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Kenniscafé: ‘Zorgen voor elkaar en 

buurtaccommodaties’  
 

Wanneer?  Dinsdag 7 juni 

Waar?   MFC De Opsteker, De Spil 1, 7918 AX  Nieuwlande 

Tijd?   18.00 uur – 20.00 uur, vanaf 17.30 staat een drankje en iets te eten voor u klaar 

Aanmelden?  Via www.oranjefonds.nl/7juni 

 

In tijden van vergrijzing, bevolkingskrimp en veranderingen in de zorg komt steeds vaker de vraag 

boven drijven: “Hoe kunnen we onze dorpsbewoners met een zorgvraag (niet alleen de ouderen) zo 

lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving houden?” Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor 

ons dorp en welke rol kunnen we als dorpshuis of dorpsbelangen hierin spelen? Om inzicht te krijgen 

in deze vragen organiseert BOKD in samenwerking met het Oranje Fonds op 7 juni aanstaande het 

Kenniscafé: ‘Zorgen voor elkaar en buurtaccommodaties’. 

  

http://www.bokd.nl/
http://oranjefonds.nl/7juni
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Rol dorpshuis en dorpsbelangen 

Er verandert op sociaal gebied momenteel veel in onze samenleving. Samen met buren, vrienden en 

andere vrijwilligers voor elkaar zorgen is daar een belangrijk onderdeel van. Het Oranje Fonds en 

BOKD zien steeds vaker dat buurt- en dorpsaccommodaties en dorpsbelangenorganisaties daar een 

rol in spelen. Om ons heen zien we allerlei succesvolle voorbeelden van dorpen die zich gaan 

inzetten om de (informele) zorg voor hun inwoners te organiseren. Sommige dorpen wachten niet af 

en nemen zelf het initiatief tot bijvoorbeeld een burenhulpnetwerk of zorgcoöperatie. Anderen 

twijfelen nog over hun rol. Wat komt hier bij kijken, wat kan en mag er allemaal en waar kan je 

ondersteuning voor krijgen? 

Drentse voorbeelden 

Denkt u na over het opzetten, uitbreiden of door ontwikkelen van een zorgproject met vrijwilligers 

in, of in samenwerking met, een buurtaccommodatie? Bent u op zoek naar tips, inspiratie en een 

nieuw netwerk? Kom dan naar het gratis Kenniscafé op 7 juni. Samen met enkele Drentse 

voorbeelden en Inge Zwerver, boegbeeld van informele zorg in Groningen, gaan we in gesprek over 

de rol van dorpshuizen en dorpsbelangen in het organiseren van zorg.  

Programma 

17:30 uur Inloop met een drankje en iets te eten 

18:00 uur Woord van welkom door Oranje Fonds en BOKD 

18:10 uur Introductie op thema door Inge Zwerver 

18:30 uur Korte toelichting op rol Oranje Fonds en BOKD 

18:45 uur Introductie van de tafelgesprekken 

18:55 uur Pauze 

19:05 uur Tafelgesprekken met: 

 Eexterveenschekanaal / dorpshuis de Kiep 

 Barger-Compascuum / Gezondheid Versterkt In Eigen Hand (GVIEH)  

 Nieuwlande / Naoberhulp 

19:50 uur Korte terugblik op de avond 

20:00 uur  Afsluiting en napraten 

 

 

                      

http://www.bokd.nl/
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Info over de sprekers 

Verzoamelstee (Groningen) 
 
Dorpsbewoners ontmoeten elkaar wekelijks in het dorpshuis. Het doel van de Verzoamelstee 
is het versterken en onderhouden van de sociale cohesie in het dorp, met name voor ouderen. 
De Verzoamelstee vergroot de samenredzaamheid van het dorp en daarmee de 
eigenredzaamheid van dorpsgenoten die ondersteuning in het dagelijkse leven nodig hebben 
of ( preventief) dit in de toekomst nodig zullen hebben. De kracht van de Verzoamelstee is het 
feit dat het voor en door dorpsbewoners wordt georganiseerd én deelgenomen.  
 
Vraag en aanbod komt bij elkaar in de Verzoamelstee, denk hierbij aan vervoer, boodschapje, 
bibliotheek, bezoek, klusje etc. De Verzoamelstee is ook het aanspreekpunt voor de gemeente 
v.w.b. WMO-ontwikkelingen, voor de WMO-consulenten en voor de Wijkverpleegkundigen S1. 
 
