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Aanleiding	  
•  De	  formele	  Zorg	  in	  de	  wijk	  (o.a.	  hulp	  bij	  huishouden)	  

verschraalt	  meer	  en	  meer,	  door	  bezuinigingen	  
•  De	  formele	  Welzijn	  is	  al	  wat	  langer	  schraal	  in	  ZO	  
•  De	  VRAAG	  naar	  Welzijn	  en	  Zorg	  wordt	  er	  niet	  

minder	  op	  
•  3D-‐kanteling	  gaat	  over	  Zorg	  &	  ParNcipaNe	  &	  Jeugd	  
•  De	  wijkeconomie	  kan	  een	  stevige	  IMPULS	  gebruiken	  
•  We	  hebben	  in	  ZO	  al	  2	  jaar	  geoefend	  met	  

‘kwarNermaken’	  in	  SAMENredzaamheid:	  	  

“We	  redden	  het	  samen,	  in	  gelijkwaardigheid	  en	  
wederkerigheid,	  en	  maken	  ruimte	  voor	  anders	  zijn	  EN	  voor	  

anders	  organiseren”	  	  	  



What’s	  in	  a	  name?	  

Onderscheid	  ’formeel’	  en	  ‘informeel’	  	  
onduidelijk	  EN	  arbitrair:	  
•  Betaald	  <-‐>	  onbetaald?	  
•  Profess.	  ‘van	  buitenaf’	  <-‐>buurtprof.	  ‘van	  
binnen	  uit’,	  ‘van	  onder	  op’,	  nabij?	  

•  Gecontracteerd,	  gesubsidieerd	  of	  gesponsord	  	  
	  	  
“Eh….	  de	  grootste	  subsidieslurpers	  zijn	  de	  ambtenaren!”	  





De	  1e	  groep	  reizigers	  op	  weg…	  

Inmiddels	  3e	  lich+ng	  van	  start!	  



STARTpunt	  voor	  de	  reis:	  
	  
=>	  RADICAAL	  vraaggestuurd!	  
	  
De	  vragen	  en	  behoeTen	  die	  bij	  (ieder	  van)	  ONS	  
als	  bewoners/lotgenoten	  leven,	  met	  een	  focus	  
op	  WELZIJN	  en	  ZORG:	  
	  
1.   Onderzoeken:	  waarvoor	  kunnen	  WE	  

terecht	  bij	  elkaar,	  wat	  speelt	  er	  echt	  

2.   En	  wat	  laten	  WE	  bij,	  of	  leiden	  we	  door	  naar	  
de	  formele	  zorg,	  maar	  dan	  net	  even	  
anders….	  	  



De	  training:	  6	  DAGEN,	  6	  THEMA’s	  

•  Onze	  ROOTS	  	  
•  Empowerment,	  grenzen	  en	  wensen	  
•  Leiderschap	  &	  Wederkerigheid	  
•  Kwaliteit	  van	  de	  verbinding	  
•  De	  poliNeke	  dimensies	  van	  Zorg	  en	  Welzijn	  	  
•  De	  blik	  naar	  buiten:	  bruggen	  bouwen!	  
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SLIM	  SAMENredzaam	  =	  	  
“Wij	  zijn	  de	  dragers	  van	  elkaars	  

problemen	  EN	  van	  elkaars	  
oplossingen!”	  



Voorbeeld:	  woongroep	  Anand	  Jo+	  (1)	  

•  10	  mensen	  met	  een	  Zorgvraag:	  Hulp	  bij	  
Huishouden	  

•  Dat	  kost	  de	  gemeente	  >	  35.000	  Euro,	  te	  
betalen	  aan	  Cordaan	  en	  Amstelring	  

•  Cordaan	  en	  Amstelring	  zorgen	  NU	  voor	  de	  
hulp:	  met	  10	  (!)	  verschillende	  helpers	  ….	  

-‐>	  “Hoe	  zou	  het	  zijn	  om	  STRAKS	  middels	  PGBs	  
die	  hulp	  SAMEN,	  en	  dichterbij,	  te	  organiseren	  

via	  de	  BUURTcoop?”	  



