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Ervaringen met inwoners 

2006: Diabeteszorg op maat 

 

DIABETEN NIET IN BEWEGING TE KRIJGEN 

 

2007-2010 WEB Nieuwegein (wonen, onderwijs, 

welzijn, zorg) 

 

Inwoners haken niet echt aan; er worden geen vragen 

anders dan ziektevragen gesteld aan het WEB team 



Ervaringen met inwoners dl2 

2010: Doe het zelf pakket hoge bloeddruk 

 

Mislukt omdat mensen hun bloeddruk niet zelf kunnen 

managen. 

 

2012: Welzijn op recept/Bewegen op recept 

 

Inwoners/patienten meegenomen in projectgroep; ze 

snappen niet waar het over gaat! 



CONCLUSIE professionals 

 

 

Wij willen wel met patienten in gesprek over de zorg, 

maar zij kunnen, willen en begrijpen dit niet! 



 Wat moeten we hiermee? Dit past niet binnen 
ons referentiekader. 

 Alles is toch al geregeld? We zorgen (als 
overheid, zorginstelling, zorgverzekeraar) toch 
goed voor onze burger?  

 Wat als er iets fout gaat? Dat kun je toch niet 
aan vrijwilligers / burgers overlaten! 

 Raadslieden: maar wij zijn toch democratisch 
gekozen, zij niet! 

 Hebben jullie een …? (klachtenreglement, vertrouwenspersoon, 

privacyreglement, etc.) 

 Hoe zit het met de continuïteit? 

 

 

Hoe reageren professionals op  
burgerinitiatieven? 



 De systeemwereld moet ons niet, dus gaan we 
alles maar zelf oplossen. 
 

 Als we gaan samenwerken worden we besmet 
en voor je het weet ben je onderdeel van de 
systeemwereld geworden. 

 

 

Conclusie burgerinitiatieven: 



Roerdomp 2006-2016 

 

Van ziektezorg via BRAVO naar Positieve Gezondheid? 

 

Van reactieve aanbodzorg naar iets meer proactieve wijk- en 

populatiegerichte zorg? 

 

2020? 

Van Roerdomp stichtingen met Lijfstyle naar Buurt coöperatie? 

 

 

 

 

 

 



De Roerdomp  

Diabetes kookworkshop 

Diabetes Challenge 2015 



Op weg naar 

Co-creatie in de zorg: erkenning van cruciale 

ervaringskennis die de inwoner/client/patient heeft! 

 

“het vak van diabeet” 

 

ABCD methode om burgerkracht op te werken 

 

Wijk-buurt-zorg-supermarkt-centra……van, voor en 

door de inwoners  met ondersteuning van 

professionals indien nodig en gevraagd. 











Wat weet u van Austerlitz? 



Austerlitz: Pyramide, oktober 1804 



Austerlitz: ‘ville’, augustus 1806 



Austerlitz:  arm dorp tot jaren vijftig 



Austerlitz: regelt het zelf 



Austerlitz:  goed sfeertje 



Austerlitz:  altijd iets te vieren 



Oprichtingsvergadering  
12 december 2012, 1ste sheet: 



 Zorg- en welzijnsvoorzieningen via voorkeurs-
aanbieders 

 Aanbod in regelmatige dialoog met de bevolking 

 Inzet van lokale professionals en vrijwilligers  

 Bewoners houden keuzevrijheid 

 Centraal informatiepunt via dorpsondersteuner 

 Snelle indicatiestelling 

 Besparingen komen ten goede aan het dorp 
(geruild voor ‘subsidie’) 

 Bestaande activiteiten en faciliteiten worden 
gekoesterd 

 Werken met ZZP-ers en/of medewerkers van 
geschikte organisaties 

Onze uitgangspunten 



Februari 2013: 200e lid 



September 2013: 300e lid 



December 2014 : 400e lid 

Nieuwe brochure 



En nu … 421 leden 

En 90 vrijwilligers, inclusief bestuur 
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Hoe organiseren we het? 



Dorpsteam 



 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 AWBZ op PGB-basis via 
zorgcoördinator 

Wat hebben we aan diensten (1)? 



