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Duurzame zorg?







De staat biedt onvoldoen-
de oplossing voor de 
fundamentele problemen 
waarvoor we staan.  
De democratische 
rechtsorde dient versterkt 
te worden. Oproep aan 
professionals en 
betrokken burgers.

We vernietigen nu onze 
leefwereld. Vanuit lokale 
netwerken van gemeen-
schap kunnen we op basis 
van medemenselijkheid 
en betrokkenheid aan 
een nieuwe wereld 
werken.

Rotmans constateert een 
verandering van tijdperk: 
kleinschalig samenwer-
ken met behoud van 
natuur en milieu. Eerst 
disruptie en chaos, maar 
op lange termijn komt het 
goed.

Huidige transitie lijkt op 
industriële revolutie in de 
19de eeuw. Putters ziet 
het risico van grote 
sociale onrust, met name 
bij de 40% van de 
samenleving die moeite 
heeft mee te doen.  



Herstel van de 
balans tussen de 
drie publieke 
waarden 

Reclaim the
Public

Bron: IPW



Gelijke 
behandeling? 



Randvoorwaarden voor duurzame basiszorg

• Zorg op maat, dichtbij

• Verankering in de lokale gemeenschap, zeggenschap in de wijk is 

georganiseerd

• Goede samenwerking tussen informele en formele zorg en tussen 

professionals onderling

• Optimale match tussen vraag en aanbod

• Vroegtijdige signalering van sociale problematiek

• Voldoende en betrokken hulppotentieel (vrijwilligers, mantelzorgers)

• Goede wijkinfrastructuur, inclusief ontmoetingsplek waar ook de zorg zich 

bevindt



BURGERSCHAP 

Rechtspositie

Staatsburgerschap
Rechten en plichten

Participatie

Maatschappelijk verkeer
Consumptie

Actief
burgerschap

Gemeenschapskracht
Burgerzin
Samenredzaamheid

Zelfredzaamheid
Eigen kracht

Individualisme



Koning Willem Alexander
Kerstboodschap 2018

‘Actieve burgers die het ondanks alle 
verschillen samen willen bolwerken. Dát 
is de rode draad die door onze 
geschiedenis loopt, tot op de dag van 
vandaag. Dat is wat ons sterk maakt.’



Collectieve actie  is van alle tijden

- Middeleeuwen: gilden, gemeen-
schappelijk landgebruik (meenten)

- Eind 19de eeuw: 
- Boerencoöperaties (FrieslandCampina)

- Onderlinge verzekeringen (Achmea)

- Banken (Rabobank)

- Begin 21ste eeuw: bewonersinitiatieven 
- Energiecollectieven
- Broodfondsen
- Zorgcoöperaties
- Stadslandbouw



201420162017

Zorg Welzijn Wonen: 
• circa 800 

initiatieven

• in 16 regionale 
netwerken



Lokale bewonersinitiatieven

- Gericht op eigen omgeving
- Streven naar inclusieve gemeenschap
- Voor mensen die ondersteuning nodig hebben, 

maar ook voor mantelzorgers, actieve en 
solidaire bewoners

- Sociale samenhang, ontschotting, 
zelforganisatie, eigen regie

De essentie van modern nabuurschap
gebaseerd op gemeenschapskracht



Versnelling van transitie naar duurzame zorg

Kanteling van basiszorg met bewoners 
‘in the lead’

Lokale gemeenschapskracht als motor en een 
goede sociale wijkinfrastructuur als basis

Wijk- of dorpscoöperatie is innovatieve 
(inkoop)entiteit

Wijkcontracten met triple aim (hogere kwaliteit 
tegen lagere kosten) en shared savings
(opbrengsten delen)

Ambities vanuit bewonersperspectief



Informele zorg

Nuldelijns zorg

1ste lijns zorg

2de lijns zorg

3de lijns
zorg

Basiszorg, 
op wijkniveau



2012



Austerlitz: Pyramide, oktober 1804



Austerlitz: december 2012



Onze droom….

