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Koning Willem Alexander
Kerstboodschap 2018

‘Actieve burgers die het ondanks alle 
verschillen samen willen bolwerken. Dát 
is de rode draad die door onze 
geschiedenis loopt, tot op de dag van 
vandaag. Dat is wat ons sterk maakt.’
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Collectieve actie  is van alle tijden

- Middeleeuwen: gilden, gemeen-
schappelijk landgebruik (meenten)

- Eind 19de eeuw: 
- Boerencoöperaties (FrieslandCampina)

- Onderlinge verzekeringen (Achmea)

- Banken (Rabobank)

- Begin 21ste eeuw: bewonersinitiatieven 
- Energiecollectieven
- Broodfondsen
- Zorgcoöperaties
- Stadslandbouw



Lokale burgercollectieven

- Gericht op eigen leefomgeving
- Streven naar vitale wijk/dorp
- Streven naar inclusieve samenleving

- gericht op mensen die ondersteuning nodig hebben, 
maar ook op mantelzorgers, actieve en solidaire 
bewoners

- Sociale samenhang, ontschotting, 
zelforganisatie, eigen regie

De essentie van modern nabuurschap
gebaseerd op gemeenschapskracht



2020: 1.500 initiatieven
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Zeeland: 50

Overijssel: 40

Noord-Holland: 90

Groningen: 120

Gelderland: 150

Friesland: 50

Flevoland: 50

Drenthe: 50

Zuid-Holland: 210

N-Brabant: 120

Limburg: 400

Utrecht: 150



Bewonersinitiatieven: leuke dingen voor de mensen 
of maatschappelijke noodzaak?

Inclusie:
• ‘Zachte tweedeling’: bijna 30% van de Nederlanders 

kan niet goed meekomen
• 2,5 miljoen laaggeletterden
• Samenleven wordt door de Nederlanders gezien als 

grootste maatschappelijke probleem



Bewonersinitiatieven: leuke dingen voor de mensen 
of maatschappelijke noodzaak?

Ouderenzorg:
• 2040: verdubbeling alleenwonende 80+-ers
• Half miljoen structureel overbelaste mantelzorgers
• Structureel personeelstekort
• Financiële grenzen van ons zorgstelsel in zicht



HERSTEL VAN DE 
GOUDEN DRIEHOEK 

Markt Gemeenschap

Overheid



HERSTEL VAN DE 
WAARDENDRIEHOEK 

Rendement Betrokkenheid

Legitimiteit

De bv Nederland betekent 
uiteindelijk het 
faillissement van de 
democratische rechtsorde.



Nieuw sociaal contract (in de zorg)

- Voor Nederland is een geloofwaardig en 
betrouwbaar nieuw perspectief nodig.

- Verbreding naar economisch, sociaal en ecologisch 
perspectief.

- Meer gelijkwaardige verhoudingen tussen 
overheden, maatschappelijk middenveld en 
burgers.

- Samen bepalen ze wat goede zorg is.
- Lokale vertaling naar inclusieve uitkomsten.
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Nieuw ontwerp basiszorg vanuit het GG-principe

Sociale basisinfrastructuur op orde

• Wat is er nodig om een vitale, gezonde wijk te krijgen?
• Elementen bijv:

• Ontmoetingsplek
• 1 loket voor alle vragen over (gezond) leven
• Goede informatievoorziening
• Goede coördinatie over alle domeinen (zorg, 

welzijn, sociaal domein) heen
• Woonzorgvoorziening in de wijk
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Doordecentraliseren op wijk/buurtniveau (max. 10.000 inwoners)

• Intensieve samenwerking - burger, bedrijfsleven, 
professionals, overheid, zorgverzekeraars

• Op basis van gelijkwaardigheid!
• Single aim, quadruple effect: 

• primair doel = betere gezondheid
bijvangst = lagere kosten, tevreden burgers, tevreden 
professionals 

• Shared savings contracten op basis van domein-
overschrijdende financiering
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Nieuw ontwerp basiszorg vanuit het GG-principe
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Austerlitz Zorgt
dank voor uw aandacht



Austerlitz: Pyramide, oktober 1804



Austerlitz: december 2012



Bewoners aan zet in drie fasen

2013   Welzijn en ondersteuning

2020   Zorgwoningen

2030 Levensloopbestendig dorp



Onze droom….

