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Tafel 6: kennis maken André, Eddy, Sophie, Willeke, Dorothee en Paul 
 
Nav.ons gesprek: 
 
Verbindend thema   buurTschap 
Hoe gaat de samenleving meer naar elkaar omzien ? 
 … en voor elkaar zorgen 
 
Waar zijn we benieuwd naar in het vervolg van de masterclass 

o Hoe kunnen we in buurten faciliteren /mogelijk maken dat mensen elkaar ontmoeten en 
verbindingen leggen? 

o Hoe kunnen we de diversiteit in aanbod van woonmogelijkheden (tussen thuis en tehuis) 
veel groter maken?  

o We leven in een systeemcultuur die ons hindert, hoe kunnen we systemen ‘doorbreken’? 
o Hoe geven we de mensen waar het om gaat invloed ? (Voor en door bewoners) 
o Wat vraagt ‘radicaal sturen’ van mij ? Hoe doe ik dat samen met andere ‘bestuurders’? 

 
Wat verder ter tafel kwam: 

o Gedeelde zorg over eenzaamheid 
o gebruiken we de juiste termen: wonen en zorg OF gezond wonen /  leefbaarheid van een 

buurt OF veerkracht van de buurt / ed. 
o Bijvoorbeeld diversiteit: Augustinushof, een particulier initiatief waar achter 1 voordeur een 

gemeenschap samen woont en samen leeft van jong tot oud, met en zonder problematieken, 
etc. De 2e deur is de deur van de douche 

o Bijvoorbeeld Denemarken waar bij het overlijden van de vrouw de man van 75 jaar in enkele 
weken getraind wordt om zelf te koken te wassen etc, In Nederland wachten we af hoe het 
gaat en weten eigenlijk al dat de kans heel groot is dat deze man verslonst en binnen enkele 
jaren in de systemen terecht gaat komen (en dan verder van huis is …) 

o Bijvoorbeeld woningtoewijzing. Vaak regionaal gezamenlijk geregeld met een gezamenlijk 
complex geregeld systeem. Hoe kun je toch woningen gericht toewijzen aan een persoon die 
zich wil verbinden en inzetten voor de het buurTschap 

o Tuurlijk goed om samen gewoon aan de gang te gaan, tegelijkertijd moeten we ook 
olifanten-aapjes laten ontstaan. Hoe lossen mensen zelf de dingen op en hoe houden wij dat 
aan de gang ?   

o Hoe kunnen aansluiten bij de levensfasen, op- en afschakelen van divers aanbod qua wonen 
en zorg ? 