Voorbeeld:	  woongroep	  Anand	  Jo+	  (2)	  

•  5	  bewoners	  met	  een	  Zorgvraag:	  dagopvang	  
nodig	  (dementerend)	  	  

	  
	  
	  
	  

-‐>	  “Hoe	  zou	  het	  zijn	  om	  de	  dagopvang	  intern	  
ook	  voor	  de	  BUURT	  te	  organiseren?”	  

Het	  gebeurt	  al,	  i.s.m.	  SW-‐SL!	  



De	  BUURTCoöpera+e	  SAMENredzaam	  
als	  ‘Community’	  sluit	  aan	  op	  de	  
structurele	  vragen	  in	  de	  buurt:	  
•  Hulp	  bij	  Huishouden	  
•  Klussen	  in	  huis	  en/of	  tuin	  
•  Uitvoeren	  energiebesparingsmaatregelen	  
•  Hulp	  bij	  gescheiden	  afval	  inzameling	  
•  MaalNjdenservice,	  was-‐	  en	  strijkservice	  
•  Opvang	  dementerende	  ouderen	  	  
•  Vervoer	  van	  en	  naar	  dokter,	  ziekenhuis,	  kerk,	  kapper	  of	  maatschappelijke	  

acNviteiten	  
•  Steunkousen	  en	  prikken	  
•  Tijdelijke	  logeerfaciliteit/hospice/zorghotel	  
•  Hulp	  bij	  huiswerk,	  leren	  lezen	  etc	  
•  Etc.	  
Bijvangst:	  
•  Vervoer	  delen,	  gereedschap	  delen	  etc	  
•  CollecNeve	  inkoop/aanbesteding	  (van	  zonnepanelen,	  zonneboilers	  etc)	  en	  

deels	  zelf	  ook	  uitvoeren	  
•  Gezamenlijk	  groenbeheer,	  samen	  voedsel	  verbouwen	  etc	  



Voorlopig	  voorstel	  (stand	  19/1/2016):	  
Wie	  kunnen	  lid	  worden?	  

•  Buurtbewoners	  die	  hulp	  nodig	  hebben	  
•  Buurtbewoners	  die	  hulp	  kunnen	  bieden	  op	  vraag	  
•  Gemeente	  	  
•  Maatschappelijke	  organisaNes,	  ‘formeel’	  en	  ‘informeel’	  
•  Bedrijven	  en	  ZZPers	  
•  Principe:	  ‘One	  member	  One	  Vote’	  
•  Nog	  uit	  te	  werken:	  opNmale	  gebiedsgrooge;	  start	  in	  Gaasperdam/Driemond,	  

wel	  zo	  dichtbij	  als	  mogelijk	  en	  gewenst	  ‘matchen’	  

Kosten	  voor	  bewoners/aanbieders:	  7,50	  Euro	  per	  maand	  	  
(nog	  uitwerken:	  en	  hoe	  duur	  voor	  hulpvragers?	  En	  voor	  organisaLes?)	  

	  
	  =	  Inclusief	  maandelijkse	  netwerkmaalLjd	  +	  drankje	  	  
Op	  1e	  woensdag	  in	  de	  maand,	  van	  half	  6	  tot	  half	  8	  

	  
1e	  half	  jaar	  PROEFlidmaatschap	  voor	  15	  Euro	  in	  totaal;	  	  

maar	  dan	  wel	  bijdrage	  aan	  maalLjd	  +	  drankje	  van	  5	  Euro	  per	  keer	  
	  

p.m.:	  slapend	  lidmaatschap?	  	  



