Het project
“Community - Welzijn - Zorg”
in het kort

1. Achtergrond en probleemstelling
Het project Zorg en Diensten op Afstand (ZDA) van de vereniging “Ons Net
Son en Breugel/ThuisVerbonden” was een sociaal-organisatorisch
vrijwilligersproject dat beoogt de doelgroep, senioren en mensen met een
beperking, bewust te maken van de (toekomstige) mogelijkheden van het
gebruik van internet voor de gebieden zorg en welzijn. Het gaat dan om het
leren omgaan met beschikbare gebruikersschermen, communicatie
mogelijkheden, beeldverbindingen met anderen en uiteindelijk ook met
zorgverleners.
Onlangs nog liet wethouder Robert Visser de problematiek in de "Civil
Society" ruimschoots de revue passeren en wat dat zal betekenen voor de
gemeente, voor de burger en voor de vrijwilliger, eigenlijk dus voor de hele
gemeenschap.
Voorbeelden van de problematiek zijn vereenzaming (onder oud en onder
jong), sterk groeiende kosten in de Zorg en daarbij een toenemend tekort
aan verzorgend en verplegend personeel, verdere individualisering,
afnemend budget voor de (niet-)professionele organisaties, de groeiende
lastenverschuiving vanuit de AWBZ naar de Wmo en andere wetswijzigingen,
zoals de Kanteling en de intussen volledig benutte capaciteit bij de
mantelzorgers en vrijwilligers.
Daarnaast is er ook een algemeen streven om senioren en mensen-met-eenbeperking langer en gelukkiger thuis te laten blijven wonen: “Blijvend Thuis in
Eigen Huis” ! Op een veilige, vertrouwde manier zou internet als een sociaal
medium gebruikt moeten kunnen worden om te komen tot goed werkende
communicatie tussen dorpsgenoten, familie, maar ook tussen groepen van
personen uit een vereniging of organisatie of dienstverleners. Met name ook
door de gemeente in haar noodzakelijke contacten met burgers of met
groepen van burgers zoals Wmo-cliënten, een wijk of buurt, vrijwilligers ,
scholen of verenigingen.
Een grotere en meer efficiënte betrokkenheid van de burger bij de publieke
zaak, de versterking van de gemeenschapzin, gemeenschapsverbanden en
samenwerking zijn van groot belang om tot een vruchtbare cohesie in de
lokale samenleving te komen.
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De doelstelling.
1. De doelstelling is om de inwoners van Son en Breugel een mogelijkheid te
bieden om via een veilig en persoonlijk-vorm-gegeven-internet, te bouwen
aan, deel te nemen aan, of te genieten van een actieve gemeenschap
en/of deelgemeenschappen of de mogelijkheid gebruik te maken van de

aangeboden diensten naar eigen wens. Op elk moment naar eigen keus en
behoefte! Eventueel kan de deelnemer met de dan aanwezige middelen
gebruik maken van de door hem en de zorgverlener overeengekomen
zorgfaciliteiten.
De daartoe te bouwen organisatie en de bijbehorende technologie moet
beschikbaar zijn voor de individuele inwoners, maar ook voor bestaande
deelgemeenschappen zoals (sport)verenigingen, clubs, (semi)professionele organisaties en dienstverleners.
2. De organisatie maakt gebruik van internet door middel van een "softwareplatform" via onder andere een PC of tablet. Daarbij is het mogelijk om
via een eenvoudig (zelf samen te stellen) knoppenschema de beschreven
communicatie te realiseren. Deze (netwerk)organisatie heeft als
uitgangspunt het hele patroon van dienstverlening zoals neergelegd in het
volgende Groeimodel mettertijd te realiseren: van eenvoudige (video-)
communicatie tot en met aangeboden en afgenomen zorg.

Om dit geheel te initiëren willen we komen tot een consortium van
potentiële belanghebbenden, die hun werkgebied vertegenwoordigen en
ook capaciteit beschikbaar stellen om te participeren in een werkgroep.
De te realiseren organisatie moet aansluiten bij de visie en plannen van
het gemeentebestuur van S&B , van de regiogemeentes in de SRE en van
Brainport.
3. Waarom nu?
De bovengenoemde problemen beginnen te knellen, we kunnen met gerichte
oplossingen een steentje bijdragen. Er is een toenemende consensus omtrent
deze problematiek, in de politiek, maar ook bij de gewone burger en instituties.
Het is van groot belang om bij de start te kiezen voor een internet-platform
dat in één systeem al deze vormen van communicatie mogelijk maakt, zodanig
dat speciale behoeftes van groeperingen via applicaties naadloos kunnen
worden geïntegreerd. Hiermee wordt voorkomen dat kwetsbare burgers in de
Pagina 2 van 3

loop van de tijd zouden moeten leren omgaan met meerdere/verschillende
systemen hetgeen zeer onwenselijk (en kansloos) is.
Om dit project te laten slagen is er een breed draagvlak nodig binnen de
gemeenschap van Son en Breugel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan instellingen,
de reeds bestaande netwerken of “communities” zoals sport-, patiënten-,
culturele- en belangen- verenigingen, jongeren- en ouderenorganisaties,
mantelzorgers en uiteindelijk vooral de individuele burger. Maar ook aan
instellingen als de LEV Groep, Archipel en bovenal de gemeente.
Op het seminar van 28 augustus wordt door meerdere organisaties en de
gemeente nader ingegaan op deze materie om het belang te onderstrepen.
Inmiddels is een consortium met vertegenwoordigers van verschillende
organisaties in voorbereiding wat de supervisie over de uitvoering ter hand
neemt. Een bestaande werkgroep heeft een gedetailleerd werkplan beschikbaar.
In het werkplan zijn onder andere voorzien het maken van een financieel model,
de keuze van "het platform", het werven van deelnemers en dienstverleners,
een redactie, enz, zodat de doelstelling optimaal wordt gerealiseerd.
Voor nadere informatie:
Karien van Vroonhoven, tel. 0499.473.987
Pieter den Hamer,
tel. 0653.285.222
Na 20 augustus op www.thuisverbonden.nl .
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