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Visie
DörpsZörg
Ulrum

‘‘DörpsZörg Ulrum heeft tot doel om ervoor te zorgen dat alle
Ulrumers, ook degenen die zorg in welke vorm dan ook nodig
hebben, kunnen wonen en leven in Ulrum zolang zij dat willen.’’

maart

2014

Ulrum maart 2034
Het dorp telt in 2034 ongeveer 1600 inwoners, de samenstelling
van de bevolking is ongeveer gelijk gebleven, maar het aantal zeer
hoog bejaarden is toegenomen, zes personen zijn ouder dan 100
jaar.
De oudste inwoonster is 106 jaar, ze woont nog zelfstandig in een
mooi appartement in een woongroep samen met 10 andere
ouderen. Binnen de woongroep letten de ouderen op elkaar en als
er professionele zorg nodig is komt de thuiszorg langs. De andere
100 plussers wonen in de woningen aan de Borgstee of in een aan
de woning van hun kinderen aangebouwde kamer.
DörpsZörg vervult in Ulrum een zeer belangrijke rol in de informatievoorziening en het verlenen van informele zorg.
Het Ontmoetingspunt aan de Kerkstraat is het bruisend hart van
het dorp.
Het is heel plezierig wonen in Ulrum, de buurt De Olle Kern is zeer
geliefd bij jonge mensen, er wonen veel jonge gezinnen met
kinderen. De prachtige speeltuin wordt niet alleen door de
kinderen uit het dorp gebruikt maar trekt ook bezoekers van elders.
Open plekken in het dorp zijn opgevuld met mooie speelgazons
met speeltoestellen en parkachtige beplanting. Voor het onderhoud hiervan zijn vrijwilligers van Dorpsbelangen actief. Belangrijk is
dat er veel bankjes zijn geplaatst vanwaar moeders of oppassende
grootouders een oog op hun kroost kunnen houden.
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Ulrum maart 2034
1e schooldag van mijn kleindochter Anna. Ze gaat naar de enige
school die Ulrum heeft. Ik ben 57 jaar en woon nog steeds met
mijn man in Ulrum. Onze volwassen kinderen zijn de deur uit.
Mijn zoon is getrouwd en heeft twee kinderen, waarvan de oudste
Anna voor het eerst naar school gaat. Vanmiddag ga ik even naar
mijn dochter Sofie. Sofie is gehandicapt en woont sinds vijf jaar in
het wooncentrum aan de Trekweg.
Zij krijgt daar volledige verzorging en is daar erg gelukkig.
Het is heerlijk, dat ze in het dorp woont, zo kan ik dagelijks even bij
haar langs, ook al is ze net 25 jaar geworden.
Daarna snel naar huis om eten te koken voor 10 personen.
Ik ben vrijwilliger van DörpsZörg en kook voor de ouderen in
Ulrum, die nog steeds in hun levensloopbestendige woning wonen.
Tafeltje dek je bestaat al bijna 15 jaar niet meer.
Vanavond gaan we sporten in het sportcentrum aan de
Leensterweg. Alles is daar aanwezig, van seniorengym tot aan
tennis. Er is zelfs een zwembad.
Al met al wonen mijn man en ik in Ulrum, tot volle tevredenheid.
Bijna alles is in het dorp te vinden.
Een wooncentrum voor onze dochter, een school voor onze kleindochter en een sportcentrum voor mij en mijn man. Het is alleen
jammer dat we voor de boodschappen het dorp uit moeten.
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Waarom DörpsZörg?
1. Zorg en noaberschap als onderdelen van de leefbaarheid van het dorp
2. Zelf vorm geven aan zorgen voor elkaar
3. Inbedden in toekomstige ontwikkelingen in de zorg

Overzicht Ulrum
Leeftijdsopbouw
18% 0 tot 18 jaar
10% 15 tot 25 jaar
24% 25 tot 45 jaar
25% 45 tot 65 jaar
23% 65 jaar en ouder

Peildatum 2012
Inwoners 1410
Mannen 700
Vrouwen 710

Inbedding visie
1. DörpsZörg Ulrum is niet statisch en verandert mee met de tijd en de
ontwikkelingen
2. DörpsZörg bestaat uit samenhangende onderdelen die elkaar
versterken en ook niet los van elkaar te zien zijn

