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op initiatief van de Stichting 
Mens en Maatschappij is 
samen met de gemeenten 
Bedum en Winsum en met 
de Zorginstelling de Hoven, 
op drie locaties Goud Waark 
gestart. 

VITok (bestaande uit de 
fondsen Sluyterman van Loo 
en rCoak) heeft de uitvoering 
mogelijk gemaakt. In deze 
uitgave leest u hoe dit is 
vormgegeven.

resultaten op de 
drie locaties

In Baflo is het Noaberhoes van start ge-
gaan. Dit is een ontmoetingsplek voor 
senioren in het dorp en fungeert als een 
dorpshuiskamer. In deze ruimte staat ont-
moeten centraal door middel van activitei-
ten, zoals met elkaar koken en eten, klus-
jes voor en met elkaar doen, computerles 
en computeren. Er zijn nog veel meer mo-
gelijkheden bedacht, maar de vraag van 
de dorpsbewoners is leidend voor wat er 
plaats vindt in en vanuit deze dorpshuis-
kamer. Er is een vaste kern van vrijwilligers 
die het Naoberhoes runnen en samen met 
senioren in het dorp invullen. Zij regelen 
onderlinge zorg. Enkele van hen gaan ac-
tief het dorp in en bezoeken kwetsbare 
senioren. Met Viskenij, het woonzorgcen-
trum van de Hoven in het dorp, is nauw 

contact. Deze faciliteert, biedt ondersteu-
ning bij vragen en bewaakt dat het eige-
naarschap bij de senioren blijft liggen. 

In Bedum is de Verzoamelstee gestart. Dit 
is een ontmoetingsplek waar senioren el-
kaar ontmoeten en waar ze over verschil-
lende thema’s met elkaar praten. Hiervoor 
worden ook gastsprekers uitgenodigd. 
Vanuit hier zullen ook nieuwe social media 
lessen gestart worden. Bezoekers kun-
nen eten in de Brasserie. Goud Waark, 
de duurzame infrastructuur van en voor 
senioren die elkaar ondersteuning kunnen 
bieden en kunnen versterken, is onderdeel 
van De Verzoamelstee. 

Een groep vrijwilligers is betrokken en 
actief. Zij werken nog samen op met pro-
fessionals en werken toe naar eigenaar-
schap. Alegunda Ilberi, het woonzorgcen-
trum van De Hoven, faciliteert en werkt 
nauw samen met de gemeente. Zij on-
dersteunen samen de ontwikkeling en de 
borging. De gemeente heeft een actieve 
rol bij de verbinding met andere organisa-
ties en wijkinitiatieven.

In Winsum is een groep senioren in de 
wijk Obergum gestart met de Nova No-
abers. Zij hebben op zich genomen om 
een inloop/ontmoetingsruimte te creëren 
voor onderling contact en gezamenlijke 
activiteiten. Er zijn aanspreekpersonen per 
buurtje/straat, met de bedoeling te signa-
leren (wat mensen in de buurt graag willen 
of nodig hebben), samen oplossingen te 
bedenken en mensen onderling met elkaar 
te verbinden. Zij stemmen af met de ge-

meente en met organisaties over bijvoor-
beeld veiligheid, (thuis)maaltijden, contact 
met de wijkagent en mogelijkheden voor 
sport en bewegen. Met elkaar richten zij 
een informatiepunt in, samen met organi-
saties, over onder andere woningaanpas-
singen en hulp. En ten slotte matchen ze 
onderlinge diensten. 

Er is een vaste groep vrijwilligers die het 
eigenaarschap in korte tijd op zich heeft 
genomen. De dorpencoördinator van de 
gemeente biedt ondersteuning naar be-
hoefte. Zij ondersteunt tevens de samen-
werking tussen bewoners en betrokken 
organisaties. 

