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Welzijn, wonen en zorg in eigen hand; dat is pas gezond. 

Jitske Tiemersma, Omzien. 

 

 

In deze workshop gaat Jitske soms in gesprek met de aanwezigen om eigen ervaringen voor het 

voetlicht te krijgen. Verder zijn de hoofdpunten van haar eigen betoog: 

 We zien een ontwikkeling dat een groep mensen met meer aandacht (voor voedsel, zorg, 

energie) wil leven. Zij organiseren zich als kern of als gebied om dat te realiseren wat zij 

wenselijk vinden. 

Een sterk groeiend aantal initiatieven; iedereen kan meedoen. 

In de praktijk is het toch soms een selecte groep; inclusiviteit is een belangrijk doel maar wel 

moeilijk te realiseren. 

 ‘Welzijn in eigen hand’ zou de goede titel zijn waaronder de beweging Nederland Zorgt Voor 

Elkaar (NLZVE; waarin de LVKK deelneemt) en Omzien werken. Eén aspect daarvan is 

gezondheid en zorg. Het gaat om het welbevinden van mensen die dat met elkaar willen 

realiseren. 

 Initiatieven bewegen zich op een breed terrein: van ontmoeting, activeren, vergroten van 

zelfstandigheid naar ook zelf zorg aanbieden. 

 De kracht van initiatieven ligt in het direct stellen van de vraag: “Wat kunnen we zelf”. 

Geen regie uit handen geven door direct af te stemmen met gemeente, zorgverzekeraar en 

fonds. Professionals uit eigen dorp kunnen op de loonlijst van gemeente of zorginstelling 

staan maar aangestuurd worden door het initiatief. 

 Financieel erg ingewikkeld om onafhankelijk te blijven. Stapelen van regelingen biedt soms 

goede mogelijkheden. Het gevaar ligt wel op de loer dat je zelf een ‘instituut’ wordt. 

 Vraagstuk is de organisatievorm. Iedere bestaande vorm heeft zijn voor- en nadelen. 

(Zo kan de coöperatie geen ANBI-status verkrijgen en mag een vereniging zich niet als 

ondernemer gedragen) 

NLZVE onderneemt dit najaar een verkenningstocht door geheel Nederland om de vele initiatieven te 

leren kennis en zichzelf te presenteren als ondersteuner en vraagbaak. 

 

 


