar Groningen
https://groningerdorpen.nl/zorg/

• Netwerk Zorgzame dorpen Friesland,
http://zorgzamedorpen.frl/

• Nederland zorgt voor elkaar, www.nlzorgtvoorelkaar.nl

