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Inleiding door moderator Karel Sant
Dit is de derde avond van een drieluik: Services in de wijk. Een korte terugblik als introductie 
van deze avond. De eerste avond was feitelijk een open vraag; een verkenning van de 
veranderingen in het landschap van wonen en zorg en de opgave waar Delft voor staat. 
Ouderen en andere mensen in kwetsbare situaties moeten langer zelfstandig blijven wonen. 
Wat verwachten bestaande organisaties van elkaar? Aan het woord waren de wethouder 
Zorg & Wijken, woningcorporatie Vidomes, Buurtzorg en Ouderenproof.  Belangrijke 
conclusies waren dat de gemeente de aangewezen partij is om de regie te voeren; dat 
partijen nieuwe vormen van samenwerking moeten ontwikkelen. Ook werd er een kanteling 
gesignaleerd; de focus moet niet alleen liggen op vastgoed en wonen, maar op de services 
in de buurt. Daarnaast hebben partijen hun eigen ruimte nodig om hun nieuwe rol vorm te 
kunnen geven.
Op de tweede avond hebben wij organisaties, aanbieders van services, uitgenodigd om aan 
te geven wat zij concreet gaan doen. Bestaande en nieuwe aanbieders kwamen aan het 
woord; naast Pieter van Foreest, Florence en Careyn waren dit Calibris, Stunt, Incluzio. De 
aanwezigen konden stemmen op de meest kansrijke aanbieders; de nieuwe partijen 
scoorden het hoogst. 
Een belangrijke conclusie was dat men naar de klant toe moet; de vraag van de klant moet 
centraal staan.

Daarom nu de derde avond: de organisatie van de zorgvraag. Hoe werkt het nu? 
De wethouder Zorg&Wijken gaat in op de nieuwe WMO en ‘de toegang’ tot zorg en 
ondersteuning. Het initiatief Zilvergoed - een coöperatie in oprichting-; hoe kom je als 
bewoners van niets tot iets; van onderaf naar boven. Vidomes; het gaat uiteindelijk om 
‘gewoon wonen’.  En tot slot ‘mijn voordeur’; een project waarbij onderzocht wordt hoe aan te 
sluiten bij de zorgvragers; service-design. Centraal staan niet alleen de klanten, maar ook de 
werknemers en managers. 

Gemeente Delft, wethouder Zorg&Wijken; Raimond de Prez
Het gaat niet over kwetsbare mensen maar over mensen in een kwetsbare situatie; het kan 
ook weer beter worden. 
Binnenkort wordt de nieuwe WMO aan de Eerste Kamer voorgelegd. De kern van de nieuwe 
WMO is dat er niet meer uitgegaan wordt van het compensatiebeginsel; maar van de 
prestatie; wat kan je zelf nog wel? Eigen kracht, eigen regie en zelf doen staan nu centraal. 
Hoe gaat Delft dit organiseren; de gemeente samen met de partners? 
In navolging van de Sociale Visie van de gemeente wordt er onderscheid gemaakt tussen 
basisvoorzieningen, maatwerk en vangnet. De basisvoorzieningen - denk aan welzijn, 
onderwijs, huisartsen, vrijwilligerswerk - zijn afdoende voor grosso modo 80% van de 
Delftenaren die zich zelf kan redden, eventueel met inzet van hun sociale netwerk. Bij wonen 
met zorg wordt ingezet op veilig en vertrouwd wonen met inzet van mantelzorg en 
vrijwilligerswerk, maar ook op concepten als Zorghuis 2020 en zorghotel. Het maatwerk is 
voor de 15% die tijdelijke ondersteuning nodig hebben, hierbij gaat het om de voorzieningen 
rondom de WMO, jeugd en participatie; de domeinen die nu gedecentraliseerd worden. Het 
vangnet is voor de 5% die het ook op de langere termijn niet zelf redden; hier worden de 
sociale teams ingezet. 
Bij de toegang tot ondersteuning en zorg wordt  het loket tot de voorzieningen opnieuw 
ingericht. Belangrijk hier zijn om te beginnen de onderdelen informatie & advies én 
vraagverheldering, naast een eventueel vervolg met lichte ondersteuning en toeleiding naar 
specialistisch zware zorg. 
Het helder krijgen van de vraag achter de vraag wordt vastgesteld in het zgn. 
‘keukentafelgesprek’. Dit gesprek wordt anders ingestoken. Vroeger was het ‘ik heb wat, wat 
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krijg ik dan’. Nu gaat er het om wat je zelf kan doen. De stad moet wennen aan dit andere 
gesprek. De huidige tijd is een ongunstige tijd voor de kanteling; de mensen ervaren het als 
een bezuiniging. 
Het uiteindelijke doel is inzet op 1 huishouden met 1 plan en 1 (ontschot) budget en 1 
verantwoordelijke professional. Er wordt een nieuwe coalitie gevormd met de partners voor 
het hele sociale domein; voor dit transitieproces wordt 3 jaar uitgetrokken en is 10 miljoen 
beschikbaar. 

