Maastricht, 15 maart 2017

Betreft: Subsidieaanvraag 6211 buurtnetwerk - broedplaats voor welzijn & zorg

Geachte heer Reiters, beste Herman,
Allereerst dank voor de bijdrage aan de positieve beoordeling van de gemeente Maastricht om het
voormalige schoolgebouw aan de Capucijnengang voor minimaal 2 jaar aan buurtnetwerk 6211 te
verhuren. Een eigen ontmoetingsplaats - podium (op de begane grond) - waar kostbare, maar ook
kwetsbare, relaties tussen buren tot tijdige initiatieven kunnen leiden: zelforganisatie.
Hierbij, verwijzende naar onze presentatie “Het bloed kruipt..” (reeds overhandigd) op 8 feb j.l. en
het overleg van afgelopen maandag (13 maart j.l), de subsidie aanvraag voor ons experiment
m.b.t. buurtzorg in brede zin (incl. sociale armoede = eenzaamheid) , waarbij met name de
coördinatie van zorg onder bewoners op buurt-niveau en afstemming van die zorg-behoeften met
de gemeente kern van een uitdaging vormen om samen de zorg voor de toekomst zowel top-down
als ook bottom-up efficient in te richten. Buurtzorg duidt in dit verband overigens bewust zijdelings
op de gelijknamige onderneming, die zeer succesvol principes van zelforganisatie in de
wijkverpleging toepast.
Hervorming van de verzorgingsstaat middels burgerparticipatie heeft een potentieel dat ver uitstijgt
boven de goedkope uitbesteding van uitvoerende taken - vrijwilligerswerk. Bevorderen van
vrijwillig mee-denken, ter aanvulling op mee-doen, kan mogelijk niet alleen bijdragen aan
verantwoord verdergaand bezuinigen - een verdien model, maar vooral waarborgen dat in onze
kennis-economie beperkte(re) middelen voor welzijn & zorg optimaal besteed worden aan de zorg
behoeftigen zelf met een minimum aan relatief dure coördinatie/management door externen.
Gezamenlijke zelfredzaamheid onder buren, niet alleen het buurtnetwerk van de toekomst maar
paradoxaal ook dat van voor het ontstaan van de verzorgingsstaat, kan naar onze mening dan ook
veel verder gaan dan de vroegtijdige signalering, (coördinatie van) informele zorg en informatievoorziening over gemeentelijke contactpersonen/teams (loket-functie) zoals beschreven in de
toekomstagenda sociaal domein Maastricht-Heuvelland 2022.
Daarnaast is voor vrijwilligers het verdien-model per definitie ondergeschikt aan bijv.
saamhorigheid of inspraak bij de inrichting van de maatschappij. Burgers mee laten spreken is ook
een van de doelstellingen van een burgertop ter vernieuwing van de democratie in een tijd dat het
vertrouwen in de politiek kleiner wordt. Ons concept vormt een efficient en duurzaam alternatief.
Een innovatief concept van initiatiefnemers 6211 buurtnetwerk, Samen Onbeperkt
(belangenvereniging) en Jupiter Zorg (zorg-instelling) ondersteund door o.a. het Leger des Heils
(buurtbewoner), waarin de jarenlang opgebouwde vertrouwensband van met name van Peter
Vrehen en ondergetekende met vertegenwoordigers op alle niveaus binnen de gemeente nu kan
worden verzilverd door, naast toekenning van subsidie, vooral nauwe verdere samenwerking en
zorgvuldige (externe) communicatie. Zie ook de bijlage voor een beloofd eerste overzicht van
geplande activiteiten (incl. tijdslijn, excl. begroting) als startpunt voor de uitwerking van de
voorwaarden voor subsidie.
Tot slot mag ik met blijdschap al melden dat, het Elisabeth Strouven fonds het experiment in
principe zou willen steunen en daartoe vraagt om het via dhr. Ton Wanders, contactpersoon van de
gemeente, als gezamenlijk project aan te melden.

Wederom dank
Met vriendelijke groet
Maria Essers,
namens stichting 6211 buurtnetwerk

Bijlage:

Overzicht geplande activiteiten (incl. tijdslijn, excl. begroting)