Wat hebben we aan diensten (1)? 2 



 Sinds 1-1-2015 zelfstandig Wmo dorpsteam voor 
Austerlitz, uitvoering door AZ 

 

Uniek in Nederland 

 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 

 Begin 2016 zeer positieve evaluatie door Companen 





Inspiratie voor anderen 



 Echt burgerinitiatief 

 Dorp kent sterke sociale cohesie  

 Groot draagvlak 

 Sterk bestuur met groot netwerk  

 Goede public relations 

 Sterke focus, wervende missie 

 Open zenuw, maatschappelijk relevant 

 Hoge snelheid, momentum vasthouden 

 Dienstenpakket samen met  de leden: enquête 
en prioriteitstelling 

 Koppelt vragen van leden direct aan 
oplossingen door gericht zoeken 

 

Succesfactoren Austerlitz Zorgt 



Dus alles functioneert, maar … 

 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 

 

weet u nog: we hebben een droom! 



Bij deze droom horen zorgwoningen 

Onze visie over de zorgwoningen: 

 de verleende zorg is zoveel mogelijk een 
voortzetting van de thuissituatie 

 de cliënt en zijn/haar netwerk hebben de regie 
over de zorg 

 de zorg is aanvullend op het eigen netwerk van 
de cliënt 

 we blijven consequent  redeneren vanuit de 
vraag (dus niet vanuit het aanbod) 
 

 

 



Hart van Austerlitz 



 25 zorgwoningen met WoonKeur Pluspakket Zorg 

 Grootte van de woningen 65 en 85 m2  

 Geïntegreerd ontwerp: nieuwe 
school/peuterspeelzaal, dorpshuis en 
zorgwoningen 

 ‘Mehrgenerationenhaus’ 

 Multifunctionele ontmoetingsruimte met open 
keuken 

 Toewijzing: voorrang voor mensen met 
zorgbehoefte en inwoners van Austerlitz 

 Zorgverlening onder regie van AZ in 
samenwerking met Warande 

 Te realiseren in 2018 

 

Hart van Austerlitz 



 Aanvankelijk scepsis, maar veranderd door 
draagvlak bij bevolking   

 Coöperatie past in brede sociale visie Zeist 

 Gemeente betaalt het dorpsteam  

 Dorpsteam is het Wmo-team voor Austerlitz, 
zelfstandig opererend             

 AZ is ‘paradepaardje’ geworden  

 AZ staat in verkiezingsprogramma’s en in het 
coalitieprogramma 

 Voorzitter AZ is ook voorzitter van de 
stuurgroep Hart van Austerlitz, AZ heeft de 
regie 

 

 

Relatie met de gemeente Zeist 



Tips voor de systeemwereld 
 Het gaat om kwaliteit, niet om bezuinigingen 

 Steun desgevraagd, maar zit verder vooral op je handen 

 Wees een betrouwbare partner 

 Ontbureaucratiseer: ruim regels op die misschien passen bij 

grote organisaties, maar niet bij buurtinitiatieven 

 Luisteren naar de burger betekent ook accepteren van diens 

kwaliteitsnormen, ook als je het daar niet mee eens bent 

 Wees niet bang voor verschillen, die zijn er toch wel 

 Democratie is gebaat bij verenigingen en coöperaties: die 

hebben echt draagvlak! 

 Durf los te laten. Vertrouwen als basis 

 Reageer niet op ieder incident met regelgeving; accepteer 

dat het leven niet zonder risico is 

 Overschat jezelf niet. Hoezo continuïteit? 





 Wat moeten we hiermee? Dit past niet binnen 
ons referentiekader. 

 Alles is toch al geregeld? We zorgen (als 
overheid, zorginstelling, zorgverzekeraar) toch 
goed voor onze burger?  

 Wat als er iets fout gaat? Dat kun je toch niet 
aan vrijwilligers / burgers overlaten! 

 Raadslieden: maar wij zijn toch democratisch 
gekozen, zij niet! 

 Hebben jullie een …? (klachtenreglement, vertrouwenspersoon, 

privacyreglement, etc.) 

 Hoe zit het met de continuïteit? 

 

 

Hoe reageren professionals op  
burgerinitiatieven? 



Austerlitz Zorgt 
Dank voor uw aandacht 