Vraag/ opmerking uit de zaal: 
• Hoe kunnen burgers het zorghotel financieren? 
• Met een PGB, kortdurend verblijf, ziektekostenverzekering en eigen middelen
• Wat zijn de beleidskeuzes tav vrijwilligerswerk?
• Balans zoeken tussen eigen motivatie en de ‘verplichting’ binnen de 

participatiesamenleving
• Waarderen van vrijwilligers en hier goed op aansluiten als gemeente
• Samen met vrijwilligersorganisaties een plan maken; wat verwachten we van elkaar
• Wie is ‘de’ vrijwilliger; hoe doen we het samen als vrijwilliger en professional; 

openstaan voor elkaar van twee kanten

Delft op Zondag 16 juni 2014
Raimond de Prez over de inzet van vrijwilligers in de zorg. 
“Wat vrijwilligers binnen de zorg kunnen doen en wat hoort bij het taakgebied van de 
zorgprofessionals. Deze scheidslijn vervaagt; daar moet je mee oppassen”
 
Bewonersinitiatief Zilver Goed Delft; Gregor Gipps
We hebben een hekel aan zorg; het gaat om lol, voor en met anderen, jong en oud. 
Gregor is postbode en heeft in die zin verstand van wijken; gaat altijd even extra langs bij ‘nr 
162’ omdat hij weet dat het nodig is.
Hij vroeg zich vaak af; hoe moet het straks met mij? Deze vraag deelt hij nu met een groep 
van 14 mensen. De toekomst ligt bij je zelf; het gaat over verantwoordelijkheid. Net als bij de 
post; je plakt een postzegel en de volgende dag wordt de post bezorgd. 

Veel mensen en ook professionals denken na over ‘meer collectief’. Het beleidskader moet 
zijn: doe maar!, niet zeuren maar doen. De overheid moet hierbij op zijn handen gaan zitten. 
Wij willen het leuker maken. Zorg is lol; gezond en leerzaam. Duurzaam van onderop. Het 
gaat niet over wijken of buurten, maar over een intelligent netwerk; aantrekkelijk op basis van 
leefstijlen en klasse?. 
Het wonen op een plek betekent kosten; de kosten worden met elkaar opgebracht; wat heb 
ik er voor over? In de vorm van een coöperatie; niet een vereniging; het is geen 
welzijnsinstelling. 
We moeten wel zoiets gaan doen. Voor €5 per maand kun je lid worden; stel dat je met 3000 
mensen bent; dan kan je toveren met zilver; bijv. korting bedingen bij de sportschool. Het 
blijft informeel; het gaat om de leden; een match van gelijkgestemden.
Techniek en zorg zijn hierbij wél belangrijke onderwerpen. Een tablet is al ouderenproof 
gemaakt, je kunt hem zonder problemen uitzetten als je vastloopt; als je hem aanzet doet hij 
het weer.

