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Advies inzake Visie op Zorg

Geachte mevrouw Stijkel,
Op 15 februari 2012 heeft de Wmo-Adviesraad op ons verzoek een advies ingediend
inzake de Visie op Zorg. Het Dagelijks Bestuur is u zeer erkentelijk voor de inhoud van
uw advies en ook voor uw eerder gegeven advies ‘naar een samenredzaam Zuidoost in
2014’.
Uit beide adviezen spreekt duidelijk uw wens om als bewoners samen met het stadsdeel
en andere belangrijke partners in Zuidoost te werken aan een samenleving waarin
passende zorg wordt geboden aan onze meest kwetsbare burgers. U roept op om daarbij
gebruik te maken van de kracht en kennis van burgers om elkaar te helpen, waar nodig
gesteund door professionele instellingen. Op uw initiatief is vorig jaar ook een
werkconferentie georganiseerd om samen met partners te zoeken naar kansen om daar
gezamenlijk in op te treden.
In onze Visie op Zorg sluiten wij aan bij uw oproep om te komen tot een samenredzaam
Zuidoost waarbij de kracht van bewoners uitgangspunt is. Wij willen nadrukkelijk invulling
geven aan uw adviezen door:









een digitale marktplaats te ontwikkelen, waarbij niet alleen burgers gekoppeld kunnen
worden aan aanbod maar bewoners ook onderling diensten kunnen uitwisselen.
het organiseren van netwerken van organisaties en burgers op wijkniveau met als
doel de vraag naar boven te halen en innovatief aanbod te ontwikkelen om kwetsbare
burgers te ondersteunen.
op diverse terreinen van zorg platforms en projecten te starten waarbij professionele
instellingen, zelforganisaties en bewonersorganisaties kennis en kunde aan elkaar
koppelen en samen voorstellen ontwikkelen die leiden tot vraaggerichte zorg.
voort te bouwen op de eigen kracht methodiek, door dit jaar uitvoering te geven aan
de wens van de raad een pilot te starten waarbij deze methodiek wordt ingezet om de
leefbaarheid in de buurt te bevorderen.
met corporaties, zorgaanbieders en bewoners in overleg te treden over de toekomst
van de zorgcomplexen in Zuidoost in relatie tot de wens naar wonen en zorg van
ouderen in Zuidoost.
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Deze opsomming is niet uitputtend en ook nog niet op alle terreinen uitgekristalliseerd.
Wij onderschrijven uw oproep om niet te lang in deze visieontwikkeling te blijven hangen
maar over te gaan tot daden. Het opstellen van een visie op zorg was echter noodzakelijk
om de richting te kunnen bepalen waarop Zuidoost moet inzetten om haar bewoners
optimaal te bedienen op het terrein van zorg.
Onder het motto ‘al doende leert men’ willen wij nu aan de slag gaan en op korte termijn
met een actieprogramma komen waarin staat wat we gaan doen, met wie en wanneer.
Daarbij willen wij gehoor geven aan uw oproep om zoals u dat noemt, met ‘alle
betrokkenen in de zorgzelfredzaamheid’ ons te buigen over deze vragen. Wij doen dit in
de conferentie: Samenwerken met zorg, die plaatsvindt op donderdag 19 april in de
Nieuwe Stad.
Wij verwachten op deze dag met u en vele anderen constructief verder te gaan op deze
ingeslagen weg!

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur

C.M. de Graaf
secretaris a.i.

M. La Rose
voorzitter
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