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In deze Nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod:
-Het zorgcentrum als buurthuis
-Officiële overhandiging Houd de Naaste Vast rapport
-Kennis delen op onze projecten in de ouderenzorg
-Start aanleg derde postzegelpark
-Preventief en proactief toezicht – Column in Zorgvisie
-THE- kopjes uitdelen in het frisse februari
Het zorgcentrum als buurthuis
Onder deze titel deed Zorgvisie onlangs verslag van het initiatief van de
ouderenombudsman/het nationaal ouderenfonds om creatieve ideeën te gaan verzamelen als
antwoord op de bezuinigingen die de ouderenzorg te wachten staan. Ook diverse andere
media besteedden aandacht aan dit initiatief. Een veelvuldig benoemd idee is dat zorgcentra
hun algemene ruimten gaan openstellen voor niet-bewoners en/of dagbesteding cliënten. Een
goede gedachte ons inziens. In de zorgvisites die met regelmaat vanuit ons bureau worden
gehouden – terug te vinden op www.zorgvisite.nl – wordt juist op aspecten gelet als: hoe
toegankelijk is het verpleeg- en verzorgingshuis voor de niet-bewoner? Hoe aantrekkelijk is
het restaurant? Waar kun je als niet-bewoner van gebruik maken en is dit ook zichtbaar? Twee
kanttekeningen toch bij dit ‘creatieve’ idee.
In de eerste plaats zijn er naar onze inschatting weinig verpleeg- of verzorgingshuizen die al
niet op enigerlei wijze bezig zijn met dit idee. Niet-bewoners zijn in veel restaurants van
zorgcentra al welkom, bijvoorbeeld. Terwijl ook veel activiteiten voor ouderen uit de buurt
een plaatsje vinden in een zorgcentrum. De vraag is voor zorgcentra wel vaak hoe een en
ander goed uitvoerbaar te maken en te houden. Hoe combineer je de wensen van bewoners
met die van de buitenstaanders? En hoe financier je gezamenlijke wensen? Wie heeft er
eigenlijk belangstelling voor gebruik van gemeenschappelijke ruimten die in veel ontwerpen
terug te zien zijn? En een stap verder: hoe maak je van je gemeenschappelijke ruimte een
multifunctionele ruimte? Kortom de zorgcentra zijn in deze al een end op weg, de koers is
ingeslagen. Het gaat om een goede invulling.
In de tweede plaats is het ongetwijfeld zo dat er door gemeenschappelijk ruimtegebruik er
efficiency besparingen zijn te realiseren. In onze visie moet het streven naar het openen van
zorgcentra voor de buurt(bewoners) evenwel niet worden ingegeven vanuit
besparingsmotieven. Naar onze mening moeten niet alleen buurtbewoners naar het
zorgcentrum komen, maar zorgcentrumbewoners ook zoveel mogelijk naar de buurt. Het
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zorgcentrum moet nadrukkelijk onderdeel zijn van de buurt, zoals een school, een kerk, een
winkelcentrum. Dat levert mogelijke win-win situaties op waarvan iedereen kan profiteren.
In ons Buurtkompas hebben we een en ander praktisch uitgewerkt. Wilt u meer weten over
onze dienstverlening op dit vlak, mail dan naar advanelzakker@publicarea.nl.
Officiële overhandiging 'Houd de Naaste Vast' rapport
In 2012 heeft Publicarea met subsidie van de gemeente Amsterdam het beproefde project
'Houd de Naaste Vast' in vijf zorginstellingen in Amsterdam uitgevoerd. Naast vier
‘ouderenzorg’ locaties werd het project voor de eerste keer gedraaid met naasten en
medewerkers binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg. Het betrof locatie De Werf van
Cordaan. Het eindrapport van dit project werd begin februari officieel overhandigd aan een
vertegenwoordiging van de locatie. Concrete resultaten van het project op deze locatie zijn
onder andere het 4 x per jaar samen met naasten uitbrengen van een nieuwsbrief en het
organiseren van verschillende familieavonden per jaar.
De goede ervaring met het project in De Werf is voor ons aanleiding om op meerdere locaties
binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg aan de slag te willen. Wie volgt?
Kennis delen op onze projecten in de ouderenzorg
Het afgelopen jaar zijn er vanuit Publicarea verschillende projecten ontwikkeld en uitgevoerd
die veel interesse wekken vanuit verschillende werkvelden, maar vooral vanuit de
ouderenzorg. De aankomende maanden zullen daarop verschillende bijeenkomsten
plaatsvinden waarin onder andere de projecten Houd de Naaste Vast, Zorgschouwen,
Zorgvisite en ons Buurtkompas gepresenteerd worden.
In de maand maart houdt Hetti Willemse op de kennismarkt van Zorggroep Alliade
(ouderenzorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) aan de hand van het
Buurtkompas een lezing over hoe je als medewerkers in de zorg en als zorgorganisatie op een
aansprekende en praktische manier eraan kan bijdragen dat de ouderen van de toekomst op
een prettige, vertrouwde en veilig voelende manier oud kunnen worden. Waar mogelijk zo
lang mogelijk in de eigen woning en buurt en waar nodig in een zorgvoorziening die als thuis
voelt.