Hoe	  kun	  je	  lid	  worden?	  
-‐>Kennismakingsbijeenkomst	  SAMENredzaam	  
	  van	  1,5	  uur,	  voorafgaand	  aan	  maandelijkse	  
netwerkbijeenkomst	  (van	  16-‐17.30	  uur):	  
	  
•  Wie	  zijn	  wij,	  waar	  staan	  wij	  voor	  
•  Wie/wat	  zoeken	  wij	  
•  Wat	  hebben	  we	  jou	  te	  bieden	  	  
•  Wat	  vragen	  we	  van	  jou	  (van	  jou	  als	  org.)	  
•  Wat	  kost	  het	  
•  Wat	  levert	  het	  op	  
•  Vervolg	  afspraak	  voor	  intake	  en	  (sociaal)	  contract,	  steeds	  

voor	  1	  jaar;	  daarbij	  bepaalt	  de	  vraag	  het	  aanbod,	  dat	  wat	  
nodig	  is	  

	  



Naar	  een	  nieuwe	  (‘disrup+ef-‐
construc+eve’)	  vergoedingencultuur	  (1)	  

1.  20	  uur	  per	  maand	  (of	  meer,	  bv	  50	  uur,	  indien	  experiment	  
Basisinkomen	  wordt	  gehonoreerd)	  ‘graNs’	  inzet	  ‘intern’	  voor	  
duurzame	  ontwikkeling	  &	  beheer	  van	  de	  coöperaNe	  (Incl.	  
website,	  telefoondienst,	  ‘matching’	  van	  aanbod	  en	  aanbieder	  
aan	  vraag	  en	  vrager,	  ruimte	  schoonhouden,	  
maalNjdverzorging	  voor	  netwerkbijeenkomst)	  

2.  Daar	  bovenop	  extra	  inzet	  ‘extern’,	  graNs	  of	  a	  15	  (tot	  35)	  Euro	  
bruto	  per	  uur,	  met	  een	  maximum	  van	  120	  uur	  per	  maand	  

3.  Aanvullend	  aan	  1.	  of	  2.	  kan	  met	  SAMSAMpunten	  (LETS-‐
ruilsysteem)	  zowel	  hulp	  worden	  verkregen	  als	  hulp	  worden	  
geboden	  (max	  3000	  punten	  per	  jaar,	  vergelijkbaar	  met	  3000	  
Euro	  =	  250	  per	  maand	  =	  15	  tot	  25	  uur)	  



Naar	  een	  nieuwe,	  ‘disrup+ef-‐
construc+eve’	  vergoedingencultuur	  (2)	  
4.  Instroom	  mogelijk	  voor	  zowel	  mensen	  uit	  bijstand,	  met	  WAO,	  

Wajong	  of	  WW-‐uitkering	  als	  voor	  ZZP-‐ers	  (‘eer	  de	  diversiteit’)	  	  
5.  Experiment:	  Basis	  inkomen	  	  

	  (of	  eerst	  lichtere	  vorm:	  scharrelondernemerschap;	  met	  in	  1e	  
	  jaar	  ruimte	  voor	  20	  mensen;	  2e	  jaar	  40,	  3e	  jaar	  60).	  	  

6.  Financiering	  van	  scholing	  (o.a.	  training	  SAMENredzaam	  en	  
tafelsessies)	  dient	  nog	  nader	  uitgewerkt,	  alsook	  contracten,	  
verzekering,	  VOG	  (wel	  of	  niet),	  pensioenvoorziening,	  en	  
fysieke	  ruimte	  

7.  Streven	  is	  dat	  SAMSAMpunten	  ook	  bij	  een	  aantal	  winkels	  en	  
de	  woningcorporaNe	  ingewisseld	  worden	  voor	  producten	  en/
of	  diensten	  

	  



Tot	  slot	  

De	  eventuele	  Winst	  die	  op	  jaarbasis	  
door	  de	  CoöperaNe	  gemaakt	  wordt,	  
komt	  ten	  goede	  aan	  	  

	  
	  	  	  	  ‘de	  VOUCHERpot’	  	  

	  
voor	  vernieuwende	  maatschappelijke	  
iniNaNeven	  in	  de	  buurt!	  	  	  



	  
RANDvoorwaarden	  voor	  	  
BUURTcoöp	  SAMENredzaam	  
	  
	  
	  
*Tijd	  (3	  jaar)	  
*Samenspel	  tussen	  partners	  
*	  Experimenteerruimte	  
*	  Financiele	  middelen	  voor	  opstarten/leren	  en	  delen	  

“Doet	  u	  ook	  m
ee	  als	  organis

a+e?”	  


