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Zelluf doen!

Samenwerken aan betere en betaalbare zorg

De zorg goed, toegankelijk
én betaalbaar houden

Samenwerken
= betere zorg

voor goede zorg zorg je samen

7

uitgelicht

Betere zorg
door digitaal
dorpsplein

Hanneke Stegeman: "Wij zorgen ervoor dat mensen optimaal
de al aanwezige hulpbronnen in hun buurt gebruiken"
Onze zorginstelling zoekt rolstoelduwers voor een wandeling.
Wie kan er thuismaaltijden bezorgen? Het zijn zo maar een paar
(hulp)vragen die bewoners en instellingen uit (de buurt van)
het Gelderse Oosterhuizen hebben geplaatst op de site
Onsoosterhuizen.nl. Hanneke Stegeman heeft, samen met
drie collegavrijwilligers, ruim een jaar geleden dit onlinebuurtplatform opgezet. “Onze site, geënt op het landelijke initiatief
Mijnbuurtje.nl, is een compleet digitaal dorpsplein met onder
meer nieuws uit het dorp, een rubriek Hulp Gevraagd, prikbord
advertenties, en een overzicht van zorg en welzijnsinstellingen
in de regio. Wij zorgen ervoor dat mensen optimaal de al aan
wezige hulpbronnen in hun buurt gebruiken. Buurtbewoners
gaan zo meer dingen samen doen, delen en beleven. Hierdoor
voelen de bewoners zich prettiger, veiliger en gelukkiger en dat
is precies wat we willen! Inmiddels hebben meer dan 150 van
de 900 inwoners zich ingeschreven op de site.”

Coöperatie VGZ ziet ook de waarde in van dergelijke buurt
platforms die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van
leven van inwoners. En waarbij zorg en welzijn aan elkaar verbonden worden. Mijnbuurtje.nl en Coöperatie VGZ werken dan
ook in meerdere gemeenten samen aan het opzetten van dit
soort platforms. Het succes in Oosterhuizen kwam overigens
niet aanwaaien. Stegeman: “Vooral oudere mensen zetten
niet zo snel de stap om zich in te schrijven. Vandaar dat we
bijeenkomsten organiseren, bijvoorbeeld een koffieinloop,
en letterlijk langs de deur gaan om inwoners te informeren
over de site. Dat is ook onze rol als buurtverbinders.”
Meer weten over de ervaringen in Oosterhuizen?
Hanneke Stegeman, www.onsoosterhuizen.nl/contact of
06  51 21 23 73. Meer weten over Mijnbuurtje.nl?
Eric Hendriks, www.mijnbuurtje.nl of 06  53 54 34 66