Betekenis
Veel ouderen missen een rol of functie in 
de samenleving en/of voelen zich een-
zaam. Door de vergrijzing, krimpgebieden 
en tekorten in de zorg, zal er een groter 
beroep worden gedaan op de samenle-
ving. Het inzetten van (georganiseerde) 
vrijwilligers bereikt zo langzamerhand het 
maximaal haalbare. Bovendien kunnen en 
willen ‘gemeenschappen’ meer zelf aan 
het roer staan. Wij weten vanuit de prak-
tijk dat er veel bewoners zijn die best ‘iets’ 
voor een ander zouden willen betekenen. 
Daarnaast zijn er bewoners, die met net 
dat kleine beetje extra hulp/aandacht van-
uit de buurt zich prettiger in hun huis voe-
len, maar deze niet durven te vragen. Veel 
vraag naar formele zorg ontstaat door een 
gebrek aan welbevinden. Tot slot signa-
leren zorginstellingen dat veel kwetsbare 
ouderen, op het moment dat zij zorg gaan 
ontvangen, los van de sociale gemeen-
schap komen te staan.

Met Goud Waark hebben wij een aanpak 
ontwikkeld, samen met inwoners, instel-
lingen en gemeenten. Goud Waark is 

een antwoord op de snel veranderende 
samenleving, waarin een grote transi-
tie plaatsvindt in de formele zorg en er 
nieuwe vormen ontstaan van formele en 
informele structuren in zorg en ondersteu-
ning. Centraal staat dat bewoners zelf zich 
inzetten voor elkaar, voor de leefbaarheid, 
sociale cohesie en zo lang mogelijk zelf-
standig wonen. En dat organisaties daar-
bij aansluiten. 

Daarbij ontstaan nieuwe verhoudingen 
tussen professionals en bewoners. We 
spreken over ‘oud denken’ waarbij het 
bestaande aanbod van organisaties wordt 
‘weggezet’ en projectplannen, mijlpalen 
en begrotingen van te voren door profes-
sionals worden vastgesteld. En ‘nieuw 
denken’, waarin organisaties een geza-
menlijke verantwoordelijkheid nemen en 
ondersteuning bieden bij het in de benen 
helpen van bewonersinitiatieven, er bij 
aansluiten, faciliteren en het eigenaar-
schap daar laten waar het hoort, namelijk 
bij de bewoners. 

doel en inhoud
Het doel van dit project is dat senioren 
een duurzame informele structuur in hun 
buurt/wijk/dorp opzetten, die ontmoeting, 
hulp en ondersteuning organiseert voor 
elkaar. Zo kunnen kwetsbare ouderen zo 
lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en 
deel blijven uitmaken van de samenleving.

Er ligt maximale zelfregie en eigenaar-
schap bij de gemeenschap, de lokale 
zorg- en welzijnsinstellingen sluiten hierbij 
aan. We zijn op zoek naar sleutelfiguren in 
buurt, wijk of dorp die met elkaar een ‘an-
kergroep’ of netwerk vormen. De kern van 
het project is het matchen van (individu-
eel) vraag en aanbod, het organiseren van 
activiteiten, wederkerigheid en duurzaam-

Inleiding
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Stappen om te 
komen tot  
Goud Waark
de wensen, behoeften 
en mogelijkheden van de 
bewoners bepalen de aanpak

In ieder dorp of wijk zijn al 
veel initiatieven. Zowel infor-
meel als formeel. aansluiting 
hierbij is essentieel om het 
eigenaarschap van bewo-
ners niet in de weg te zitten 
dan wel te helpen realiseren. 
Met Goud Waark willen we 
bestaande infrastructuur 
versterken en er niet mee con-
curreren: de wensen, behoef-
ten en mogelijkheden van de 
bewoners bepalen de aanpak. 

Goud Waark is uitgevoerd op drie locaties; 
ieder heeft een eigen naam, kleur, cultuur, 
structuur en netwerk. De uitgangspunten 
gelden overal. 

Het kan zijn dat er al bewoners actief zijn 
met buurtinitiatieven die de doelstellingen 
van Goud Waark raken dan wel overlap-
pen. In dat geval kan je al met hen in ge-

sprek over samenwerking en het verster-
ken van elkaar. 