Onderdelen visie
1. Een vrijwilligersnetwerk
2. Een ontmoetingspunt
3. Een vorm van beschermd wonen
4. Ondersteunende diensten
5. Coördinatie van het geheel
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Vrijwilligersnetwerk

1. Per buurt een aanspreekpunt
2. Vooral vraagbaak en bemiddelaar voor eigen buurt/straat
3. Een coördinator die steun biedt en het netwerk onderhoudt
4. Inwoners Ulrum kennen rol en taken vrijwilligers
5. Brochure voor vrijwilligers waarin hun rol helder staat omschreven
6. Tips over handige (digitale) hulpmiddelen als ondersteuning
hulpvrager of netwerk (agenda / vraagbaak)

Beschermd wonen

1. Borgstee veilige plek maken door hofje te creëren
- met simpele middelen b.v. moestuin – beschermend groen
- door bouw enkele levensloopbestendige woningen aan de Borgweg
2. In centrum dorp plek maken voor ‘samenwonen’ ouderen met
- Ca 10 appartementen
- Gezamenlijke huiskamer en keuken
- (moes) Tuin
- Grote Schuur
- Gezamenlijke Logeer/hobbykamer
Mogelijke locaties: Luth,Woddema,Theunissen, bij manege

Ondersteunende
diensten

- Boodschappen aan huis
- Klusjes en kleine woningaanpassingen
- Waarkploats veur mekoar
- Vervoer
- Oppas en/of begeleiding
- Administratieve hulp
- Uitleenpunt hulpmiddelen
- Advies woningaanpassingen
Door lokale ondernemers/vrijwilligers
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Een ontmoetingspunt
- Zichtbare plek voor coördinator en
professionals b.v. wijkverpleegkundige
- Plek voor je vragen
- Plek voor activiteiten
- Plek om samen te eten
- Plek om te delen
- Plek voor ontmoeten jong en oud
- Plek waar je ertoe doet

Coördinatie van het geheel
1. Coördinatie en steun van vrijwilligersnetwerk
2. Vraagbaak voor bewoners
3. Schakel tussen vrijwilligers en professionals
4. Vaste plek in ontmoetingspunt
5. Coördinatie ontmoetingspunt
6. Rol uitvoering WMO (nader in te vullen)

Samenwerking vrijwilligers en professionals
1. Goede afstemming tussen informele en formele zorg
2. Coördinator van vrijwilligers is hierin de verbindende schakel
3. Professionals zorgen waar nodig voor scholing vrijwilligers
4. Vrijwilligers weten wanneer ze hulp kunnen/moeten vragen aan
professionals en voelen zich gesteund

Nodig om de visie te realiseren

1. Overleg met gemeente en zorgpartijen over de visie. Met name
de samenwerking en financiering coördinator
2. Plan opzet vrijwilligersnetwerk betreffende communicatie en
zichtbaarheid; informatieboekje vrijwilligers; informatieboekje over
DörpsZörg voor inwoners
3. Uitwerken idee Borgstee en onderzoek haalbaarheid beschermd
wonen met DEEL&ULRUM
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Concrete vervolgstappen

1. Bijeenkomst met professionals in maart i.s.m. KAW
2. Bijeenkomst met vrijwilligers om hun rol en taak helder te maken en
informatie te geven over wie ze waarin kan helpen (liefst op papier)
i.s.m. Groninger Dorpen
3. Plan van eisen maken voor groepswonen i.s.m. DEEL&ULRUM
4. Overleg met gemeente over inzet WMO budget

Communicatie

1. Maandelijks een stukje over DörpsZörg in d’Ollerommer –
liefst door direct betrokkenen.
2. Stukje van werkgroep of deskundigen met handige weetjes
3. Nieuwsbrief naar professioneel netwerk
4. Vast aanspreekpunt voor professionals en gemeente
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Terug dromen naar 1994...
-

weg

Asingahof
Politie
Postkantoor
Bakker
Gemeentehuis
Slager
Cafe
De bank
Kapsalon
Pinautomaat
Bloemenzaak
Bibliotheek
Verfwinkel
Huisartsen
Apotheek
Blokker
Ijzerzaak
Fotograaf
Schoenenzaak
Meubelzaak
Slijterij

