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Nieuwsbrief

Zoals in de vorige Nieuwsbrief aangegeven, doet Diet Hensums van het adviesbureau KAW in opdracht van
de Kwadrantgroep onderzoek naar de mogelijkheden van de financiering van 24 uurs zorg op Vlieland, ook
op de langere termijn. Op de kleine schaal van Vlieland is dat met de huidige financiering een uitdagende
puzzel, die ook alleen kan worden gemaakt met betrokkenheid van bewoners, ondernemers en gemeente.
Daarom heeft mevrouw Hensums de afgelopen maanden met veel mensen gesproken. Op Vlieland heeft ze
onder andere gesproken met mensen van de gemeente, ondernemers, zorgmedewerkers, met
vertegenwoordigers van de cliëntenraad en van Vlielands eerste seniorenvereniging. Op de eerste braderie
is er met veel toeristen en bewoners gesproken. Daarnaast is er gekeken naar allerlei varianten om de zorg
te financieren,
De puzzel is nog niet af. De komende weken moet er nog veel gerekend worden. De groep mensen die naar
de financiering van de zorg kijkt heeft veel suggesti es gekregen om de puzzel te kunnen leggen. De
komende weken wordt duidelijk of dat lukt.

Excursie 2 augustus
De volgende locatie was de Reigershoeve
(Heemskerk). De Reigershoeve is een stichting die
voor iedereen toegankelijk is. Net als bij Martha
Flora is hier een
persoonlijk
zorgconcept
ingevoerd, maar
het verschil zit
in de schaal. De
Reigershoeve
heeft 27
De Reioershopve (Hppmskerk)
eenheden. Er
zijn 4 groepswoningen aanwezig met een
gemeenschappelijke ruimte. Elke bewoner
beschikt over een eigen appartement, maar er is
daarnaast veel aandacht voor dagbesteding en
gezamenlijke activiteiten. De daginvulling wordt
met name gedaan door middel van het
boerderijleven. Naast een moestuin zijn er
diverse dieren aanwezig en is er een
ontmoetingsplek in het gebouw wat onder
andere gebruikt wordt door een hobby- en
praatclub voor mensen met dementie die nog
thuis wonen.

Om inspiratie op te doen voor de zorgbuurt is op
woensdag 2 augustus een excursie
georganiseerd, gericht op de intramurale
zorg(verpleeghuis). De groep die deelnam aan
deze excursie bestond uit personen van de
KwadrantGroep, de cliëntenraad, zorgverleners
en de gemeente Vlieland (wethouder,
ambtenaren en gemeenteraadsleden). De
excursie ging vooral om het zorgconcept en
minder om de gebouwen.
Vanuit Harlingen is
•
1
t.
de groep in de
ochtend vertrokken
naar de eerste
locatie: Martha
Flora (Hoorn).
$
Martha Flora is een
hrthi Fcra (Hcorn)
particuliere
instelling in Hoorn, waar een persoonlijk
zorgconcept is ingevoerd waarbij de 12 bewoners
het uitgangspunt vormen. De medewerkers
houden zich bezig met het sterk faciliteren in het
uitvoeren van de visie die gericht is op wonen en
welzijn. De nadruk ligt hier dan ook op het
creëren van het thuisgevoel.
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De derde en laatste locatie die we bezocht
hebben is het Gastenhuis in Vleuten. In
tegenstelling tot de vorige twee locaties is deze
nog in aanbouw, maar we hebben wel de
mogelijkheid gekregen om een kijkje te nemen in
het pand. Het gebouw staat midden in een
woonwijk, waardoor de bewoners deel blijven
uitmaken van de maatschappij. Hier komen 19
woningen voor dementerenden, naast de
beheerderswoning van het zorgechtpaar. Dit
zorgconcept zal een open deur beleid krijgen en
daarnaast kan de familie actief meedoen vanuit
mantelzorg.
Kortom, een interessante dag waarbij we de
mogelijkheid hebben gekregen om verschillende
zorgconcepten te bekijken en om input te

verzamelen voor Zorgbuurt Vlieland. Van
Zorgbuurt Vlieland willen we een piek maken
waar je fijn oud kan worden. Zelfstandig wonen
blijft mogelijk, met alle voorzieningen dichtbij.
Een uniek project, door de kleinschaligheid en de
fysieke begrenzing die het eiland met zich
meebrengt.
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Het Gastenhuis (Vleuten)

“Vlekkenplan”-sessie 11 september
Op maandag 11september hebben we met een aantal betrokkenen dat ook mee was geweest naar de
excursie een “vlekkenplansessie” georganiseerd. (Een vlekkenplan is een ruwe of voorlopige indeling van
een gebouw .) Deze sessie had als doel om te brainstormen over de ruimtes die in Zorgbuurt Vlieland
zouden kunnen komen. Vervolgens is er gekeken hoe sterk de relaties zijn tussen de verschillende ruimtes
om te bepalen welke ruimtes bij elkaar in de buurt zouden moeten liggen. Dit is gevisualiseerd als
vlekkenplan.
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Met behulp van de input uit de vlekkenplansessie zal abcnova een ruimtelijk, functioneel en technisch
Programma van Eisen opstellen. Vervolgens zullen de zorg- en vastgoedexploitatie worden geactualiseerd.
Dit najaar vindt de besluitvorming plaats over de haalbaarheid van het plan (go/no go). In het geval van een
go, dan zal de volgende stap het selecteren van een architect zijn.