▪ Alle inwoners kunnen in het dorp terecht voor 
zorg- en welzijnsvoorzieningen 

▪ Die voorzieningen worden georganiseerd door 
en in het dorp

▪ Dankzij die voorzieningen weet iedereen zich 
heel lang te redden

▪ En kan heel lang in het dorp blijven wonen
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Hoe organiseren we het?

FASE
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▪ Dorpsondersteuner, die alle vragen op ons 
gebied samen met de mensen oplost

▪ Indicatiestellingen Wmo 

▪ Dorpsondersteuner koppelt vragen aan 
oplossingen

▪ Zij bezoekt alle 70+-leden en niet-leden

▪ Zet vrijwilligers in 

▪ Huishoudelijke hulp en thuiszorg via 
zorgcoördinator / wijkverpleegkundige

Wat hebben we aan diensten (1)?
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Wat hebben we aan diensten (2)? 



▪ Sinds 2015 zelfstandig Wmo dorpsteam voor 
Austerlitz, uitvoering door AZ

Publieke taken door burgers….

▪ Dorpsondersteuner AZ is het Wmo-loket

▪ Zorgcoördinator AZ is de wijkverpleegkundige

▪ AZ stuurt aan en is ook verantwoordelijk 

▪ Beperkte overhead en administratie

▪ Terugvallen op 2de lijnsvoorzieningen in Zeist

▪ AZ legt verantwoording af aan gemeentebestuur

▪ Afrekenen op resultaat

▪ Prima evaluatie in 2016 door extern bureau



Hart van Austerlitz
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▪ 25 zorgwoningen + 15 starterswoningen

▪ Geïntegreerd ontwerp: nieuwe school/peuterspeelzaal, 
dorpshuis en zorgwoningen

▪ ‘Mehrgenerationenhaus’

▪ Multifunctionele ontmoetingsruimte

▪ Toewijzing: voorrang voor mensen met zorgbehoefte en 
inwoners van Austerlitz

▪ Austerlitz Zorgt gaat de zorg leveren, in samenwerking met 
zorginstelling (Warande).

▪ Bouw gereed in het najaar van 2020.

Hart van Austerlitz
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Slechts 10% van onze 70+-ers wonen in een 
levensloopbestendige woning

Doelen

▪ Bewoners laten nadenken over hun toekomst

▪ Advies geven over woningaanpassingen

▪ Keuze van de oudere inwoner (verbouwen of 
verhuizen) makkelijker maken, opties bieden

▪ In de Woonvisie van de gemeente hebben we al 
blijverslening als idee laten opnemen

Levensloopbestendig maken van het dorp
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Actielijn 1: Academie 

Gemeenschapskracht

Doel: faciliteren van 

‘levenslang leren’ voor 
en door bewoners. 

Mede gelet op de 
digitalisering van de 
samenleving moeten 

burgers van de 
nieuwste inzichten en 

mogelijkheden kunnen 
kennisnemen en 
daaraan meedoen. 

Actielijn 2: 

Wijkcoöperaties en 
lokale ondersteuning

Doel: doorontwikkeling 
Collectieven naar 

‘wijkcoöperaties’ die 
onderhandelings- en 
contractpartners 

worden voor lokale 
overheden, zorgver-

zekeraars en andere 
partners. Die wijk-
coöperaties kunnen 

beroep doen op breed 
ondersteunings-

netwerk. 

Actielijn 3: 

Maatschappelijke 
Business Case 
Sociale 

Wijkinfrastructuur

Doel: Een 
gestructureerde kosten-
baten afweging van 

alles wat bij een sociale 
wijkinfrastructuur komt 

kijken. Bij het in beeld 
brengen van de impact 
komen het 

economische én het 
maatschappelijke nut 

samen.

Actielijn 4:

Wet 
Gemeenschapskracht

Doel: Het 
decentraliseren van 

verantwoordelijkheden 
naar Gemeenschappen 
wordt separaat 

geregeld. De overheid 
dient immers dienstbaar 

te zijn aan de 
samenleving.



2019 2021 2025

wijkcoöperaties 
starten in 10 
doorbraakgebieden

van 10 naar 50 
wijkcoöperaties

van 50 naar 500 
wijkcoöperaties

Shared service center voor wijkcoöperaties




