
1

Van warme intenties naar concrete actie
Beter oud worden in Stede Broec

Thuis in de Wijk
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• De context en de plannen: 20min

• Het actie-onderzoek: 20min

• De dialoog ‘help ons’ (en elkaar): 20min

Een uur Stede Broec



1.Het gaat meer om het organiseren van de 

randvoorwaarden dan het organiseren van de zorg

2.Het is vooral stakeholdermanagement met verschillende

partijen die iets bijdragen inzake deze randvoorwaarden

3.Maak het concreet! Waar hebben we het eigenlijk over?

Paar vertrekpunten voor dit uur –
hoe organiseer je mede een goede oude 
dag voor veel meer mensen (ondanks 
een eventuele kwetsbaarheid)?



Grijs → Nederland → +114% meer 80PLUSsers in 2040 tov 2017
Grijzer → West-Friesland → +172% = 47% meer dan Nederland
Grijst → Stede Broec → +202%  = 73% meer dan Nederland

Stede Broec
Omring’s meest vergrijzende gemeente



Nu:
- 21.800 inwoners, waarvan 1.600 75PLUS
- 134 verpleeghuisplekken [3 huizen]
- Ca 400 thuiszorgklanten
In 2030:
- 22.100 inwoners, waarvan 3.100 75PLUS [+93%]
- Ontgroening ca 1.200 [-6%]

Stede Broec, de meest vergrijzende
gemeente voor Omring



Gevoelde urgentie en noodzaak om de handen in één te 

slaan.

Om de vraag te beantwoorden: “Hoe blijven we goed 

oud worden in Stede Broec?”, gegeven deze 

volume-uitdaging.

Voor deze opgave hebben we (1) vele organisaties en 

de inwoners nodig en (2) bekijken zij het vraagstuk 

allemaal vanuit het eigen perspectief

→ Cruciaal om die perspectieven naast elkaar te 

leggen en de acties af te stemmen

Hoe bereid je je voor op de grootste 
vergrijzing en scherpe ontgroening?



• Samen met Zorgcirkel hebben we een basismodel gemaakt van “een 

zorgzame buurt”, beseffende dat die lokaal maatwerk vraagt. 

• De ingrediëntenlijst vanuit een zorgorganisatie bezien, heeft 

grofweg 4 oplossingsrichtingen: (1) professionals meer in hun kracht 

zetten, (2) vernieuwende zorgconcepten, (3) technologie en (4) sociaal 

kapitaal inzetten [warme, lauwe en koude schil]

• Het besef dat we moeten starten met de laatste omdat deze veel tijd 

vraagt

Een lijst met ingrediënten van een 
zorgzame buurt [1]



• We hebben met Syntrus Achmea en Woonzorg Nederland Stede Broec 

geanalyseerd en een inschatting gemaakt hoeveel geclusterde en 

geschikte woningen de komende tien jaar nodig zijn. 

• Het gaat dus veel verder dan een opgave in stenen. Ook de 

zorgstructuur, de voorzieningen, de aansluiting met het sociaal netwerk, 

de woning zelf, etc zijn cruciaal.

Een lijst met ingrediënten van een 
zorgzame buurt [2]



Breng concreet de opgaven in beeld.

Maak een lineaire prognose, en zie wat je te wachten staat

- Verpleeghuisplekken: +116  [134 → 250]

- Thuiszorgcliënten: +380  [390 → 770]

Leidt tot

- FTE zorg: + 140 fte [= 225 mensen]

Maar ook:

hoeveel geclusterde en geschikte woningen hebben we idealiter nodig om 
de groei van het aantal verpleeghuisplekken te kunnen ‘dempen’?

Maar de stap die vaak in deze 
stappen wordt gemist/vergeten?



Actie-onderzoek Zorgzame wijken Stede Broec:
Ontmoetingsplek op schuifelafstand

Buurtverbinders in Plan Zuid
Karen Jonkers – Netwerk&Co

Karlijn van Arkel – Nederland Zorgt Voor Elkaar



Actie-onderzoek Zorgzame wijken Stede Broec

Fase 1: interviews (apr ‘21 – jun)

Fase 2: experiment (okt-mrt ‘22)

Fase 4: hoe verder

Fase 3: conclusies (april)

Buurtkracht 
wekken

Hoe boor je 
buurtkracht aan?

