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Impressie bijeenkomst over Zorg Dichtbij op 17 januari 2017 

georganiseerd door Dorpshuis Waarland 
 

 

 

 

15.00:  Welkom door dorpshuisvoorzitter Maikel Gielens. Hij is blij met de grote opkomst. Hij 

stelt zijn medebestuurslid en organisator van de middag Siem Stam voor en Jaap de 

Knegt van Dorpswerk Noord-Holland. Dorpswerk Noord-Holland is medeorganisator 

vanuit het project ‘Toekomstbestendige dorpshuizen’ waar deze middag een 

onderdeel van is. 

15.10:  Voorstelrondje: zie de deelnemerslijst op de laatste pagina. 

15:20:   Inleiding over dorpshuis Waarland en de Wmo door Siem Stam 

  Zie zijn presentatie die als pdf aan dit verslag is toegevoegd. 

15:30 Rondleiding door het dorpshuis, waarbij blijkt dat het een groot gebouw is met veel 

mogelijkheden.  

15.55:   Gedachtenuitwisseling rond stellingen o.l.v. Jaap de Knegt. 

 

1. Hoe dichter de zorg bij de cliënt, hoe beter  
Zowel de dorpsorganisaties als de zorgaanbieders beamen deze stelling. Uiteraard is specialistische 

zorg niet dichterbij te halen. Maar alle overige zorg, en preventieve diensten waardoor cliënten 

zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en geactiveerd worden, wordt in de praktijk al zo dicht 

mogelijk bij de cliënt aangeboden. Zorg moet laagdrempelig zijn, daarna kan doorverwezen worden. 

Vrijwilligers kunnen hierbij een rol spelen. De gemeente, die als inkoper een rol in dit proces speelt, 

noemt zorg dichtbij een mooie droom, want zorg dichtbij is niet altijd uitvoerbaar. Het is bijvoorbeeld 

gezien het aantal cliënten praktisch niet mogelijk om in elk dorp groepen voor dagbesteding en 

dagopvang te hebben.  
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2. Verbinding van zorgorganisaties en dorpsorganisaties is bevorderlijk voor goede zorg 
Dit wordt door alle aanwezigen onderschreven, men stelt zelfs dat zorg ter plaatste alleen kan met 

een verbinding met de plaatselijke organisaties. Verenigingen die in het dorpshuis activiteiten 

aanbieden, zoals bijvoorbeeld koorzang, biljarten en kaarten, vormen de basis. Iedereen die lid is kan 

hieraan deelnemen. Aan deze activiteiten wordt ook deelgenomen door mensen uit kwetsbare 

groepen waar de Wmo speciale aandacht voor heeft. De voorkeur van het dorpshuis om kwetsbare 

bewoners niet in aparte groepen maar zoveel mogelijk aan de reguliere activiteiten deel te laten 

nemen wordt door alle aanwezigen gedeeld. Alleen waar dit niet mogelijk is, als voorbeeld wordt 

biljarten voor rolstoelers genoemd vanwege de benodigde begeleiding, is een groep van uitsluitend 

kwetsbaren soms een betere oplossing.  

De dorpsraad en de ouderenvereniging vinden een goede relatie met zorgaanbieders belangrijk 

omdat ze het als hun taak zien om voorlichting te organiseren. Tien procent van de inwoners van 

Waarland is aangesloten bij de ouderenvereniging! Vrijwilligers in het algemeen zijn belangrijk voor 

signalering. De vrijwilligersorganisatie Graag Gedaan heeft bijvoorbeeld zo’n signaalfunctie. 

Vrijwilligersorganisaties beschikken vanwege de privacy niet over de gegevens die de gemeente 

verzamelt over kwetsbare bewoners, maar dat is niet het grootste probleem om op te lossen. Dat is 

de afstemming van de signalen over behoefte aan ondersteuning. Hierin kan het wijkteam van de 

gemeente een rol spelen, samen met de huisarts. De dorpsondersteuner in Dirkshorn wordt 

genoemd als voorbeeld van een functie die informatie voor bewoners heel laagdrempelig kan 

maken.  

De conclusie van deze stelling is: verbinding is een kernwoord als het om zorg en welzijn gaat, maar 

die verbinding ontbreekt in de praktijk nogal eens.  

 

 

3. Het inwoneraantal bepaalt of zorg dichtbij in een dorp organisatorisch haalbaar is 
Deze stelling is te zwart wit, is de mening van de zorg en welzijnsorganisaties. Er wordt geprobeerd 

met creatieve oplossingen hulp zo dicht mogelijk bij de bewoners te krijgen. Er is geen vastomlijnd 

beleid dat het aanbod bepaalt, het is maatwerk. Hoe kleiner de kern, hoe meer creativiteit en 

samenwerking er gevraagd worden. De nog niet genoemde mantelzorgers spelen hierin ook een 

belangrijke rol, samen met de organisaties die hen weer ondersteunen. De gemeente heeft een 

mantelzorgbeleid rond de onderwerpen voorlichting/herkenning/erkenning. 
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4. Waarland kan met 2600 inwoners meer zorgtaken binnen het dorp hebben dan nu het 

geval is 
Deze vraag is moeilijk te beantwoorden, een overzicht van het huidige aanbod ontbreekt. Duidelijk is 

wel dat de vraag naar zorg de komende 10 jaar veel groter wordt. Een goede verbinding tussen 

dorpsverenigingen, zorg en welzijnsorganisaties en de gemeente wordt van steeds groter belang.  

 

16.30:  Afronding 

Men waardeert het initiatief van het dorpshuis om deze middag te organiseren. Eigenlijk zou zo’n 

bijeenkomst met het oog op de verbinding geregeld plaats moeten vinden. Het dorpshuis is bij de 

aanwezigen in beeld gekomen, wat in de toekomst misschien tot verdergaande contacten kan leiden. 

De middag werd afgesloten met napraten en het maken van afspraken (foto). 

 

 

Deelnemers: 

 
Hanneke Piek  Esdégé Reigersdaal 

Rob Averij  De Waerden 

Michelle Klinkenberg De Waerden 

Anja Barte  Geriant 

Kathy Wondergem Geriant 

Corry Leijen  Wonen Plus Welzijn 

Petra Hoekstra  Wonen Plus Welzijn 

Jeanette Schmidt Samen 

Helena Muilenberg Evean ledenvereniging 

Johan Hoetmer  Ouderenvereniging Waarland/KBO 

Loes de Jong  Dorpsraad Waarland  
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Dick van Strien  Dorpsraad Waarland 

Hillie Stallinga  Wmo Adviesraad Schagen 

Ernie Kroon  Wmo Adviesraad Schagen 

Marie Louise Eising Wijkteam Zuid 

Yvonne Goedhart Wijkteam Zuid 

Willy Botman  Gemeente Schagen 

Nico Nannes  Gemeente Schagen 

Aad Pancras  Dorpshuis AHOY Tuitjenhorn 

Ineke Hoogervorst Dorpshuis AHOY Tuitjenhorn 

Maikel Gielens  Dorpshuis Waarland 

Siem Stam  Dorpshuis Waarland 

Jaap de Knegt  Dorpswerk Noord-Holland 

 

 

 

 

 

 

Het project Toekomstbestendige Dorpshuizen is een mede mogelijk gemaakt door:  
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