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In deze Nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod:
- 330 jaar zorggeschiedenis in 1 boek
-Voorjaar 2013: postzegelparken in verschillende vormen en maten
-Aanbesteden hoeft niet volgens Zorgakkoord – column in Zorgvisie
-10 juni 2013: Van mantelzorgbeleid op papier naar bondgenootschap in de praktijk
-Start evaluatieonderzoek naar Zorgvisite.nl
-Zorgvisite.nl: ruime voldoendes deze maand
-Ouderen op pad voor betere ouderenzorg
330 jaar zorggeschiedenis in 1 boek
Het boek dat de titel draagt Cordaan Rond. Sinds 1683 zorggeschiedenis schrijven is vrijdag
31 mei officieel gepresenteerd in de Hermitage en de dag erna paginagroot vermeld in een
beeldende en verhalende advertorial in het Parool. Twee jaar is er
vanuit Publicarea door Hetti Willemse en Tineke van den
Klinkenberg aan gewerkt.
De rijke geschiedenis als inspiratie voor de toekomst
Het boek is gepresenteerd op het symposium Cordaan Rond dat
vrijdag 31 mei plaats vond onder leiding van dagvoorzitter Sandra
Rottenberg. Het welkomstwoord was aan Eelco Damen, voorzitter
van de Raad van Bestuur, die blij was dat de historie nu is
beschreven. “Onze organisatie heeft zo‟n rijke geschiedenis, Waar
komt de zorg vandaan?, Vanuit welke inspiratie wordt zorg
verleend? en Wat kunnen we leren van het verleden voor de
toekomst?”. Dat laatste komt in het boek aan bod, aan de hand van vijftien rode draden die
een inkijkje geven in de lessen die uit de geschiedenis van de zorg in Amsterdam zijn te
trekken voor de toekomst.
Het programma vervolgt met een college van cultuurhistoricus prof. dr. Herman Pleij, die op
geheel eigen wijze zijn licht laat schijnen over de geschiedenis van de (Nederlandse) zorg. De
voorbeelden die de revue passeren grijpen stuk voor stuk terug op dat de Nederlandse
samenleving zich kenmerkt door saamhorigheid. Dat zie je in de oranje uitdossing van
Nederlanders (niet te verwarren met nationalisme) tot de oorsprong van de Nederlandse
zorgverzekeraars al heel vroeg in de middeleeuwen met de opkomst van de gilden. Gildeleden
leggen maandelijks geld opzij om een potje te creëren om een gildelid dat wegens ziekte niet
meer kan werken te ondersteunen.
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15 lessen uit het verleden
De korte geschiedenisles van Herman Pleij vormt een mooie inleiding op de
introductie van de auteurs Hetti Willemse en Tineke van den Klinkenberg op het boek
Cordaan Rond. Sinds 1683 zorggeschiedenis schrijven. De auteurs beschrijven hun zoektocht
naar de geschiedenis van Cordaan; de archieven die zijn overwonnen, mooie anekdotes,
ontroerende verhalen en het uiteindelijke eindresultaat. De tijden zijn veranderd blijkt uit de
voorbeelden die ze benoemen en toch kan Cordaan voor vernieuwingen putten uit het
verleden. In het streven naar kleinschaligheid en familiebetrokkenheid bijvoorbeeld. Voor de
auteurs is de cirkel met de overhandiging van het eerste exemplaar rond, maar het proces is
pas echt „afgerond‟ als de lezers de geschiedenis Cordaan meenemen in de zorg op de vele
locaties en ze er inspiratie en voorbeelden uit op doen. Voorbeelden uit het verleden zijn nu
uiterst actueel en modern.