▪ Alle inwoners kunnen in het dorp terecht voor 
zorg- en welzijnsvoorzieningen 

▪ Die voorzieningen worden georganiseerd 
door en in het dorp

▪ Dankzij die voorzieningen weet iedereen zich 
heel lang te redden

▪ En kan heel lang in het dorp blijven wonen

FASE
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Hoe organiseren we het?
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▪ Dorpsondersteuner, die alle vragen op ons 
gebied samen met de mensen oplost

▪ Indicatiestellingen Wmo 

▪ Dorpsondersteuner koppelt vragen aan 
oplossingen

▪ Zij bezoekt alle 70+-leden en niet-leden

▪ Zet vrijwilligers in 

▪ Huishoudelijke hulp en thuiszorg via 
zorgcoördinator / wijkverpleegkundige

Wat hebben we aan diensten (1)?
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Wat hebben we aan diensten (2)? 



▪ Austerlitz Op Stap

▪ Dementievriendelijk dorp

▪ Reanimatiecursus nov. 2019 (24 cursisten)

▪ Austerlitz Verbindt (meergeneratie project)

▪ Moestuin (met school samen)

▪ Muziek

▪ Bewegingstuin

Overige activiteiten



▪ 1.600 inwoners
▪ Gemiddeld inkomen 30.000, geen villawijk!

▪ 1.100 volwassenen
▪ Hiervan 485 lid van Austerlitz Zorgt 

(44%)
▪ Contributie 25 euro per jaar

▪ 300 65-plussers
▪ 100 vrijwilligers

Breed draagvlak in Austerlitz



▪ Sinds 2015 zelfstandig Wmo dorpsteam voor 
Austerlitz, uitvoering door AZ

Publieke taken door burgers….

▪ Dorpsondersteuner AZ is het Wmo-loket

▪ Zorgcoördinator AZ is de wijkverpleegkundige

▪ AZ stuurt aan en is ook verantwoordelijk 

▪ Beperkte overhead en administratie

▪ Terugvallen op 2de lijnsvoorzieningen in Zeist

▪ AZ legt verantwoording af aan gemeentebestuur

▪ Afrekenen op resultaat

▪ Uitstekende beoordeling door leden

▪ 4-jaars subsidie



Hart van Austerlitz
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▪ 25 zorgwoningen + 15 starterswoningen

▪ Geïntegreerd ontwerp: nieuwe school/peuterspeelzaal, 
dorpshuis en zorgwoningen

▪ ‘Mehrgenerationenhaus’

▪ Multifunctionele ontmoetingsruimte

▪ Toewijzing: voorrang voor mensen met zorgbehoefte 
en inwoners van Austerlitz

▪ Austerlitz Zorgt levert de zorg, in samenwerking met 
zorginstelling (Warande).

▪ Opgeleverd september 2020.

Hart van Austerlitz
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Patiowoningen



▪ Overnemen trekkersrol van Gemeente

▪ Deelnemen Woningcorporatie en School

▪ Betrekken bevolking bij ontwikkelingstraject en 
keuze architect

▪ Herontwerpen bij budgetoverschrijding

▪ Bestemmingsplan/garantiestelling discussie met 
Gemeenteraad

Cruciaal: draagvlak in het dorp en voortdurend 
gemeenschappelijk optreden van de betrokken 
organisaties uit het dorp

Belangrijke momenten bij de ontwikkeling 
Hart van Austerlitz 



Slechts 10% van onze 70+-ers wonen in een 
levensloopbestendige woning

Doelen

▪ Bewoners laten nadenken over hun 
toekomst

▪ Advies geven over woningaanpassingen

▪ Keuze van de oudere inwoner 
(verbouwen of verhuizen) makkelijker 
maken, opties bieden

▪ In de Woonvisie van de gemeente 
hebben we al blijverslening als idee laten 
opnemen

Levensloopbestendig maken van het dorp
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▪ Echt burgerinitiatief

▪ Dorp kent sterke sociale cohesie 

▪ Groot draagvlak

▪ Sterk bestuur met groot netwerk 

▪ Goede public relations

▪ Sterke focus, wervende missie

▪ Open zenuw, maatschappelijk relevant

▪ Hoge snelheid, momentum vasthouden

▪ Dienstenpakket samen met  de leden: enquête, 
onderzoeken en prioriteitstelling

▪ Koppelt vragen van leden direct aan 
oplossingen door gericht zoeken

Succesfactoren Austerlitz Zorgt
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