De Verzoamelstee richt zich op de toekomst, dit betekent dat ze ouderen wil activeren tot en 
het ondersteunen van computergebruik. In de dorpen verdwijnen vaak de voorzieningen die 
nodig zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Denk aan de dagelijkse boodschappen, 
bankieren en het invullen van formulieren. Hoe fijn is het dat je veel zaken tegenwoordig ook 
digitaal kunt regelen? Maar ook de zorg zal steeds meer via de computer gaan. Beeldbellen 
met de thuiszorg, huisarts of Wmo-loket is niet meer zo ver weg als we denken en zal steeds 
meer worden ingezet. 
Bovendien kan alleen al het 
contact met familie of vrienden 
via bijvoorbeeld Skype een 
waardevolle toevoeging zijn 
voor het welbevinden van 
iemand die steeds meer aan 
huis gebonden is. 
 
Kijktip: https://www.youtube.com/watch?v=IxRhPuo06CY 

Gezondheid Versterkt In Eigen Hand (GVIEH) (Emmen) 
 
Dit project is 4 jaar geleden begonnen als pilot van de gemeente Emmen om te kijken hoe 
bewoners in samenwerking met professionele organisaties hun eigen gezondheid kunnen 
verbeteren. Gezondheid is daarbij een erg rekbaar begrip. Na een grote bijeenkomst met 
allerlei bewoners, hulpverleners en andere betrokkenen uit het dorp hebben we gekeken naar 
de gezondheidstoestand van ons dorp en waar we iets zouden kunnen verbeteren. Er ontstond 
een werkgroep die tot op de dag van vandaag nog steeds als zelfstandig opererende 
werkgroep bestaat. Eerste resultaten na al die jaren: ontstaan van een loopgroep en een 
fietsgroep, een maandelijks eetcafé voor senioren waar men voor € 6 een 3-gangen diner krijgt 
incl. consumptie, een project op de basisschool om kinderen iets te leren over voeding en 
bewegen en de komst van een schoolmoestuin in het dorp. 
 
Nu staan we op een punt waarbij we verder moeten, maar waarmee? Waar is behoefte aan; 
dagopvang/ seniorensoos in het dorpshuis, een infopunt om zorgvragen te beantwoorden, 
formulieren brigade, voorlichtingsbijeenkomsten. We weten het eigenlijk niet. Met dit 
dilemma worstelen wij op dit moment. Maar we gaan niet stilzitten. We willen in ieder geval 

http://www.bokd.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=IxRhPuo06CY
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gaan kijken of we een seniorensoos voor drie dagen in de week kunnen opzetten in het 
dorpshuis. 

Eexterveenschekanaal (Aa en Hunze) 
 
In Eexterveenschekanaal werken dorpshuis en dorpsbelangen aan leefbaarheid en ontmoeting 
in een dorp zonder veel voorzieningen. Het bruisende dorpshuis is het middelpunt van alle 
activiteiten, voor jong en oud. Activiteiten zijn onder andere een maandelijkse maaltijd, een 
jeugdsoos, een repaircafé, creatieve activiteiten, bewegingsactiviteiten, een lief en leed groep,  
 
Door informele ontmoetingen en gesprekken vanuit 
deze activiteiten worden onder andere hulpvragen 
eerder opgepikt waardoor mensen langer thuis 
kunnen blijven wonen. Het dorp wil doorgroeien 
naar het model van een eigen zorgcoöperatie waarin 
dorpsbewoners zorg dragen voor elkaar. 
 
Kijktip: https://vimeo.com/144264399  
 

Naoberhulp Nieuwlande (Hoogeveen) 
 

In 2015 is in de gemeente Hoogeveen het project Naoberhulp van start gegaan. Gemeenten 
hebben minder geld om zorgtaken uit te voeren en bovendien wordt momenteel sterk de 
nadruk gelegd op zelfredzaamheid. Op initiatief van de lokale welzijnsinstelling is toen het 
project Naoberhulp opgestart in vijf dorpen: Elim, Nieuw Moscou, Stuifzand, Tiendeveen en 
Nieuwlande. 

In Nieuwlande is een enquête verspreid onder 600 huishoudens waarvan er 150 retour zijn 
gestuurd. Uit de enquête bleek dat er behoefte is aan een Naoberhulp project. Mensen gaven 
aan extra ondersteuning te kunnen gebruiken op het gebied van: vervoer, hulp bij 
boodschappen, samen een boek lezen, klusjes in en om het huis, administratieve 
ondersteuning, etc.  

Anderzijds bleek dat een heleboel mensen bereid 
bleken om hulp te bieden. Binnen no time waren er 80 
vrijwilligers die hand en spandiensten wilden verlenen 
en 13 coördinatoren om vraag en aanbod op elkaar af te 
stemmen. 

Naoberhulp Nieuwlande draait nu één jaar. Henk 
Zuidema verteld u graag meer over hun ervaringen, wat 
er goed gaat en waar zij tegenaan lopen. 

 

 

http://www.bokd.nl/
https://vimeo.com/144264399