Voor de projectleider is het zaak om de 
durf te hebben de eigen ideeën over de 
structuur en inrichting los te laten. Wellicht 
is het oorspronkelijke plan niet passend of 
zijn eerst andere stappen nodig. 

Aandachtspunten in de voorbereiding 
•  De bottum-up aanpak start bij de be-

woners. In sommige situaties biedt 
het meerwaarde om vanaf het begin 
een actieve rol te vragen van directies 
en wethouders of duidelijk gemanda-
teerde professionals. Om het vliegwiel 
sneller in werking te zetten.

•  Heb een goed besef van de haalbaar-
heid van de doelen en de omvang in 
de tijd die er voor staat. Dit is afhanke-
lijk van onder meer:

 a.  de bereidheid en/of de mogelijk-
heden van bewoners om zich in te 
zetten 

heid. Ook ontmoeting is een wezenlijk on-
derdeel. Het project richt zich op kwets-
bare en vitale ouderen en op versterking 
van de gemeenschap door naoberschap. 

Gemeenten en organisaties zijn met korte 
lijnen betrokken om maximaal af te stem-
men met de bewoners.

uitgangspunten
1.  Eigenaarschap van bewoners en wederkerigheid 

vormen de kern. organisaties sluiten daar bij aan. 

2.  Er wordt geen hard onderscheid gemaakt 
tussen kwetsbare en vitale senioren; iedereen 
kan wat voor een ander betekenen en wil graag 
aangesproken worden op dat wat hij of zij goed 
kan. 

3.  de methodiek is een lokale aanpak, waardoor 
de afstanden letterlijk en figuurlijk kort zijn. 
ontmoeting, hulp en ondersteuning wordt 
dichtbij georganiseerd en zo mogelijk via 
bekenden. 

4.  Mensen vinden elkaar in een informele structuur 
die prettig en ontspannen is; het is leuk om aan 
verbonden te zijn. 

5.  uitgaan van het verbinden van bestaande 
structuren en krachten.
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De opgave
•	 	De initiatieven gaan van start met vrij-

willigers aan het roer.
•	 	Successen vieren en bekendheid ge-

ven. 
•	  Een groot publiek bereiken in de wijk; 

nieuwsbrieven, lokale krant, sociale 
media.

•	  Taken en verantwoordelijkheden wor-
den verdeeld en in ‘structuur’ gezet. 

•	 	Organisaties zijn in concrete acties 
dienstverlenend en reageren snel en 
adequaat.

•	 	Professionals onderhouden korte lij-
nen met de vrijwilligers.

•	  Uitbreiden van het netwerk naar bij-
voorbeeld ondernemers, huisartsen 
en WMO medewerkers.

Stap 3 
In actie

Kernwoorden 
Concreet aan de gang, reuring, zwaan kleef aan, leuk-factor, 
uitgangspunten bewaken.

Voor de projectleider betekent dit In alle bescheidenheid 
faciliteren. 

De opgave 
•	 	Goud Waark wordt ‘van de wijk/het 

dorp’. 
•	  Benutten van de krachten en bronnen 

en kennen van de gevoeligheden.
•	 	Mensen persoonlijk benaderen en in-

formeren.

 
•	 	Vragen, wensen en mogelijkheden van 

de bewoners leren kennen en omzet-
ten naar initiatieven.

•	 	Vrijwilligers in de rol van sleutelfiguren 
pakken het over.

Stap 2 
Eigenaarschap en verbinden

Kernwoorden 
Aanpak vaststellen, overdragen, sturen op visie en einddoel, 
eigenaarschap aan bewoners.

Voor de projectleider betekent deze fase balanceren.

 b.  het gevoel van urgentie bij bewo-
ners

 c.  de mate waarin professionals al ge-
kanteld werken.

•  Neem de positie en voldoende tijd om 
het proces door te lopen en te borgen: 

 a.  tijd om met de mensen samen de 
omslag te maken

 b.  tijd om als de ene aanpak niet 
werkt, de andere uit te proberen 

 c.  tijd om kleine zaadjes te laten rijpen
 d.  tijd om met mensen te gaan werken 

die vanuit de principes van kante-
ling, zelfregie en eigenaarschap aan 
de slag willen gaan 

 e.  tijd om organisaties de kans te ge-
ven gekanteld te werken en hun 
medewerkers te ondersteunen in 
het bottum up werken.