Welke factoren 
stimuleren en 
hinderen 
buurtinitiatief?

Wat is nodig?

Welke informele 
en particuliere 
initiatieven 
helpen mensen 
om gezond langer 
thuis te wonen?



Actie-onderzoek Zorgzame wijken Stede Broec

Verzekeraars

Sport

buren

huisarts -
praktijkondersteuner

Cultureel werk

Welzijnswerk

Familie

Senior

Wijkverpleging

Vrijwilligers-
vereniging

3x Vrijwilligers-
vereniging Omring

3x Vrijwilligers-
vereniging: Omring, 

Wonen Plus, Ons 
Stede Broec

Wooncorporatie

Mantel-
zorgers

Kerk

Hobby 
verenigingen

Gemeente – wmo-
ondersteuning 

Specialisten WLZ –
zorgkantoor 

Landelijke 
zorgaanbieders, zoals 

Buurtzorg, Geriant

Fase 1: interviews (apr – jun)

Fase 2: experiment (okt-mrt)

Fase 4: evaluatie en follow up

Fase 3: uitvoering



Een onsje welzijn, scheelt een kilo zorg

Wooncorporatie

Buren

Familie

Vrijwilligers

Mantel-
zorgers

Versterking netwerk

Frequenter contact

Betere relaties

bewustzijn van behoeften

meer spontane hulp 

meer vertrouwen

minder vraagverlegenheidSenior



Experiment: Ontmoetingsplek op schuifelafstand

Fase 1: interviews (apr – jun)

Fase 2: experiment (okt-mrt)

Fase 4: evaluatie en follow up

Fase 3: uitvoering

Senior

1. 
Bewustwording

2. Gezond blijven –
ontmoeten en bewegen

5. Mantelzorgers 
structureel ontlasten

6. Vrijwilligers anders 
benaderen

7. Buurt-activering 
vanuit instellingen

8. Straat-zelforganisatie -
‘Hofjes in de straat’

9. Wijk-zelforganisatie –
community 

development

10. Maatschappelijk aanbesteden zorg –
kleinst mogelijke aanbesteding

3. Ontmoeten dichterbij 
– scholen / SRV-wagen

4. Meer verbindende 
woningen

Verzekera
ars

huisarts -
praktijkonde

rsteuner

welzijnsw
erk

wijkverp
leging

Gemeente –
wmo-

ondersteuning 

Wooncorporatie

Buren

Familie

Vrijwilligers

Mantel-
zorgers

11. Administratie in 
zorgsysteem ontlasten  

12. Flexibiliseren 
(nacht)opvang

13. Vitaliteitstafel: sport, welzijn 
en zorg samen sturen - van 

curatief naar preventief

2. Fysieke 
omgeving

1. Individuele 
senior

4. De instituties

3. Netwerk rond de senior



Asset based community development (ABCD)

Op wijkniveau:

Wijk centraal

Kansen blootleggen

Relaties bouwen

Buurtbewoners faciliteren

Geen controle op inhoud

Stede Broec
De Dracht                   Graaf Willemstraat



Stappen:

Vrijwilligers werven 
Aankondiging 
Deuren langs - gesprekken
Mensen koppelen
Ontmoetingen begeleiden
Wensen (helpen) realiseren in 
interactie
Buurtnetwerk opzetten en 
bestendigen

Wat is jouw wens 

voor de buurt?

Of voor jezelf?

Hallo buur,

Deze week op    

komen wij, de Buurtverbinders, 

bij u langs de deur.  Graag 

horen dan we van u wat deze 

buurt fijn maakt en hoe het 

fijner kan. 

We bellen aan. Hopelijk tot 

dan!

