
Terug dromen naar 1994…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEG 

- Asingahof 

- Politie 

- Postkantoor 

- Bakker 

- Gemeentehuis 

- Slager 

- Cafe 

- De bank 

- Kapsalon 

- Pinautomaat 

- Bloemenzaak 

- Bibliotheek 

- Verfwinkel 

- Huisartsen 

- Apotheek 

- Blokker 

- Ijzerzaak 

- Fotograaf 

- Schoenenzaak 

- Meubelzaak 

- Slijterij 

 

BIJ 

- Fietsenwinkel 

- Kinderopvang 

- Merel 

- Exspoor 

- Groentenwinkel 

- B&B 

- Kringloop 

- Zzp’ers 

- Bus 

- Fysiotherapeut 



 

Verder dromen naar 2034… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is er niet 

meer? 

- Middenstand 

- School ( 1 over) 

- De bus 

- Zorg 

- Tandarts 

- Sport 

- Vergrijzing 

- Minder huizen 

- Leegstand  

- Te veel recreatie 

- ‘Akkerstraat buurt’ 

 

Wat is er bij 

gekomen? 

- Sportcomplex 

- Zelfredzaamheid 

groter 

- Rust en ruimte 

- Technische middelen 

(helpende hand) 

- Robots 

- Levensloopbestendig

e woningen 

- Volkstuinen 

- Woongemeenschap 

- Kind/ouderen oppas 

- Eigen energie 

(energiepark) 

- Toerisme 

- Lokale vervoersbus 

- Kleine ondernemers 

- Boodschappendienst 

- Mentaliteitsverande

ring 

- Glasvezel 

- Thuiswerken 

- Biologische 



 

Groep 1: 

- Niet alle verantwoordelijkheid is voor de kinderen van de 

oudere(n) die zorg nodig hebben, dorp kan actief ondersteunen. 

- Vroeg signaleren en passende actie ondernemen. 

- Regelmatig zichtbaar zijn als DörpsZörg, herkenbaar 

aanspreekpunt. 

- Vergrijzing is ook positief, meer mensen die vrijwilliger 

kunnen zijn. 

- Moderne en eenvoudig te gebruiken technieken in en om huis. 

 

Casus 1 

Aanspreekpunt van DörpsZörg Kerkstraat neemt contact op met mw de 

Boer en ook met haar kinderen, of in ieder geval het kind dat in 

Ulrum woont, om het probleem bespreekbaar te maken. 

Met dementie blijft het lastig wie verantwoordelijk is; mevrouw 

zelf, haar kinderen, professionals? Overleg en samenwerking tussen 

deze drie partijen zal erg belangrijk zijn. 

Overleggen wat haar kinderen zelf kunnen opvangen en daarop 

aansluiten. 

Een vrijwilliger zoeken die mee kan helpen in de tuin, deze persoon 

komt op deze manier regelmatig langs en heeft tegelijkertijd een 

signaleringsfunctie.  

Misschien kan er iemand regelmatig koken met of voor mevrouw met 

producten uit haar eigen tuin: actief, contact en signalering. 

Signaleringssystemen/hulpsystemen in huis. Alarm/rook/brand/val 

melder naar kind of buren. Regelmatig melden mevrouw via beeld 

(Skype, maar dan moderner en simpeler) 

Meer gedeelde verantwoordelijkheden. DörpsZörg zal centrale rol gaan 

spelen en serieuze partner zijn voor betrokkenen en professionele 

zorg. 

Professionele zorg blijft onmisbaar en zal ook meer de taak hebben 

advies en (zorg)ondersteuning te geven, flexibel. Wát kunnen mensen 

zelf, wát kunnen vrijwilligers (DörpsZörg) en wanneer is 

professionele hulp nodig. 

Herkenbaar en stabiel aanspreekpunt professional, bijvoorbeeld 

wijkverpleegkundige. 

Mentaliteitsverandering heeft tijd nodig. 

Samen eten in de buurten, maar ook spelletjes doen, op verschillende 

locaties in het dorp. Dit kan bij mensen thuis. Activiteit en 

ontmoeten in je eigen buurt. 

Nadruk op wederdienst, dit in verband op vraagverlegenheid. Wát kun 

je terugdoen als je zorg of hulp ontvangt? Kleine vergoeding, 



natura? (haal jij de appels uit mijn tuin, dan bak ik een appeltaart 

voor jou) 

Woonvorm met ontmoetingsruimte, activiteiten en samen koken en eten 

en elkaar kunnen ondersteunen. 

 

 

 

 

 

Groep 2: 

- Eigen verantwoordelijkheid – wens om niet afhankelijk van 

kinderen te worden 

- Woning aanpassen 

- Geestelijk actief blijven 

- Uit bed 

- Medicijnen + 

- Eten –> samen eten in groepen 

- Gezelschap / erop uit 

- Zelf betrokken bij huis schoonmaken 

- Alarm/sleutel 

- Techniek: tijdklokken licht/ telefoon licht + signaal 

- Vrijwilligers vergrijzen 

- Maar ook veel kinderen in Ulrum! 

- SRV komt terug 

 

Casus 2 

Optie 1: vrouw blijf alleen over (dementeert) 

Woonvorm met ontmoetingsruimte met dagbesteding. Koken en was 

opvouwen zelf 

Optie 2: Man blijft over 

Buurvrouw als maatje. SRV terug. Skype met de zoon op afstand. 

Afspraken met woningcorporatie over aanpassen woning en onderhoud 

groen. Au pair in huis. Mensen met uitkeringen verplichten tot 

vrijwilligerswerk.  

Dorpscoöperatie 

Zorggeld 

Kosten van professionals lokaal besteden, niet perse alleen door 

vrijwilligers. 

PGB budget vrij besteden. 

Continuïteit van de vrijwilligers in de zorg  



Adviserende professionals � tips en ideeën. 