Stap 1  
Inventariseren en consensus

Kernwoorden 
Luisteren, inventariseren, verbinden, visie, betrekken en ‘verleiden’, 
persoonlijk, aandacht en tijd nemen.

Voor de projectleider betekent deze fase enthousiasmeren.

De opgave 
•  Het vinden van bewoners in de wijk die 

zich willen inzetten voor het doel van 
Goud Waark, van potentiële ‘eigena-
ren’ of ingangen daartoe.

•  Het vinden van maatjes bij organisa-
ties, die goede ingangen hebben bij de 
wijkbewoners en/of wijkinfrastructuur, 
zoals de lokale zorginstelling, wijkwel-
zijnswerker, thuiszorgmedewerker,  fy-
siotherapeut/huisarts.

•	 	Visie onder woorden brengen in ge-
meenschappelijke taal.

•	  Commitment uitspreken tussen be-
trokken organisaties. 

 
•	 	Inventariseren van bestaande infra-

structuur en ontwikkelingen en moge-
lijke bronnen om mee samen te wer-
ken, aan te sluiten ofwel om niet mee 
in concurrentie te gaan.

•	 	Inventariseren van namen van mensen 
die door de samenwerkende bewo-
ners op hun beurt betrokken worden. 

•	 	Borging voorbereiden bij sleutelfigu-
ren.
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Sluit aan op bestaande structuren
Dorpen, wijken en regio’s verschillen on-
derling sterk. In het ene dorp wordt een 
gezamenlijk belang gevoeld en zijn snel 
veel handen op elkaar. In een ander dorp 
zijn er al veel vrijwilligers binnen een wijk 
actief maar allemaal op hun eigen ‘eiland’. 
En worden verbindingen door sommige 
mensen vermeden en is positionering van 
individuen belangrijker voor hen dan het 
grotere geheel. 

Belangrijk is om rekening te houden met 
bijvoorbeeld de rol van kerken, de func-
tie van een buurthuis of historie van reeds 
bestaande onderlinge diensten. Het is van 
groot belang deze mee te nemen binnen 
de nieuwe structuur met respect voor hun 
eigenheid en rol in de samenleving.

Beweeg mee met de wijkbewoners
Sluit aan bij de cultuur en gewoontes van 
de bewoners, bij hun tempo en bij hun 
taalgebruik. Bottum-up werken maakt dat 
het tempo, de omvang en de mijlpalen 

niet door ‘het project’ wordt bepaald maar 
door het proces. Neem de tijd:
•	 	om de omslag met mensen te maken 

naar principes van kanteling en zelfre-
gie

•	 	om de zaadjes voor buurtinitiatieven te 
planten en te laten rijpen 

•	 	voor organisaties om in hun nieuwe rol 
te komen.

Balans rond eigenaarschap
Er is een precair evenwicht tussen het 
eigenaarschap in het dorp/de wijk en de 
bedoeling en uitgangspunten die maken 
dat organisaties zich verbinden. De basis 
van Goud Waark is wederkerigheid tussen 
bewoners/senioren onderling. Het eige-
naarschap van ‘onderlinge zorg’ en de ‘in-
formele infrastructuur’ ligt bij de bewoners 
zelf. Organisaties sluiten aan. Deze balans 
vergt aandacht voor de principes en ver-
wachtingen en stijl van communiceren van 
de professionals.

Aandacht voor de korte lijnen tussen 
vrijwilligers en professionals
Vrijwilligers kunnen in een situatie terecht 

De opgave 
•	 	De informele structuur dan wel initia-

tieven in de wijk/het dorp is bekend en 
kunnen zich verder ontwikkelen.

•	 	Afspraken maken over ondersteu-
ning van de vrijwilligers op basis van 
de vragen: wat kunnen ze zelf, wat  

 
kunnen ze samen met anderen en  
waar hebben ze professionele onder-
steuning bij nodig.