Vraag/ opmerking uit de zaal:
• De WMO is een uitvoeringsvraagstuk; geen beleidsvraagstuk. Hoe gaan we om met 

indicatie; de regierol van de overheid wordt lastig. Er is €11 per bewoner minder te 
besteden in Delft. Oproep WMO-raad: denk mee!

• Hoe concreet is het initiatief Zilvergoed Delft? Dat wordt niet duidelijk uit het verhaal
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• Het gaat wél om inspiratie; de wethouder geeft aan dat er problemen zijn om het 
goed te organiseren; met Zilver Goed zijn er 14 mensen die het zelf willen 
organiseren. 

• Wat heeft Zilver Goed nodig van andere organisaties?
• Het gaat om initiatieven van ouderen zelf; deze moeten zelf de ruimte nemen. 

Anderen kunnen faciliteren en ruimte geven en krijgen

Delft op zondag 16 juni 2014
Gregor Gipps over zijn coöperatie ‘Zilver Goed’
“Ik heb een hekel aan het woord zorg. Gezeur is er genoeg; een positieve insteek doet 
wonderen”. 

Vidomes; Sandy van Marrewijk
Als je de problemen niet signaleert bij de voordeur; komen ze extra hard terug via de 
achterdeur.
Zeer recent is aan de Tweede Kamer de transitieagenda zelfstandig wonen gepresenteerd. 
De agenda gaat over de combi van wonen, zorg en welzijn. Wonen krijgt hierin de aandacht 
die het verdient.  
Uiteindelijk is het een lokale en regionale opgave die we hier zelf moeten oplossen. In Delft 
zijn we hier, met de partners, goed mee op weg; een zoektocht naar nieuwe rollen. Zo ook bij 
Vidomes. 
Vidomes heeft het nu niet meer over senioren als specifieke doelgroep, maar over ‘mensen 
in een kwetsbare situatie’. Deze mensen hebben meer nodig dan een woning. 
Bijvoorbeeld; mensen die in een complex met 55+ woningen wonen, blijven hier nu wonen; 
deze complexen worden het nieuwe ‘verzorgingshuis’. Daar kunnen dan dus ook 
gezamenlijke woon-zorg arrangementen worden ontwikkeld.   
Het is crisis, nieuwbouw is op dit moment niet aan de orde. Maar ook als de corporatie wél 
nieuw zou bouwen, dan zal de bijdrage aan de opgave niet voldoende zijn. 
De focus ligt op de bestaande woningvoorraad én de samenwerking met partners, inclusief 
de bewoners. Op deze manier ontstaat er een vangnet; dit geldt ook voor andere 
doelgroepen.  
Dit betekent wél dat er een betere matching moet zijn. De inzet van de seniorenmakelaar 
draagt hieraan bij. Maar denk ook aan het woonruimteverdelingsbeleid; dit moet worden 
aangepast.  
Daarbij heeft Sandy een tip voor de gemeente: benut de signaleringsfunctie van de 
corporatiemedewerkers; zij komen achter de voordeur. Hiermee kunnen problemen 
vroegtijdig worden aangepakt. 

Sandy presenteert enkele initiatieven van Vidomes in kader ‘start bij de vraag van de klant’; 
bijvoorbeeld de samenwerking met Florence in de Sterflats in Delft. Er is nog veel te leren; 
een bijzondere les komt uit Zoetermeer: ‘loslaten waar mensen het zelf kunnen ‘. Vidomes 
bouwde hier 18 rolstoelwoningen in opdracht van Fokus. Fokus heeft zich terug getrokken. 
Vidomes heeft uiteindelijk via de zorgpartijen bewoners gevonden. En, onverwacht, hebben 
deze bewoners zich verenigd en kopen zij zelf hun zorg is. 

Kortom: een zoektocht met valkuilen en lessen; met open ogen en oren. 
Daarom ook de oproep: hoe kan Vidomes nog meer aansluiten bij de (zorg)vragers? 