-

BIJ

Fietsenwinkel
Kinderopvang
Merel
Exspoor
Groentenwinkel
B&B
Kringloop
Zzp’ers
Bus
Fysiotherapeut
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verder dromen naar 2034...
-

weg

Middenstand
School ( 1 over)
De bus
Zorg
Tandarts
Sport
Vergrijzing
Minder huizen
Leegstand
Te veel recreatie
‘Akkerstraat buurt’

-

BIJ

Sportcomplex
Zelfredzaamheid groter
Rust en ruimte
Technische middelen 		
(helpende hand)
Robots
Levensloopbestendige 		
woningen
Volkstuinen
Woongemeenschap
Kind/ouderen oppas
Eigen energie (energie		
park)
Toerisme
Lokale vervoersbus
Kleine ondernemers
Boodschappendienst
Mentaliteitsverandering
Glasvezel
Thuiswerken
Biologische landbouw 		
over de hele provincie
Noorderstraat als
bungalowpark
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Welke steun hebben de vrijwilligers
van Ulrum nodig?
Deze steun vinden wij zéér wenselijk en dus belangrijk:
(rood - meest belangrijk en langst besproken)

De werkgroep moet goed geïnformeerd zijn over de professionele zorg
Onkosten vergoeding (niet in tijd, wel in materiaal, denk aan benzine,
benodigd materiaal etc)
Als je ergens tegenaan loopt, als er iets is waar je je zorgen over maakt,
dat je dan contact kunt opnemen met de werkgroep. De werkgroep
begeleidt je in de situatie en/of zoekt een oplossing.
Kinderen van de peuterspeelzaal of kleuters op bezoek bij ontmoetingspunt
Duidelijke communicatie van de richtlijnen en afspraken die gemaakt
worden over DörpZörg en het ‘gebruik’ hiervan richting alle dorps
bewoners.
Nieuwsbrief over DörpsZörg (niet iedereen krijgt de dorpskrant, heeft
internet)
Eigen rubriek op dorpswebsite en/of dorpskrant
Voorlichting voor de vrijwilligers, maar alleen op aanvraag (bv dementie)
Een plek in dorp voor ontmoeten/organiseren ( Kerkstraat 12)
Specifieke vrijwilligers. Je kunt dan denken aan tuin, onderhoud, klusjes,
boodschappen, sneeuwruimen, bezoekjes afleggen, vervoer etc zijn.
Deze specifieke vrijwilligers kunnen van alle leeftijden zijn, dus ook
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kinderen en jeugd betrekken. Coördinatie loopt via werkgroep.
Jeugd betrekken. Bijvoorbeeld bij Spoorpark en Asingapark
Indien mogelijk dienst en wederdienst stimuleren (vraagverlegenheid,
mensen in hun kracht zetten)
Richtlijnen voor de vrijwilligers (!!!) De grens van wat men van de vrijwilligers verwacht, maar ook wat zij zelf verwachten, hier moet een
speciale sessie over komen. Eigen inbreng richtlijnen en grenzen!
Meer samenhang alle leeftijden en gezindten
Contact met school, inzet en activiteiten met/voor kinderen en jeugd
(denk aan voorbeelden als tuktuk klussendienst in Eenrum), opruimdagen,
sneeuwruimschema.
Actuele lijst met overzicht en gegevens alle vrijwilligers
Overleg vrijwilligersteam 2x per jaar
Werkgroep coördineert professionele zorg
Centraal contact persoon/ personen. Zijn dit de mensen van de werkgroep? Duidelijke structuren!
Flyer met alle info over dorpszorg en over jou, deze kun je uitdelen in
jouw straat of straten.
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Deze steun vinden wij misschien belangrijk:

3

Deze steun vinden wij minder (tot niet) wenselijk:

• Digitaal hulpmiddel
• Computer helpdesk
• Klussendienst
• AED op meerdere plekken
• Hospice

• Cursus voor vrijwilligers
• Lijst met gegevens van de mensen in jouw straat/straten
• Lijst met overzicht en gegevens van professionals, dit moet bij de 		
werkgroep, niet bij de vrijwilligers’

Wat opvalt:

