Manifest Netwerk Ouder(woon)initiatieven
Eigen keuze in zorg, wonen, dagbesteding en werken
Bewoners van ouder- en bewonersinitiatieven bepalen zelf welke zorg zij inkopen binnen het
budget. Zij kopen een deel van de zorg gezamenlijk in waardoor budgetten efficiënt worden
ingezet. Hierdoor hebben bewoners de ruimte om individuele zorg en dagbesteding in te
kopen die aansluit bij hun persoonlijke voorkeur en mogelijkheden. Met kenmerken die passen
bij hun behoeften en waarden. Bewoners kiezen zorgverleners die bij hen passen en op hun
voorwaarden werken. Eigen keuzes zorgen voor een beter leven en tevreden bewoners.

Kleinschaligheid
Ouder- en bewonersinitiatieven zijn kleinschalig georganiseerd. De sfeer is die van een echt
thuis, huiselijk en gezellig. Met een goede balans tussen samen doen en even op je zelf willen
zijn. Het aantal bewoners is beperkt en het streven is om een groep te hebben die goed
bij elkaar past. Ouder- en bewonersinitiatieven kenmerken zich door een vast team van
zorgmedewerkers. Dit team kent de bewoners en hun verwanten door en door. Op die manier
kunnen zij optimaal inspelen op behoeften, gewoonten en de persoonlijkheid van bewoners. De
samenwerking tussen de medewerkers onderling en met de ouders functioneert hierdoor beter.
De communicatielijnen zijn kort, bewoners hebben vaak een eigen vaste persoonlijk begeleider.
Een vast team zorgt voor harmonie en rust in huis.

Behoefte van bewoners als uitgangspunt: maatwerk, eigen regie en flexibiliteit
Bij ouder- en bewonersinitiatieven staat de bewoner centraal. Bewoners van ouder- en
bewonersinitiatieven hebben behoefte aan maatwerk en flexibiliteit. Niet de zorgverlener
of het begeleidingsteam bepalen waar, en wanneer en welke zorg en begeleiding nodig is.
Maar de bewoner of diens vertegenwoordiger, vanzelfsprekend in nauw overleg met het
begeleidingsteam. Elk seizoen, elke week en zelfs elke dag kan de behoefte anders zijn. Er
kunnen zich altijd situaties voordoen die niet zijn gepland; vanwege de urgentie moet het
daarom mogelijk zijn om ook onplanbare zorg in te zetten. Dat vraagt flexibiliteit in het inzetten
van zorg en uiteraard ook flexibiliteit van het begeleidingsteam. Zo kan maatwerk in eigen regie
een feit worden. De vraag van de bewoners als uitgangspunt is niet altijd eenvoudig maar wel
nastrevenswaardig. Het doet recht aan de kwaliteit van leven waar de bewoner recht op heeft.

Actieve betrokkenheid netwerk/Meedoen in de maatschappij
Ouder- en bewonersinitiatieven zijn vaak gevestigd in of dichtbij de plaats waar de bewoners zijn
opgegroeid. Hierdoor blijft het bestaande netwerk gemakkelijk behouden. De initiatieven staan
open om de contacten tussen de bewoners en hun netwerk zo goed mogelijk te ondersteunen.
Ook nieuwe contacten horen daarbij. Met een betrokken netwerk voelen bewoners zich beter
en dit komt hun gezondheid ten goede.
Ouder- en bewonersinitiatieven staan midden in de maatschappij. Soms letterlijk, omdat
ze midden in een stad of dorp staan. Maar ook op het platteland kan je meedoen in de
maatschappij. Deze initiatieven zoeken het contact op met buurtbewoners en –organisaties.
Wat kunnen zij doen vóór de buurt en mét de buurt. Bewoners doen ook afzonderlijk mee,
zoals via hun dagbesteding en werk. Ze werken in de horeca, in buurtwinkels, kinderboerderij
of fietswerkplaats. Er zijn talloze voorbeelden. Sommigen hebben zelfs een betaalde baan.
Meedoen in de maatschappij geeft bewoners een gevoel van eigenwaarde én maakt die
maatschappij zelf waardevoller.