Vraag uit de zaal:
• Ontstaan er op deze manier geen zorgenclaves, ouderengetto’s?

Mijn eigen voordeur; Monique Kemner (adviesbureau Van Morgen)
Bewoner Jan is ‘sociaal makelaar’ en lost alle problemen in de straat op. 
Monique is projectleider bij adviesbureau Van Morgen en presenteert het project ‘Mijn eigen 
voordeur’. Het project is een initiatief van o.a. de thuiszorgorganisatie ‘Zuidzorg’ en CQ-
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living. Het is een project in Eindhoven en de kleine dorpen hierom heen. Het doel is 
veranderingen in de zorg op gang te brengen; een andere manier van denken uit te werken. 
Centraal staan niet alleen de bewoners, de klanten, maar ook de mantelzorgers en 
medewerkers en managers van de professionele organisaties. 

Uitgangspunt is het eigen netwerk thuis, in de straat. Niet alleen kan een netwerk of 
gemeenschap ontstaan op het niveau van de wijk of buurt, maar kan ook ontstaan op basis 
van gedeelde interesses. Het gaat om meer kleine gemeenschapjes in de wijk.

Hiertoe worden creatieve werkmethoden ingezet; onder de noemer ‘service-design’. 
Uitspraken en behoeften van bewoners en medewerkers worden vertaald in inzichten en 
beelden en concepten. Mensen gaan zelf nadenken wat ze willen, in plaats van dat anderen 
weten wat goed voor je is. Een omslag in het proces, meent Monique. Het project bevindt 
zich nu in de pilot-fase; en zijn 4 pilots; binnen de pilots wordt gezocht naar producten en 
diensten waarmee de participatie wordt vergroot. Voorbeelden zijn de sociaal makelaar, 
maar ook aangepaste woonvormen. Bij deze nieuwe woonvormen gaat het om huur én koop 
met een gezamenlijk investeringsfonds. Aanpak moet zijn: ontwikkel een idee en ga hiermee 
terug naar de eindgebruikers; bewoners én professionals. 

Frio Aalders is student Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. Hij participeert in het project 
Mijn eigen voordeur. Zijn opdracht is na te gaan hoe de participatie kan worden vergroot. 
Hoe mensen te verbinden zodat ze ook meer voor elkaar gaan zorgen. Zijn voorbeeld is Jan 
in de straat; hij is ‘sociaal makelaar’ en lost alle problemen in de straat op. 

Vraag/ opmerking uit de zaal
• Belangrijk is dat mensen daadwerkelijk gaan vragen; dit is voor veel mensen erg 

lastig; hoe help je mensen over deze hobbel? Waar zet je op in? Directe 
communicatie en ondersteunende techniek?

• Als mensen eerst zelf iets aanbieden, dan wordt vragen daarna makkelijker 
• Belangrijk is dat je mensen aanspreekt op hun talenten
• De focus op het sociale systeem is belangrijker dan een technische vraag; hoe 

motiveer je mensen; met lol en energie ontstaan er nieuwe processen. Breng de boel 
maar in beweging

• Vergelijk de ‘peer to peer’ netwerken; een platform waar mensen onderling en op 
basis van gelijkwaardigheid ‘delen’  

Delft op Zondag 16 juni 2014 over presentaties van Vidomes en ‘Mijn eigen voordeur’
De krant constateert dat het verhaal van Vidomes en ‘Mijn eigen voordeur’ minder ‘out of the 
box’ is, en daarmee saaier dan het verhaal van Gregor Gipps. Het gaat over concrete 
huisvestingsconcepten en zorgconcepten.  

