Petitie
Breng buurtinitiatieven informele zorg en ondersteuning in positie
Wij, buurtinitiatieven in het domein van informele zorg en ondersteuning en
hun samenwerkingsverbanden.
Wij zijn steeds actiever in het domein van de (informele) zorg. Zorgcoöperaties, BewonersBedrijven,
wijkondernemingen, dorpscoöperaties en andere formele en informele collectieven van
wijkbewoners en vrijwilligers nemen steeds vaker een rol in het zorgdragen voor een gezonde wijk.
Van het organiseren van nabuurschap tot het aanbieden van vervoersdiensten aan ouderen en van
de inkoop van zorgtaken tot het organiseren van dagbesteding in wijk- of dorpshuizen.

Constateren dat de krachtige rol en positie van buurtinitiatieven nog
onvoldoende worden erkend en ondersteund.
Bewoners die zichzelf organiseren rondom zorgthema’s wordt het nog te vaak moeilijk gemaakt aan
te sluiten bij bestaande structuren als zorginstellingen en Sociale Wijkteams. De kracht uit de
samenleving wordt op deze manier onvoldoende benut en stuit te vaak op weerstand. Wij ervaren
veel belemmeringen voor het goed invullen van onze rol. Van wet- en regelgeving, subsidie- en
aanbestedingsregels tot borgstellingen en verantwoordingen. Deze passen niet bij de aard en de
schaalgrootte van onze initiatieven. De maatschappelijke waarde van onze initiatieven wordt
onvoldoende onderkend. Het Right to Challenge krijgt langzaam meer voet aan de grond, maar is in
impact en omvang nog erg beperkt.

Roepen op om actiever te werken aan een nieuw samenspel met een duidelijke
en volwaardige positie voor informele zorg- en ondersteuningsinitiatieven.








Erken deze beweging van initiatieven en maak hen volwaardig gesprekspartner van het
Ministerie van VWS
Omarm de Toekomstagenda informele zorg en ondersteuning
Organiseer een duidelijke en volwaardige positie voor onze initiatieven
Geef actieve steun aan de lerende netwerken van zorginitiatieven en stel expertise ter
beschikking
Faciliteer een gezamenlijke zoektocht naar een nieuw samenspel tussen gemeente,
zorgverleners en zorginitiatieven
Bekijk knelpunten en kansen over de grenzen van beleidsvelden en departementen heen en
werk actief aan een stimulerend klimaat voor buurtinitiatieven in zorg en ondersteuning,
want buurtinitiatieven organiseren zich niet langs de lijnen van departementen
Vergroot impact en omvang van (de mogelijkheden van) het Right to Challenge in de
Nederlandse gemeenten als onderdeel van een breder pakket aan buurtrechten.

