Bijlage: Overzicht geplande activiteiten (incl. tijdslijn)

Uitgangspunt voor deze planning is de voortgang van de huidige activiteiten van het buurtplatform
Argus zoals tijdens de laatste 4 jaren ondernomen vanuit het CityCenter. Voor de verhuizing van
deze activiteiten naar het voormalige schoolgebouw aan de Capucijnengang is de uitdaging
aangegaan om relaties (ervaringen) te verzilveren, buurtzorg in brede zin experimenteel zelf mede
vorm te geven en zodoende wederom een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de
buurt. Dit keer een uitdaging gedeeld met alle buurtbewoners, aangezien Maria Essers haar regie
in 2019 - bij aanvang van de nieuwe rol voor toekomstige buurtnetwerken in het sociaal domein,
zal neerleggen.
Dit experiment met buurtzorg is met name gericht op de coördinatie van (informele) zorg onder
buurtbewoners op buurt-niveau en de afstemming van gerelateerde zorg-behoeften met de
gemeente. Ter voorbereiding van een innovatieve invulling van bovengenoemde taken moet de
nieuwe lokatie worden ingericht (zowel fysiek als organisatorisch) en het zorgvuldig opgebouwde
relatie-netwerk bewogen tot deelname. Bij een experiment past tot slot natuurlijk analyse van de
resultaten en conclusies.

De volgende 4 hoofd-activiteiten zijn dan ook gepland:
1.
2.
3.
4.

1.

inrichting nieuwe lokatie: samenwerking
activeren netwerk(en)
experimentele uitvoering van zorg-taken
resultaten analyse en toekomstplanning

inrichting nieuwe lokatie

1 mei 2017 - 1 okt. 2017

Doel: Opening (rond 1 okt.) van laagdrempelige experimenteer ruimte - het podium, waarbij de
samenwerking met de hurende zorg-partners een voorbeeldfunctie vervuld.
Het experiment gaat in de kern om aandacht voor de zorgen van buurtbewoners. Uit opgedane
ervaring blijkt dat vrijwel iedereen uit dankbaarheid voor geschonken aandacht ook zelf een
steentje bij wil dragen als daar een podium voor is waarop men niet noodzakelijkerwijs in de
schijnwerpers hoeft te staan.
De inrichting van de nieuwe lokatie zal in eerste instantie, low-cost, met beschikbare middelen
gebeuren. Een proces waarvoor de buurtbewoners uitgenodigd worden om hun bijdrage te
leveren.
De subsidie-aanvraag is wat betreft deze opstart activiteit gericht op de voorbeeld-functie die de
verschillende organisaties onder een dak samen tot stand kunnen brengen. Een eerste concrete
stap bij de coördinatie van (informele) zorg op buurt-niveau.

2.

activeren netwerk(en)

1 sept. 2017 - 1 maart 2018

Doel: In nauw overleg met buurtbewoners, (zorg-)instellingen uit de buurt en gemeente op basis
van wensen/behoeften vaststellen welke buurtzorg-taken, hoe en door welke vrijwilligers uit de
buurt experimenteel zullen worden uitgevoerd.
Praktische aangelegenheden zijn bij voorkeur, de aanleiding voor betrokken partijen om te kijken of
hier mogelijk een buurtzorg-taak is weggelegd.
Het gaat daarbij niet alleen om de zorgen van buurtbewoners, maar bijvoorbeeld ook om thema’s
uit de stadsrondes m.b.t. sociaal domein, die om een alternatieve oplossing vragen.
Aandachtsgebieden zijn in elk geval ouderen zelfredzaamheid en voorkoming/bestrijding van
sociale armoede - eenzaamheid. Het verdien-model, m.a.w. de het perspectief op kosten
besparing, speelt vooral een rol bij de selectie van afstemmende taken.
Daarnaast zullen waar mogelijk ter ondersteuning in de voorbereiding, uitvoering en monitoren van
het experiment stages en/of (afstudeer-)projecten worden aangeboden aan leden van de
samenwerkende studenten-organisaties, die een studie op gerelateerde vakgebieden volgen.

3.

experimentele uitvoering van (zorg-)taken

1 maart 2018 - 1 jan 2019

Doel: Ervaringen opdoen met buurtzorg.

Het gedeelte van de subsidie voor 2018 kan dus in een later stadium worden gespecificeerd naar
concrete taakstelling.
Het van belang dat de gemeente de kosten die betrekking hebben op de coördinatie/ uitbesteding
van bepaalde zorg aan zowel (professionele) instellingen als ook vrijwilligers voldoende in beeld
heeft om inzicht te kunnen krijgen in het verdien-model voor toekomstige buurtzorg - daadwerkelijk
te besparen kosten.

4.

evaluatie en toekomstplanning

1 jan 2019 - 1 mei 2019

Doel: Toegankelijk maken van de resultaten. Conclusies m.b.t. toekomstplanning voor lokatie.
Er heeft inmiddels een eerste gesprek met de provincie Limburg plaatsgevonden over mogelijke
technische ondersteuning bij de evaluatie.
Op basis van de resultaten kan een toekomstplan voor het buurtnetwerk, met een bij de nieuwe
activiteiten aansluitende (juridische) organisatievorm, worden gemaakt. Daarbij horen ook
voorstellen over het verdere gebruik van de tijdelijke gehuurde lokatie.
We streven naar een afsluitend buurt-congres over buurtzorg.

