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Samen naar Beter
Merenwijk
Leiden december 2013

Welkom
Programma:
• Veranderingen in de wijk:
• Wat wil de regering?

• Wat betekent dit voor u als
burger/wijkbewoner?
• Discussie en filmpje
• Wijkwedstrijd

• En verder
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Kennismaken
Welkom!
• Wie zit er in de zaal?
• Wmo-raad en Programma Aandacht voor
Iedereen
• Doel van de avond: samen naar beter
• Vraag van de avond: doet u mee, met uw
idee?
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Hoe was de zorg?
• Na de oorlog weinig geld: overheid ging
zorgen voor mensen
• Organisatie van zorg, welzijn, ondersteuning
als ‘markt’
• Uitgaan van ziekte, gebrek, handicap
• Iedereen hetzelfde basisaanbod
• Weinig aandacht voor wensen mensen
• Veel bureaucratie
• Meer vraag dan dat er geld is
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Hoe wordt de zorg: Wat wil
de regering? (1)
Waarom veranderen?
• Kosten besparen
• Betere kwaliteit van zorg,
welzijn en ondersteuning
• Ondersteuning in de buurt
• Zo lang mogelijk thuis wonen
• Meer voor elkaar zorgen
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Wat wil de regering? (2)
Waarom veranderen?
• Meer ruimte voor eigen initiatief
• Uitgaan van wat mensen zelf kunnen
• Uitgaan van de kracht van mensen en hun
familie, vrienden, kennissen: het netwerk
• Zo gewoon mogelijk omgaan met elkaar
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Wat gaat er veranderen? (1)
Gemeente ondersteunt in de buurt bij:
• Vrijwilligerswerk
• Mantelzorg
• Wonen van mensen met een beperking:
verzorgingshuizen verdwijnen
• Dagbesteding, werk en inkomen: vangnet
• Leefbaarheid en passende inrichting omgeving
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Wat gaat er veranderen? (2)
Gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg:
Voorkomen van problemen
Mogelijkheden centraal van jeugd, ouders
opvoedsteun, CJG
Op tijd de juiste hulp: 1 plan 1 gezin

•
•
•
•
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Kortom:
Er is een nieuwe manier van werken en samenleven
waar de mensen zelf verantwoordelijk voor zijn. Als dat
niet lukt helpen anderen, ook de gemeente. Het doel van
deze manier van omgaan met elkaar is dat mensen –met
en zonder– beperking:
•
•
•
•
•
•

Zelf meer oplossen zonder hulp van de overheid
Thuis kunnen blijven wonen, ook met zorg
Contacten hebben die zinvol zijn en ondersteunen
Werken of een zinvolle invulling van de dag hebben
Gebruik kunnen maken van algemene voorzieningen
Zo gezond en veilig mogelijk hun leven kunnen leven

Dit heet ‘de kanteling’
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Dilemma’s
• Iedereen doet wat:
–
–
–
–

Mogen of moeten?
Meedoen of buitengesloten worden?
Wat wel, wat niet?
Wie wel, wie niet?
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Wat betekent dit voor u?
• Iedereen doet wat: talenten centraal
– Meer betrokkenheid en zorg voor elkaar
– Hulp durven vragen en geven

• Zorgaanbieders komen in de buurt
– Wijkgericht werken en maatwerk bieden

• Gemeente staat naast de mensen
– Als het niet lukt met netwerk en mensen om je heen
– Ondersteuning, talenten centraal, zorg waar nodig
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Vraag:
Wat herkent u van het filmpje in
uw wijk?
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Discussie:
• Wat herkent u uit het filmpje voor uw
buurt?
• Welke goede initiatieven ziet u bij u in de
buurt?
• Welke vragen heeft u nog?
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PAUZE
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Wijkwedstrijd
(zie ook handout)
Stel het is 2020.
Staatssecretaris Van Rijn van
welzijn en volksgezondheid
komt in uw wijk langs. Hij
komt om u de prijs voor de
participatiewijk van
Nederland uit te reiken. U
krijgt deze prijs omdat uw
goede ideeën en
samenwerking voorbeeld zijn
voor heel Nederland.
De staatssecretaris hoort
graag van u waarom uw
ideeën zo goed werken, hij
heeft u nodig!
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Wijkwedstrijd
(zie ook handout)
Bespreek in uw groep de volgende vragen:
–

Innovatie in de wijk
Wat zijn over 8 jaar de meest vernieuwende ideeën in uw wijk voor
onderlinge contacten tussen buurtbewoners? Denk aan oplossingen en
resultaten die er nu, anno 2013, nog niet zijn.

–

Social media
Kan social media ervoor zorgen dat vragen van buurtbewoners worden
opgelost zodat professionele hulp en ondersteuning effectiever wordt
ingezet? Wat is de rol van de gemeente, de instellingen en uzelf in de
wijk aan deze ontwikkeling?

–

Pitch
Wat zijn de beste ideeën bij u aan tafel? U heeft 2 minuten de tijd om
dit aan de zaal toe te lichten.
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U bent 2 minuten aan het
woord!
• De beste ideeën bij ons aan tafel
waren:
……………….
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Hoe gaat het verder?
• De uitnodiging: wat gaat u zelf tussen
nu en 3 weken doen met deze
ideeën?
• Wie wil wat oppakken?
• Wat vraagt u hierbij aan de
gemeente?
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Tot slot:
de Wmo-raad aan het woord….
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Vragen?
iedereenteltmee@leiden.nl
www.leiden.nl/sociaaldomein
Bedankt en wel thuis!
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Wat betekent het voor u als
buurtbewoner?
Filmpje ‘keyrings’: steunnetwerk
met de buurt
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