• Communicatie is een erg belangrijk onderdeel. Zowel intern
(dus werkgroep en vrijwilligers) als richting de dorpsbewoners.
• Erg belangrijk is het bepalen van de grenzen en richtlijnen van de 		
vrijwilligers. Dit willen ze graag zelf (met elkaar) meebepalen.
Dit onderdeel moet zeer zeker verder worden opgepakt en verder
concreet worden gemaakt.
• Deze vrijwilligers willen zich niet op het terrein begeven van
professionele zorg.
• Op zoek naar een netwerk van specifieke vrijwilligers.
• Men stelt prioriteit aan de huidige bedachte opzet van vrijwilligers 		
in Ulrum. Extra hulpmiddelen en voorbeelden uit andere dorpen,
zoals digitale hulpmiddelen zijn wel belangrijk en interessant maar
kunnen in een latere fase worden ontwikkeld.
• Contacten en communicatie met professionele zorg ziet men in 		
deze sessie vooral als taak voor de werkgroep.
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Verslag 2e bijeenkomst DorpsZorg
Met een groepje enthousiaste dorpsbewoners hebben we gekeken naar
wat er nodig is om als Ulrummer langer zelfstandig thuis te kunnen blijven
wonen. Vele mooie ideeën kwamen naar voren, waarvan veel ook snel
gerealiseerd kunnen worden.
• Uitleenpunt met hulpmiddelen (rollators, krukken, etc.) voor 		
tijdelijk gebruik
• Klusjesman voor kleine klusjes
• Het oude ‘boodschappenboekje’ weer nieuw leven inblazen
• Computerscherm om te skypen
• Vertel mij het probleem… In het dorpskrantje
• Boek met handig hulpmiddelen in ontmoetingsplek neerleggen
• Een moakerie in het Gronings
Duidelijk is wel dat niet alle vragen bij één persoon terecht moet komen,
grenzen moeten duidelijk aangegeven worden. Dit kan door het goed te
coördineren, bijvoorbeeld op buurtniveau. Ook hoeft niet alles vrijwillig,
een kleine vergoeding vragen is in veel gevallen geen probleem.
Verder kijkend zou er een klein bedrijfje met werklozen gestart kunnen
worden in de toekomst. Men loopt nu al aan tegen het feit dat toestemming voor aanpassingen vaak te lang duurt, onbureaucratiseren is
dus van belang. Het gaat allemaal al sneller wanneer men meer zelf gaat
betalen.
Duidelijk is dat het gaat om zorgen voor elkaar, en weten dat je terug
kunt vallen op iemand.
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WENS: collectief wonen
De mogelijkheid om beschermd te kunnen blijven wonen zonder de
aanwezigheid van een verzorgingstehuis.
Overwegingen locatie:
Dicht bij winkels
Levendigheid / bedrijvigheid
Kinderen in het zicht
Uitzicht op landschap
Hergebruik bestaand pand
Opties:
Locatie pand Luth
Locatie bij Borgstee
Locatie gymlokaal
Locatie Villa Woddema
Locatie Villa Theunissen
Locatie bij Manege (trekweg)
Faciliteiten:
Gezamenlijke huiskamer
Eigen logeermogelijkheid / hobbykamer
Mooi tuin / hofje / binnenplaats
Moestuin
Ongeveer 10 appartementen
Voldoende ruim opgezet
Schuur voor fietsen en tuinspullen
Multifunctioneel (film, koken, spelletjes)
Voordelen:
Samen wonen / minder eenzaam
Sociale controle
Gezelligheid
Vrijheid
Zelf kiezen
kleinschalig
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Wie:
Vooral alleen gaanden
Bijvoorbeeld 55+
Koppels
Meer generatie woningen is een optie
Wanneer:
Binnen een jaar of tien voor werkgroep leden
Nu waarschijnlijk ook al vraag naar (wel staan er woningen leeg in de
Borgstee)
Verhaal:
Tijdens de workshop komen meerdere locaties naar boven. We blijven
lang hangen bij de Borgstee. Alles is daar aanwezig. Met wat eenvoudige
aanpassingen zou de wens daar gerealiseerd kunnen worden. Uiteindelijk
blijkt niemand zelf voor die optie te willen kiezen. Ieders persoonlijke
keuze valt op een van de andere locaties. Wel komt de groep tot de
conclusie dat met eenvoudige middelen (een hofje en moestuin) al een
veel gezelligere Borgstee gerealiseerd kan worden.

WELZIJN - ZORG - WONEN

14