Wethouder Zorg Eric van der Burg ontvangt enthousiast het eerste exemplaar van het boek
Cordaan Rond. Sinds 1683 zorggeschiedenis schrijven. uit handen van Ans Bartelink, de
eerste voorzitter van de Raad van Bestuur, en Eelco Damen. In veel van de voorbeelden uit
het verleden herkent hij de actualiteit. De teksten uit 1982 hadden zo in de onlangs
verschenen brief van staatssecretaris Van Rijn over de herziening van de langdurige zorg
kunnen staan. Bijvoorbeeld over het verpleeghuis als samenlevingsmodel in plaats van
inrichtingsmodel. Of de passage uit 1982 dat de kern van het werk is dat er ruimte wordt
gecreëerd voor zowel de bewoners als voor zijn familie, vrienden en kennissen. En dat de
professionele zorg pas wordt ingevuld als zelf- en mantelzorg ontoereikend zijn. Maar ook als
het op het zorgplan van Eric van der Burg zelf aankomt is er herkenning. Waar Amsterdam
vroeger voor de wijkverpleging in 23 regio‟s was opgedeeld worden het in 2015 22 gebieden
waar de wijkzorg wordt gegeven.
In een vraaggesprek met Eelco Damen in het weekoverzicht van Zorgvisie van 31 mei 2013,
komt naar aanleiding van de verschijning van Cordaan Rond. Sinds 1683 zorggeschiedenis
schrijven aan de orde welke lessen Cordaan kan trekken uit het verleden en wordt
vooruitgeblikt naar de toekomst.
Voor meer informatie over het boek kunt u contact opnemen met Hetti Willemse via
hettiwillemse@publicarea.nl. U kunt het boek Cordaan Rond. Sinds 1683 zorggeschiedenis
schrijven ook direct bestellen.
Voorjaar 2013: postzegelparken in verschillende vormen en maten
De temperaturen vallen dit voorjaar erg laag uit. Het lijkt niet aantrekkelijk om buiten aan de
slag te gaan… Niets is minder waar. Bij de Stichting Postzegelparken is dit voorjaar volop
beweging. Publicarea ondersteunt deze stichting. Op 29 mei staat in het Parool de recensie
„Buurthuisje voor workshops en boomtruien breien‟ over de in maart geplaatste kiosk in het
eerste postzegelpark. Maar liefst 4 sterren kreeg dit publieke werk.
De kiosk is geplaatst naar de wens van bewonersinitiatief de
Ideeënbank om vanuit de kiosk (creatieve) workshops te kunnen
geven.
Voorbeeldproject Postzegelparken Indische Buurt
Woensdag 5 juni wordt het derde postzegelpark in de Indische Buurt
Foto kiosk: Buro Janze
feestelijk geopend door stadsdeelwethouder Nevin Özütok. Het
derde postzegelpark aan de eerste en tweede Atjehstraat heeft met
bijzonder groen en een verzorgde inrichting een mediterrane sfeer waar iedereen zich snel
thuis voelt. Er staan een tamme kastanjeboom, een walnootboom en een honingboom die in
bloei bijen aantrekken. Rond de bomen staan mooi bloeiende planten in cirkels met lange
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gebogen houten banken. De buurt heeft het park al ontdekt: buurtbewoners zijn betrokken bij
het onderhoud van het postzegelpark en tijdens de eerste zonnestralen in de lente werden de
nieuwe banken goed benut. Het voormalig ministerie van VROM, de gemeente Amsterdam,
Stichting DOEN, het VSBfonds, stadsdeel Oost en de
woningcorporaties de Alliantie en Ymere maakten het
postzegelpark financieel mede mogelijk.
Naast de opening van het derde postzegelpark is deze maand op
basis van een bewonersinitiatief in de Menadostraat gestart met
de planvorming van het vijfde postzegelpark in de Indische Buurt.
Het vierde postzegelpark komt bij woonzorgcentrum Het
Flevohuis.