Op de 25e maart vindt een ‘Rond de tafel’ plaats rond één van de locaties van een
Amsterdamse zorgaanbieder. Tijdens deze tafel wordt de planvorming rond deze locatie
besproken met partijen uit de buurt. Er wordt in beeld gebracht op welke manier de locatie
een bredere functie in de buurt kan vervullen en wie hier aan kunnen bijdragen.
In april houden Hetti Willemse en Tineke van den Klinkenberg een plenaire lezing over
Zorgvisite.nl en geven ze een workshop over het Houd de Naaste Vast traject op het congres
Kleinschalig Wonen (9 april 2013).
Een ruime week later, op 18 april, staat de eindconferentie ´Cliënten waarderen, de
ouderenzorg in Amsterdam bekeken´ op de agenda. Eén van de conferenties die wij dit
voorjaar zelf organiseren. Tijdens deze eindconferentie worden inspirerende
verbetermogelijkheden van 5 zorgschouwen en goede voorbeelden uit 20 zorgbezoeken
gepresenteerd. De wethouder Zorg in Amsterdam, Eric van der Burg, zal de website
cliëntenwaarderen.nl lanceren en hoogleraar Cliëntparticipatie in de ouderenzorg, Tineke
Abma, zal het dagvoorzitterschap vervullen.
Later dit voorjaar worden vanuit Publicarea een tweetal symposia medegeorganiseerd. Het
eerste symposium betreft de geschiedenis van een zorgorganisatie en de geschiedenis van de
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zorg in Amsterdam. Tevens wordt het boek over de (fusie)geschiedenis van deze
zorgorganisatie gepresenteerd.
Voor de zomer begint staat in de 1e helft van juni een symposium gepland over samenwerking
met naasten (mantelzorgers) binnen de intramurale ouderenzorg. Publicarea heeft daarvoor de
handen ineen geslagen met de SIGRA en Markant om inzichten, uitkomsten en kennis te
delen in relatie tot het project ‘Houd de Naaste Vast Amsterdam’ en ‘Samenspel is winst voor
de stad’. Beide projecten zijn in 2012 uitgevoerd in verschillende locaties in Amsterdam.
Wilt u op de hoogte blijven van de conferenties en symposia die wij organiseren of bent u
geïnteresseerd om aanwezig te zijn? U kunt dit aangeven bij moiseemonts@publicarea.nl.
Start aanleg derde postzegelpark
Inmiddels is het zover, bijna een jaar na de eerste
gesprekken met buurtbewoners is de aanleg van het derde
postzegelpark bij de 1e en 2e Atjehstraat in de Indische
Buurt te Amsterdam gestart. Samen met bewoners is het
ontwerp gemaakt voor de nieuwe inrichting van het plein.
Het postzegelpark krijgt een mediterrane sfeer, met drie
grote bomen, kleurend en geurend groen met eetbaar fruit,
en lange, gebogen houten banken waardoor je prettig in het
postzegelpark kunt verblijven. Het plein wordt helemaal
vlak en is dus voor iedereen goed toegankelijk. Een groep buurtbewoners gaat onder andere
de plantvakken in het postzegelpark onderhouden. Stichting Postzegelparken hoopt dit
postzegelpark samen met het stadsdeel, De Alliantie, Ymere en betrokken buurtbewoners te
kunnen openen in mei. Een impressie van hoe het park eruit gaat zien vindt u op
www.postzegelparken.nl.
Stichting Postzegelparken is in de Indische Buurt daarnaast nog bezig met een vierde
postzegelpark, het opknappen van de openbare buitenruimte bij zorgcentrum Het Flevohuis,
en de mogelijkheden voor een 5e en 6e postzegelpark worden op dit moment verkend.
Daarnaast lopen er in Amsterdam Zuid en Amsterdam Zuid-Oost initiatieven waar de
stichting bij is aangehaakt en heeft de stichting een voorstel ingediend om een groen lint van
postzegelparken in Rotterdam te realiseren. Meer weten? info@postzegelparken.nl
Preventief en Proactief Toezicht - Column in Zorgvisie
In haar column van begin februari schrijft Hetti Willemse over de brief van de Nederlandse
Vereniging van Toezichthouders aan het kabinet. Hierin wordt om een visie op modern
toezicht houden gevraagd, de verdere inhoud is geheim. Hetti breekt een lans voor
transparantie en preventief en proactief toezicht als elementen om het toezicht in een modern
jasje te steken. U leest de column hier.
Een overzicht van eerder verschenen columns vindt u op de pagina publicaties.
THE- kopjes uitdelen in het frisse februari - Zorgvisite.nl
In een winters en besneeuwd landschap treffen de Dames THe
verpleeghuis De Beukenhof in Loosdrecht aan. Het
woonzorgcentrum gooit hoge ogen bij de Dames; een goede
balans tussen rust en reuring en oog voor details. Ook is het
vanwege de vele originele spelelementen door het hele huis
leuk voor (klein-) kinderen om op visite te gaan. Er vloeien
maar liefst 10 praktische tips uit deze zorgvisite voort!
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Daaropvolgend zijn De Dames THe afgereisd naar ZuidLimburg, waar ze woonzorgcentrum De Wietel hebben
bezocht. Het is een sfeervol ingericht en traditioneel huis waar
de dames nog wel verbetermogelijkheden zien. Opvallende tip
die hier wordt opgedaan is het in bruikleen meegeven van een
mobieltje aan bewoners die op stap gaan.
Een volledig verslag van deze en eerdere zorgvisites vindt u
hier.
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