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Elsendorp 2003 

• 1000 inwoners 

• Geen openbare voorzieningen 

• Vertrek jeugd en ouderen 

 



Actiepunten 

• Groei naar 1500 inwoners 

• Bouwen voor jeugd en ouderen 

• Bouw brede school 

• Voorzieningen in eigen dorp 

• Realiseren van zorg in eigen dorp 



 



De dompelaar 
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Realisatie Zorgwoningen 

• 12 zorgwoningen (huur/koop) 

• Aankoop steunpunt 



Steunpunt 

• Fysiotherapie 

• Pedicure 

• Consultatiebureau 

• Koffieuurtje 

• Maaltijdvoorziening 

• Spellenmiddag 

• Cursus AED 

• Verloskundigen 

• Themabijeenkomsten 

 





Ouderen willen wonen in 
Elsendorp 



Knelpunten AWBZ zorg 

• Veel verschillende personen leveren zorg 

• Versnipperde zorg 

• Geen of minimaal persoonlijk contact 

• Veel reistijd 

• Bureaucratie 

 



Werkgroep 

• Gemeente 

• Dorpsoverleg 

• Huisarts 

• Provincie 

• CIZ zorgkantoor 

 



Doel 
• Zorg bieden voor en door Elsendorpers  

• PGB  

• WMO  

• mantelzorg 

• Meer kwaliteit 

• Weinig reistijd 

• Korte lijnen:  

• Zorgteam 

• Huisarts 

• CIZ 

• Meer betrokkenheid 



Afspraken 

• Overleg zorgorganisatie: keuze 
Zorgmed 

• Iedereen is vrij van keuze van zorg 

• Medewerkers contract Zorgmed 

• Werkafspraken met Dorspoverleg 

• Alle soorten zorg 

• 1 keer per 6 weken hometeam 

• Cliёnttevredenheidsonderzoek 



Hoe loopt het 

• De zorg wordt geleverd door personen uit het 
dorp. We zien een lichte toename. 

• Betrokkenheid 

• Korte lijnen 

• PGB is veelal omgezet door zorg in natura 
ivm politieke ontwikkelingen. 

• Geen financiele ruimte voor flexibiliteit 

• Hoe bureacratie budget verminderen 

• Onderzoek toekomst andere mogelijkheden. 

 



De rol van de 
dorpsondersteuner 

 

 

 

 

 

 



Project door ontwikkelen 
Dorpsondersteuner 

• Verbeteren samenwerking formele en 
informele zorg. 

• Welzijn van alle inwoners van Elsendorp 
verhogen (jong tot oud) 

• 2009 gestart voor 8 uur in de week 

 



Dorpsondersteuner 

 

• Is probleemeigenaar van signaal tot invulling.  

• Geen bureaucratische rompslomp voor 
Elsendorpers 

• Door proactiviteit minder medische zorg 



Werkwijze dorpsondersteuner 

• Signaleren. 
• Inventariseren, samen zoeken naar 

mogelijke oplossingen. 
• Verbindingen maken. 
• Bewust maken van eigen 

verantwoordelijkheid. 
• Professionals attenderen op situaties 

waarin zij in actie moeten komen. 
 



De Kanteling 

• Landelijke ontwikkeling 

• Niet meer denken in rechten 

• In gesprek met elkaar, eigen kracht 
startpunt 

• Kijken in omgeving en sociale netwerk 

• Beperkingen compenseren met 
voorliggende voorzieningen 

• Niet voorliggend dan individuele 
voorziening 

 



 

Prestatievelden Wmo 
  

Aantal 

zorgvragen 

2009 

Aantal 

zorgvragen 

2010 

Aantal 

zorgvragen 

2011 

1.Het bevorderen van de sociale samenhang 

en  leefbaarheid  
5 37 49 

2.Op preventieve gerichte ondersteuning van 

jeugdigen en van ouders met problemen met 

opvoeden. 

3 2 7 

3.Het geven van informatie, advies en 

cliëntenondersteuning. 
32 93 73 

4.Het ondersteunen van mantelzorgers, 

alsmede het ondersteunen van vrijwilligers. 
27 14 31 

5.Het bevorderen van de deelname aan het 

maatschappelijke verkeer en van het 

zelfstandig functioneren. 

8 18 9 

6.Het verlenen van voorzieningen aan 

mensen, het behouden en het bevorderen 

van hun zelfstandig functioneren. 

39 30 35 

7.Het bieden van maatschappelijke opvang  0 2 0 
8.Het bevorderen van openbare geestelijke 

gezondheidszorg 
1 0 14 

9.Het bevorderen van verslavingsbeleid. 0 0 0 
        

Ondersteuningsvragen Elsendorp  115 196 218 



 ondersteuningsvragen 

 Individuele zorgvragen 2010 Individuele zorgvragen 2011 

86 113 

In 2011: 105 vragen van algemeen belang, 
meer collectief opzetten bv. jeugd/ 
vervoersvrijwilligers enz 

WMO aanvragen 

  Ondersteuningsvragen WMO aanvragen 

2010 196 12 

2011 218 7 



Projecten 2010/2011 
• Bibliotheekpunt 
• Huiskamerproject Elsenhof 
• Groep Huishoudelijke zorg via PGB 
• Tuinproject 
• Vervoersvrijwilligers 
• Bezoekvrijwilligers 
• Jeugd visieavonden 
• Thema-avonden in samenwerking met verengingen, 

ouders en school 
• Start opzet naschoolse activiteiten met verenigingen 
• Jeugdbelangengroep opgestart (samenwerking 

verenigingen) 
• Vrijwilligers onderbrengen bij bestaande verenigingen 
• Vraagverheldering WMO aanvragen via 

dorpsondersteuner 



Speerpunten 2012/2013 
  

Komende jaren zullen we steeds meer elkaar 
nodig hebben.  

Steeds meer ouderen in het dorp. 

• Voorzieningen niveau als ondersteuning nog 
verder op peil brengen. 

• Mogelijkheid dagopvang onderzoeken 

• Ondersteuning mantelzorgers/vrijwilligers. 



Gemeentelijke ontwikkelingen 

• Buurdorpen zijn gestart met werkgroepen in 
2010.  

• Alle dorpen dorpsondersteuner. 

• Gemeente ondersteunt en faciliteert. 

• Vast aanspreekpunt Gemeente. 

• Scholing dorpsondersteuner. 

• Alle aanvragen WMO lopen via de 
dorpsondersteuner (intake) 

• Ontwikkelingen alfa cheque 

• Overheveling AWBZ naar Gemeente 

 



Missie   Leefbaarheid Elsendorp 

Kwaliteit van leven 

ouderen kunnen in Elsendorp blijven wonen, ook als de 
zorg intensief wordt 

Zorg voor en  

door het dorp 

Fase 1, 2007 

Elsendorp 24/7 

Fase 2, 2012 

1. Informele zorg sterker 

(dorpsondersteuner) 

2. Professionele zorg sterker 

(huisarts, V&V, 

huishoudelijke hulp, 

fysiotherapie; integraal) 

3. Samenwerking informele-

professionele zorg  

→ 1. Intensieve zorg 

dag & nacht,  

familie, vrijwilligers & 

professionele zorg 



 



Samen zijn we sterk 

 

 



• Informatie over het project: 

   Dorpsoverleg Elsendorp 

   Hannie Penninx 

   0492-352612 

    

   email: m.penninx5@upcmail.nl 