Discussie 
George Ginter: drie dingen

• Ouderen zijn divers; los van de verdeling 80%, 15% en 5%
• Kantelpunt in de zorg; de communicatie is complex; vertel het het volk; nu ontstaat er 

een angstbeeld; de veranderingen moeten worden ‘verkocht’
• Keukentafel gesprekken zijn 1 op 1; zoek de mensen op

KBO Delft (Katholieke Bond voor Ouderen): wat zijn de mogelijkheden in Delft; het ontbreekt 
aan goede voorlichting. Raimond: vaak gaat men pas zoeken als het urgent is; voor alle 
informatie en vragen kan je terecht bij Startpunt Wonen-Zorg-Welzijn. Ook staat er altijd een 
pagina van het Startpunt in de Delftse Post 



Sandy: de seniorenmakelaar biedt deels ook hulp en voorlichting. Wij hebben nu 100 
mensen bezocht; de rest moet nog. Er komen veel medewerkers van de corporatie achter de 
voordeur komen; veel informatie gaat echter verloren

Vraag: Verschuift je functie als corporatie? Sandy: de rol van de overheid wordt kleiner; als 
wij niets doen komen de problemen via de achterdeur weer binnen
Reactie: Meten is weten; laten zien wat je aan het doen bent; ook richting minister Blok

Monique: ondernemers kunnen helpen de vraag naar boven te krijgen.
George: ondernemers moeten zelf de regie nemen

Raimond: In Delft communiceren de gemeente en partners onder de noemer Keerpunt; 
‘verder met elkaar’. “We gaan het anders, zelf, doen’; afspraken die nu ook worden over 
genomen in gemeenten in de regio. Reactie: doen de bewoners ook mee? 

Er is onrust onder bewoners; er is nog geen nieuw concept voor het verzorgingshuis.
De communicatie over de zorg is een dagkoers; we staan met 3-0 achter

Karel: 
Waar stem je vraag en aanbod af; op welk niveau
Communicatie; van onderop voorlichting geven

Afsluiting en conclusies 
Jan Bloemberg geeft een korte terugblik op de avond in een aantal observaties:

1. In media veel aandacht voor de zorg; vaak negatief. Deze avond was positief en vol 
inspiratie. Het gaat niet allen om de zorgen maar ook om het plezier

2. De gemeente neemt voor dit transitieproces 3 jaar de tijd. Het gaat over een zoektocht 
naar nieuwe rollen; dat is een intensief proces. Communicatie is essentieel. Er moeten 
gesprekken gevoerd worden op allerlei niveaus, aan de keukentafel. Door 
zorgorganisaties. In al die gesprekken zullen de verschillende rollen van elke partij zich 
uitkristalliseren. TOP wil in het komende jaar de reflectie over ervaringen en voorstellen 
voor nieuwe aanpakken blijven bespreken. 

3. Mensen moeten zelf aan de slag. Anticiperen op toekomst is noodzakelijk. Belangrijk is 
de opmerking dat het eerder gaat om mensen in kwetsbare situaties en niet in de eerste 
plaats om kwetsbare mensen. In de discussie is wederkerigheid als een belangrijk 
principe genoemd. Als je je openstelt voor de zorg van anderen, dan zorgen anderen ook 
voor jou.

4. Elke zorgvraag is individueel maatwerk. Voor de gemeente is het heel belangrijk de buurt 
te kennen! Toch is voor een efficiënte organisatie clustering van de vragen noodzakelijk. 
Hoe kunnen we de vraag clusteren? De buurt kennen, in de buurt werken is daarbij 
belangrijk. Het antwoord op de (zorg)vragen van mensen is niet altijd zorg!

5. Tenslotte de rol van de techniek. Technische innovatie is noodzakelijk. TOP heeft samen 
met Delft Design de Delft Design Challenge voor de zelfzorg georganiseerd. Maar de 
techniek moet volgend zijn. Dat is ook bij de eerste denktank over 
Zorg&Techniek&Wijken vastgesteld. Voorop staan de mensen in de wijk. Dan komt de 
zorg en als laatste de techniek. De vraag achter de vraag en op het sociale vraag is 
belangrijker dan de technische vraag. 