Gerrit, Ria, Vanessa, Ingrid en 

Karen



Visie

Een zorgzame buurt is zelfsturend met een 
fijnmazige duurzame structuur met invloed op 
de professionele inzet in de buurt en bewoners 
aan het stuur. 



Wat vraagt dat van instituties?

Aanjagen

Aan de gang houden

Impulsen blijven geven

Betrokken blijven

Geduld en vertrouwen



Concrete projecten

Micro - Lief en leed potjes – voor meer contact en samenhang in de 
straat

Meso - Opbouwwerker voor de wijk, inhoudelijk aangestuurd door 
wijkcomité

Macro - Dorpsondersteuner – autonome professional die formele en 
informele netwerken kan aanboren om aan de ondersteuningsvraag 
van de inwoner te voldoen



Lief & leed-potjes - omzien naar de buren

In een Lief & Leedstraat besteedt een groepje van bewoners extra aandacht 
aan een buur als dat nodig is, bijv:

als iemand veel alleen is, uit het ziekenhuis komt of een naaste heeft verloren
bij geboorte van een baby, een nieuwe baan of behalen van een diploma 
organiseren van buren-acties: een bloemetje halen, een taart brengen, buurt-bbq, 
plantacties, 

Gemeente doneert budget aan een straat:  een lief en leed potje. Zo dragen 
buren bij aan het bestrijden van eenzaamheid. Zo ontstaan warme, zorgzame 
straten en iedereen kan meedoen.

20+ gemeenten, waaronder: Uithoorn,  Aalsmeer,  Amsterdam, Rotterdam,  
Oegstgeest, Zuidplas,  Alblasserdam. Den Haag (voorbeeld)
https://www.youtube.com/watch?v=ABli9QSkhwk (2 min 30)

Https://www.Liefenleedstraat.nl

https://www.youtube.com/watch?v=ABli9QSkhwk
https://www.liefenleedstraat.nl/


Buurtopbouwwerk aangestuurd door de wijk

Competentie = niet aan de slag gaan maar hoe kan ik jullie helpen? Soms gat 
dichlopen

1. Senioren-opbouwwerk aangestuurd door wijkraad of buurtcommissie  
https://www.youtube.com/watch?v=k0DLanWglIo
Uitleg hoe je opbouwwerk kunt aanpakken als bewoners

2. https://www.youtube.com/watch?v=YTtNBQcm_wA
Illustratie van ‘Bewoners nemen de macht’

https://www.youtube.com/watch?v=k0DLanWglIo
https://www.youtube.com/watch?v=YTtNBQcm_wA


Dorpsondersteuner –
koppelen informele en formele zorg

https://www.youtube.com/watch?v=qvom32LlbWc

Stichting ‘Wedde dat ’t lukt’ zorgt met de Dorpsondersteuner 
ervoor dat inwoners van de gemeente Westerwolde (4000 inw) 
op een goede en aangename wijze zolang mogelijk zelfstandig 
thuis kunnen blijven wonen.

De dorpsondersteuner legt verbindingen tussen de vraag van 
bewoners en het aanbod van vrijwilligers- en zorgorganisaties en 
verbindt zonodig informele- en formele zorg. 

‘Wedde dat ’t lukt’ is een bottum-up project; van de 
dorpen, voor de dorpen en door de dorpen. 

https://weddedathetlukt.nl/

https://www.youtube.com/watch?v=qvom32LlbWc
https://weddedathetlukt.nl/


Volgende stappen

Projecten uitvoeren en evt opschalen naar andere wijken

Werken aan een vertegenwoordiging van inwoners op micro –
meso-macro niveau

Evt nieuwe experimenten opstarten op basis van de andere 12 
sporen



Dank voor uw aandacht!
Frido Kraanen - Omring

Karlijn van Arkel - Nederland Zorgt Voor Elkaar

Karen Jonkers - Netwerk&Co
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Gesprekjes aan de deur

Intro
Welke kracht van de wijk 
Wensen voor de wijk
Talent/vaardigheden/kracht
Contacten in de wijk
Wil je anderen ontmoeten?
Zou je iemand willen helpen?
Email / tel?

Bedankt!