Foto postzegelpark 3: Frans Boom

Stichting Postzegelparken ondersteunt woonvoorziening De Brecht
Naast de activiteiten in de Indische Buurt ondersteunt Stichting Postzegelparken waar
mogelijk ook andere initiatiefnemers in de openbare ruimte. Onder meer door voor
initiatieven subsidies aan te vragen om de ideeën mogelijk te maken. Voor woonvoorziening
De Brecht van Stichting de Volksbond is ondersteuning gevonden bij het Skanfonds. Vanuit
woonlocatie De Brecht is het initiatief ontstaan om op de groenstrook grenzend aan de
achtertuin van De Brecht een buurtmoestuin aan te leggen. In De Brecht wonen mensen (23+)
met chronische, psychiatrische problemen zo zelfstandig en plezierig mogelijk. Met een
buurtmoestuin wordt naast het creëren van een zinvolle en gezonde, groene dagbesteding voor
de bewoners ook het contact met de buurt en de bekendheid met De Brecht vergroot waardoor
het onderlinge contact makkelijker wordt en bewoners en de doelgroep van De Brecht een
eigen (ontmoetings)plek hebben in de buurt. Buurtbewoners worden ook uitgenodigd om mee
te denken over de plek en eigen ideeën te opperen. Een eerste bijeenkomst met het stadsdeel
leverde positieve reacties op.
Bewonersinitiatieven of organisaties met ideeën over de (semi-)openbare ruimte kunnen zich
nog steeds bij Stichting Postzegelparken melden.
Aanbesteden hoeft niet volgens Zorgakkoord – column in Zorgvisie
“Heeft Europa het licht gezien in crisistijden of is Van Rijn een bestuurder met durf en visie,
die durft te erkennen dat aanbestedingen niet zaligmakend zijn?”.
Deze maand vindt u in de column van Hetti Willemse op Zorgvisie.nl een beschouwing over
de “uitdagende” brief van staatssecretaris Van Rijn en
wat de implicaties hiervan kunnen en moeten zijn voor de toekomst van de langdurige zorg.
U leest de gehele column van Hetti Willemse hier. Een overzicht van reeds verschenen
columns vindt u op onze website op de pagina publicaties.
10 juni 2013: Van mantelzorgbeleid op papier naar bondgenootschap in de praktijk
Maandag 10 juni organiseert Publicarea in samenwerking met de Sigra en Markant, en in
opdracht van de gemeente Amsterdam, de conferentie “Van mantelzorgbeleid op papier naar
bondgenootschap in de praktijk”. Eric van der Burg (portefeuillehouder Zorg in Amsterdam)
en Rick Kwekkeboom (lector Community Care) geven die middag gezamenlijk het startschot
voor de conferentie waarin praktijkervaringen centraal staan.
De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk om de samenwerking tussen
naasten/mantelzorgers en de zorgmedewerker in de intramurale (ouderen)zorg te verbeteren.
Betrokkenheid van naasten, als iemand komt te wonen in een verpleeg- of verzorgingshuis,
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wordt steeds belangrijker gevonden. Vooral voor de bewoner, maar ook voor naasten en
medewerkers van de zorgorganisatie. Publicarea heeft al in 2008 het traject Houd de Naaste
Vast ontwikkeld om op een goede manier vorm te geven aan een natuurlijk bondgenootschap
tussen naasten en de zorgorganisatie. Het is door het hele land al vele malen uitgevoerd. Om
die reden heeft de gemeente Amsterdam in 2012 onder andere het project Houd de Naaste
Vast ondersteund. Het project is uitgevoerd in 5 verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen
en mondt uit in een praktische „Thuis Voelen agenda‟ die de medewerkers met de naasten
samen ten uitvoer kunnen brengen.
In de conferentie van 10 juni worden de resultaten van het project in Amsterdam
gepresenteerd en is er ook de gelegenheid om een „Houd de Naaste Vast‟ workshop te
volgen. De conferentie vindt plaats op maandag 10 juni 2013 bij PuurZuid, locatie
Torendael. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden kunt u contact opnemen met
Moise Emonts, moiseemonts@publicarea.nl. Aanmeldingen kan ook direct via deze link.