•	 	Bespreking en overdracht van de bor-
ging bij vrijwilligers, gemeente en orga-
nisaties. 

Stap 4 
Groei en borging

Kernwoorden 
Op eigen kracht, groeien, successen vieren, borging.

Voor de projectleider betekent dit loslaten.

Contact en social media
Een oudere meneer skyped 
in de ontmoetingsruimte, met 
ondersteuning van vrijwilligers, 
met zijn zoon in Australië. 
De Facebookpagina van het 
Noaberhoes wordt intensief gebruikt 
in het dorp en zorgt voor ontmoeting 
en nieuwe vrijwilligers/gebruikers.

overdraagbare 
leerervaringen

Oog hebben voor elkaar
Mensen in de straat kennen de 
situatie van een echtpaar die te 
maken heeft met onverwachte rouw. 
Zij signaleren dat één van hen niet 
meer naar buiten komt en stappen 
er op af.
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komen, waarin ze onvoldoende vaardig 
zijn in de interactie met andere bewoners. 
Bijvoorbeeld mensen in diepe rouw (waar-
van je het niet weet), met een psychisch 
probleem, met slechte lichamelijke ver-
zorging etc. Dit zijn vaak juist wel de be-
woners die je wilt bereiken, maar waar de 
neiging kan ontstaan om ze uit te sluiten. 
Professionals die betrokken zijn, moeten 
alert zijn op signalen van de vrijwilligers en 
eventueel ondersteuning bieden hoe om 
te gaan met deze situaties. Of eventueel 
de situatie over te nemen. De kracht van 
eigenaarschap bij bewoners moet niet on-
derschat worden. Daarnaast moet er wel 
een back-up voor hen zijn. Verbinding met 
professionals en korte lijnen is van belang.

Bereik van senioren door inzet 
netwerk 
Het bereiken van actieve senioren is het 
belangrijkste element voor een succesvol-
le aanpak en bleek ook het meest kwets-
bare. Het goed inzetten van het eigen 
netwerk onder de bewoners van betrok-
ken professionals of andere sleutelfigu-
ren is hierbij belangrijk. De verbinding die 
deze in het veld voelen met de visie van 
de nieuwe wijze van zorg en ondersteu-

ning, is bepalend voor de mate waarin je 
de senioren kunt bereiken. Binnen Goud 
Waark hebben we uitersten ervaren; van 
een wijkverpleegkundige die persoonlijk 
een grote groep mensen activeert/betrekt 
tot deelname, tot een welzijnswerker die 
door zijn eigen houding mensen afhoudt 
van deelname. 

De nieuwe rol van de professionals en 
de gemeente
We zijn aan het bouwen met de uitgangs-
punten van een nieuwe wereld, waarin 
begrippen als ‘faciliteren’, ‘buiten de gren-
zen’ en ‘integraal’ centraal staan.  We 
doen dit vanuit een oude denkwereld, 
waarin de overheersende cultuur wordt 
bepaald door begrippen als ‘vertrouwde 
producten’, ‘projectplannen’ en ‘definië-
ring van het eindresultaat’. 

Dit kan knagen aan bestaande systemen 
en het kan professionals onzeker maken. 
Tegelijk geeft het ruimte en energie om te 
innoveren. Nieuwe rollen in integrale sa-
menwerking ontstaan organisch op het 
moment dat organisaties, in plaats van 
hun ‘aanbod weg te zetten’, bewonersini-
tiatieven gaan faciliteren. 

In Goud Waark bleken de betrokken zorg-
instellingen voorop te lopen in het nieuwe 
denken en handelen. De gemeenten wa-
ren zeer bereid te faciliteren en waren open 
in het zoeken naar hun nieuwe rol. Bij de 
welzijnsorganisaties bleek hun nieuwe rol 
en innovatief handelen nog onvoldoende 
in de praktijk; de verwachting om samen 
met welzijn  op te lopen en de borging bij 
hen onder te brengen bleek niet uit te ko-
men. De lokale woningcorporaties wilden 
zich in het algemeen niet actief verbinden. 

