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We zitten in boeiende en 
verontrustende tijden

Zekerheden nemen af, we kunnen 
steeds minder steunen op 
vertrouwde systemen en we zoeken 
met elkaar naar een nieuwe 
werkelijkheid



We moeten onze samenleving opnieuw uitvinden en betekenis geven

De opbouw begint van onderop. De inwoner is aan zet.
De creatie van zorgzame gemeenschappen biedt sociale
samenhang en leefbaarheid door diensten rond onder-
steuning, welzijn, zorg en wonen te organiseren.

Vereisten zijn de wil tot samenwerking, het willen en 
durven verlaten van eigen stellingen, zoeken naar 
werkbare oplossingen, ruimte geven aan het ongewone 
en onbekende.



De samenleving is meer dan 
ooit een netwerk geworden in 
een geheel van koppelingen 
en verbindingen.

Een samenleving is een 
netwerk van netwerken die op 
de een of andere manier 
allemaal met elkaar 
verbonden zijn, maar waarin 
tegelijkertijd geen samenhang, 
maar juist fragmentatie en 
gelaagdheid te ontdekken valt.



Wat ons kan helpen: de betekenis
van een netwerk te doorgronden

• Een samenleving als 
een netwerk van 
netwerken bestaat! 

• Deze zienswijze biedt 
heel andere 
oplossingsrichtingen en 
interventies.

• De dynamiek en 
complexiteit in een 
netwerksamenleving is 
niet gebaat bij
standaardoplossingen
maar bij creativiteit en 
maatwerk.bij creativiteit 
en maatwerk.  



Bewonersinitiatieven zijn de basis van de samenleving

Hugo de Jonge
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AActie 1
Terug naar de basis: Mensen die voor elkaar zorgen

SOCIALE SAMENHANG ALS 
BASIS VOOR INCLUSIEVE 

WIJKEN EN DORPEN

LOKALE SAMENWERKING: 
ONDERLINGE SOLIDARITEIT 

DOEN HERLEVEN

KLEINSCHALIG EN LOKAAL 
ORGANISEREN VAN ZORG EN 

ONDERSTEUNING 



Actie 2

Maak het 
makkelijker voor 

inwonersinitiatieven

Emancipatie 
van de 

beweging 
(due to 
involve)

Juridische 
innovatie

Wet- en 
regelgeving 
aanpassen

Duurzame 
financiering



Actie 3

Inwonersinitiatieven die actief zijn in

het sociaal domein moeten meer gaan 

werken aan de ontwikkeling van de

eigen beweging om kennis te delen en

om te komen tot een duurzame orga-

nisatie en een goede verantwoording

aan de eigen achterban en samen-

werkende instanties



Hoe sterk is mijn netwerk?



Pilot: doelstelling

Het in een lokale pilot ontwikkelen en uittesten van een 

opschaalbare werkwijze om ervoor te zorgen dat meer 65-

plussers zonder zorg- of ondersteuningsvraag in Laarbeek zijn 

toegerust met een toekomstbestendig netwerk.



Drie subdoelen

• Bewustwording creëren bij 65-plussers veelal zonder zorg- en ondersteuningsvraag 

en hun kinderen over: 

1) het belang van een toekomstbestendig sociaal netwerk 

2) het belang van het optimaliseren van hun zelfredzaamheid  

3) de mogelijkheden hoe je het netwerk kunt verstevigen.

• Ontwikkelen van een werkwijze waarmee 65-plussers met een zorg- en 

ondersteuningsvraag handvaten krijgen om hun persoonlijke en lokale informele 

netwerk inzichtelijk te maken en te versterken. 

• Inzicht geven aan de betrokken partijen in een opschaalbare werkwijze voor het 

versterken van het sociaal netwerk.



Conclusies 

• De doelgroep is breder dan ‘65-plussers en hun kinderen’

• Kinderen staan niet per se centraal in het sociale netwerk van 

65-plussers

• Mensen bieden liever hulp aan dan dat zij deze vragen

• Netwerkversterking is meer dan uitbreiding van de sociale 

contacten

• Evaluatie netwerkcoaching in ontwikkeling

• Zorg-voor-later-kaart biedt nog vele kansen

• Intermediairs vormen een belangrijke (toekomstige) schakel in 

het verhogen van de effectiviteit



Wat kunt u doen als 
belangenbehartiger?
• Het stelsel van de ouderenzorg is aan herziening 

toe vanwege de vergrijzing van de samenleving.

• Activeer uw leden om initiatieven te nemen op het 
gebied van Wonen Welzijn en Zorg in hun eigen 
gemeenschap.

• Maak uw leden bewust van de terugtredende 
overheid en de verandering naar meer zelf doen.

• Ga als seniorenvereniging het gesprek aan met uw 
(oud) werkgevers.



Een praktijk voorbeeld

• Filmpje

• Meer informatie? www.zorg-voor-later.nl

• Contact? donvansambeek@onsbrabantnet .nl

http://www.vierbinden.nl/nieuws/186-zorg-voor-later
http://www.zorg-voor-later.nl/