Start evaluatieonderzoek naar Zorgvisite.nl
Ruim 2 jaar gaan Hetti Willemse en Tineke van den Klinkenberg als de dames The op visite
in verpleeghuizen en woonzorgcentra door het hele land en plaatsen hun recensies en tips op
het interactieve digitale platform www.zorgvisite.nl. Na een vliegende start en een groeiende
database van meer dan 60 gerecenseerde zorginstellingen en honderden tips, is naast het
kwalitatieve evaluatieonderzoek in opdracht van Vereniging Het Zonnehuis een kwantitatief
evaluatieonderzoek gestart. Het kwantitatieve onderzoek zal dieper ingaan op het nut en het
effect van de zorgvisites en Zorgvisite.nl voor ouderen, naasten en zorginstellingen. Daarnaast
wordt vooruitgeblikt op de continuïteit hiervan. Zo wordt bijvoorbeeld in beeld gebracht of de
tips en recensies in het algemeen worden ervaren als duidelijk, praktisch en behulpzaam. En
of en hoe zorgorganisaties concrete veranderingen hebben doorgevoerd naar aanleiding van
deze tips en recensies. Tenslotte is het mogelijk voor respondenten om uit te wijden over hoe
Zorgvisite.nl gebruikt kan worden als middel ter verbetering van de kwaliteit van zorg in
instellingen. Het onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door het Innovatiefonds
Zorgverzekeraars en wordt in opdracht van het LOC gedaan.
Ook u kunt deelnemen aan dit onderzoek. Vanaf maandag 10 juni kunt u een weblink vinden
naar het digitale onderzoek op Zorgvisite.nl en in de Zorgvisite nieuwsbrief. Wilt u op de
hoogte gehouden worden? Stuur dan een mailtje naar marilybronkhorst@publicarea.nl.
Zorgvisite.nl: ruime voldoendes deze maand
Deze maand hebben de dames THe hun zestigste zorgvisite
afgelegd bij Woonzorgcentrum ‟t Reijgersbosch in
Duivendrecht. De zorginstelling is onderdeel van
Zonnehuisgroep Amstelland waaronder ook het eerder
bezochte Zonnehuis Amstelveen valt. De Dames THe zijn
zeker te spreken over de gezellige sfeer die in het
woonzorgcentrum, maar zien wel verbeterpunten die hopelijk
meegenomen worden bij ophanden zijnde nieuwbouw. ‟t
Reijgerbosch krijgt dan ook 3,5 THekopje van de Dames.
Ook Verpleeghuis Magnushof in Schagen wordt in mei door de Dames THe bezocht en krijgt
eveneens 3,5 THekopje toebedeeld. De gezamenlijke buitenruimtes en het terras zien er
volgens hen prachtig uit, maar het ontbreekt aan makkelijke en zelfstandig bereikbare
buitenruimte voor de bewoners. Ook kan de Magnushof winst boeken door creatieve
verbindingen aan te gaan met (organisaties uit) de buurt en het ontwikkelen van een visie op
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de verbinding van jong en oud. De Dames THe zien de mogelijkheden voor de Magnushof en
dat de wil er is. Nu komt het aan op de uitvoering.
Ouderen op pad voor betere ouderenzorg
In het document jaar 2012 van Cliëntenbelang Amsterdam wordt terug geblikt op het project
„Cliënten waarderen, de ouderenzorg in Amsterdam bekeken‟, een samenwerkingsproject met
Publicarea. Het project kwam voort uit de Bestuursambitie Langdurige Ouderenzorg 20122014 waarin de gemeente, zorgaanbieders, Achmea en Cliëntenbelang Amsterdam de ambitie
vastlegden om de kwaliteit van de ouderenzorg en het welbevinden van de cliënten te
verbeteren. In het stuk komen Ad Warnar (directeur Cliëntenbelang Amsterdam) en Rob van
Dam (Raad van Bestuur Amstelring) over de bestuursambitie en het project aan het woord.
Publicarea – Weesperstraat 406 – 1018 DN Amsterdam – 020-6386425 – www.publicarea.nl
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