De rol van de procesbegeleider 
De tijdelijkheid van een procesbegeleider 
of initiatiefnemer is van belang.  Het is van 
belang om enerzijds met één been in het 
proces te staan en hands-on te werken 
waar nodig, en anderzijds met één been 
buiten het proces te staan, overstijgend te 
kijken en verbindingen met de buitenwe-
reld te maken. Doorzettingskracht en en-
thousiast blijven, ook als het moeilijk gaat, 
is nodig.

De meerwaarde van de informele 
infrastructuur
Een vrouw waarvan de zwaar 
dementerende partner twee dagen 
naar de dagbesteding in het 
woonzorgcentrum gaat, voelt op 
deze dagen haar eenzaamheid. 
Mensen in haar omgeving reageren 
niet op haar signaal. Voor haar is 
Goud Waark een uitkomst waar ze 
zelf naar toe kan.

Ondersteuning van de vrijwilliger  
en aansluiten bij het netwerk
Een meneer die zichzelf 
verwaarloost meld zich voor de 
gezamenlijke maaltijd. In plaats 
van hem te weigeren omdat hij 
anderen tot last kan zijn tijdens 
het eten, worden op initiatief van 
een professional met hem en een 
persoonlijk begeleider afspraken 
gemaakt. Meneer eet wekelijks mee 
in schone kleren.
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algemeen
We hebben bemerkt dat senioren en be-
woners geen onderscheid willen maken 
tussen oud en jong en vitaal en kwets-
baar. Mensen willen er voor elkaar zijn. 
Daarnaast zien we rond de verhouding 
tussen informele en formele verbindingen 
een aantal aspecten: 
•	 	Door het eigenaarschap expliciet bij 

bewoners te leggen, gaan professi-
onals ‘oefenen’ anders te handelen. 
Centraal staan de vragen aan de be-
woners ‘wat kan je zelf’ en ‘wat kan je 
samen’. Zowel naar individuele bewo-
ners als naar de groep vrijwilligers. Pas 
daarna kan de professional gevraagd 
worden hierop aan te sluiten.   

•	 	Gemeenten zoeken naar manieren om 
hun WMO-medewerkers dichter bij de 
mensen te brengen; bijvoorbeeld daar 
waar ontmoeting plaatsvindt en infor-
mele zorg georganiseerd wordt. Zij 
sluiten graag aan bij Goud Waark. 

•	 	Huisartsen en praktijkondersteuners 
zien het belang van Goud Waark en 
willen zich verbinden. Zij zien het be-
lang van vroegsignalering bij ouderen 
en willen zich inzetten bij het verleggen 
van de focus van het medische model 
naar welbevinden. 

•	 	Voor het opzetten van een netwerk 
van informele zorg en het eigenaar-
schap op zich nemen, heeft de groep 
vrijwilligers budget nodig (facilitering, 
ruimte, PR). Gemeenten zijn wel be-
reid een budget hiervoor vrij te maken, 
maar niet om rekeninghouder te zijn. 
Een gezamenlijke zakelijke rekening 
voor bewoners is prijzig en omslach-
tig. Een oplossing in de praktijk is om 
één van de betrokken organisaties te 
vragen de rekening te beheren.  

•	 	Naast aandacht in de pers en met fly-
ers, blijkt facebook een goed en veel 
gebruikt medium te zijn. Ook bij oude-
ren.

Ieder heeft talenten
Een mevrouw op hoge leeftijd die 
niet meer mobiel is, geeft aan dat 
ze afhankelijk is van anderen en zelf 
niks kan betekenen voor een ander. 
Haar talent blijkt te zijn dat ze goed 
kan luisteren en mooi kan voorlezen. 
Ze is verbaasd en geroerd dat ze van 
betekenis kan zijn.



Voor meer informatie en contact ga naar www.stichtingmensenmaatschappij.nl
Mabel van den Bergh | mmvandenberg@ziva-advies.nl | 06 15 58 88 16
Famke ten Brinke | fltenbrinke@ziva-advies.nl | 06 16 58 15 28


