
Gerwen, leefbaarheid en de transitie 
 
Toen WLG bijna 5 jaar geleden startte,  werd dat ingegeven door het verdwijnen van voorzieningen. 
En daarmee het risico van leegloop en afnemende leefbaarheid. Daarom zochten we naar 
verbindende acties. 
 
Het adagio werd: zorg dat mensen elkaar ontmoeten. Ontmoeten verhoogt de interesse in elkaar en 
heeft invloed op het welzijn van eenieder. Met andere woorden iedereen draagt zijn steentje bij aan 
het welzijn van het dorp.  
 
We oriënteerden ons op alle inwoners, niet op speciale doelgroepen bepaald door leeftijd, 
vaardigheden of belemmeringen. Dat iedereen zo lang als mogelijk, kan blijven wonen en onder 
eigen  regie zijn leven leiden, is een doel dat ook aan sluit op de wens van veel mensen. 
 
Naast de activiteiten die we als smeerolie voor ontmoeten gebruiken, hebben we hulpdiensten 
ingericht. Daardoor kan op vragen van allerlei aard door vrijwilligers een antwoord worden geboden 
aan iedereen die door omstandigheden met belemmeringen van doen krijgt. 
 
We hadden niet kunnen bevroeden dat de politiek zo kort daarna ons zo dringend voorhield dat we 
meer en meer zelf zouden moeten doen en dat bovendien familie, vrienden en buren daar een rol in 
zouden kunnen spelen. 
 
Een belangrijke reden voor die omslag is ingegeven door een dreigende explosie van de kosten voor 
zorg. Daaruit vloeit de zogeheten transitie voort, waarmee bedoeld wordt dat de overheid de 
uitvoering van zorg (voor jeugd en ouderen) overhevelt naar de gemeente en tegelijk een bezuiniging 
op de kosten doorvoert. Dat treft ons ook allemaal.  
 
Nu zien we enkele stromingen in elkaar overvloeien: 

1. de transitie per 1 januari, moet de kosten voor zorg indammen en belooft de zorg op een 
betere manier aan de zorgbehoeftigen te kunnen bieden. Het geloof daarin door de 
bevolking, is flink tanende aldus een artikel in de Volkskrant vandaag. 

2. in veel dorpen zijn groepen mensen bezig met het organiseren van zorgvoorzieningen naar 
eigen goeddunken. Daarmee streven zij naar een aanbod dat goedkoper is en een 
vriendelijker karakter draagt voor de gebruikers. Kortweg kan je zeggen dat het ontstaan is 
uit onvrede met de zorg die grote zorgaanbieders in de markt hebben 

3. initiatieven zoals WLG zijn er inmiddels ook talloze ontstaan. Daarbij staan meer de 
welzijnsaspecten centraal. Daaronder valt ook allerlei vrijwillige hulp die niet meer geboden 
wordt door de formele zorgverleners.  

 
WLG was aanvankelijk nog een organisatie die door middel van diverse activiteiten vooral erop 
gericht was dat iedereen in Gerwen op een zo plezierig mogelijke manier zijn leven kon leiden. 
Activiteiten maakten dat we verhalen hoorden, achter de  voordeur kwamen en kennis maakten met 
belemmeringen, waarvoor we vonden dat er oplossingen nodig waren. In enkele voorbeelden is daar 
ook iets mee gedaan. Door deze betrokkenheid en door de ontwikkelingen in de samenleving en 
politiek, zullen we ons verder moeten buigen over de rol die WLG in de huidige Gerwense 
samenleving heeft. Vooralsnog is het duidelijk dat we eerder aansluiting zullen zoeken bij bestaande 
initiatieven, dan zelf met een nieuwe coöperatieve voorziening te starten. 
 



In het kort: 
Vanaf 2015 is hulpaanvragen op een andere manier geregeld. De plaats waar dat gebeurt is 
weliswaar dezelfde maar, zodra er sprake is van behoefte aan hulp, zal in het betreffende gezin 
voortaan eerst gekeken worden naar welke hulp op een informele manier door de omgeving 
geboden kan worden. Daarbij kunnen familieleden, buurtgenoten, vrijwilligers van 
welzijnsinstellingen  etc. betrokken worden. Als de belemmeringen te zwaar gaan wegen, zal 
professionele hulp ingezet worden. Daarbij zal het oordeel van een deskundige van belang zijn. 
 
WLG kan een aantal hulpvragen beantwoorden vanuit de hulpdiensten die zij operationeel heeft. 
Hoewel WLG zich niet wil beperken tot de doelgroep ouderen, gaat het waarschijnlijk wel om die 
dorpsgenoten, die als eerste een beroep zullen doen. 
De ervaring leert ons dat hulpvraagverlegenheid een weerbarstig fenomeen is. Vragen om hulp doe 
je niet zo maar.  Onze zoektocht om daar een antwoord op te vinden en dat we zouden kunnen 
omschrijven als ‘aanbodbrutaliteit’ is nog niet ten einde….. 
 
WLG zoekt daarom ook in geval van hulpbehoefte, naar een manier om voor de inwoners van 
Gerwen een ondersteunende rol te spelen. We willen mee doen in de uitvoering van  informele hulp 
met onze pools van vrijwilligers. Daarnaast wil WLG, als een hulpvrager dat wenst, betrokken zijn bij 
overleg over inzet van professionele zorg, noem het cliëntondersteuning. Op die manier kan WLG 
een bemiddelende rol spelen omdat er als het ware al een virtueel loket bestaat tussen inwoners en 
WLG. 
 
WLG wil er ook voor pleiten, dat er (tenminste enkele dagen in de week) een ‘dorpsondersteuner’ of 
‘dorpswachter’ aangesteld wordt die over de deskundigheid beschikt  (bijvoorbeeld een 
wijkverpleegkundige) om te helpen bij het krijgen van  zorgindicaties. Deze functionaris zou ook 
degene kunnen zijn die vrijwilligers inhoudelijke ondersteuning biedt, om daarmee de kwaliteit van 
vrijwillige zorg te borgen. Dat lukt beter naarmate deze persoon laagdrempelig bereikbaar is en zelf 
out-reachend werkt. 
 
Vooralsnog zal er vanuit de gemeente duidelijkheid dienen te ontstaan hoe een ander na de transitie 
eruit ziet. WLG hoopt van harte dat zij partij zal zijn in het traject van beleid naar uitvoering.  
 
Intussen werken we door aan de zaken die we zelf kunnen. Er is een overzicht van veranderingen 
vanaf 1 januari 2015 in de maak. Dat zal op de website Digitaal Dorpsplein Gerwen verschijnen. 
Bezoekers van de site kunnen daar ook een aantal links vinden van aanbieders die in Gerwen actief 
zijn. Ook algemene informatie van de veranderingen en de manier waarop hulp te vragen valt,  is dan 
met links te vinden. 
 
We hopen van harte in gesprekken met de gemeente een goede invulling voor de rol van WLG te 
kunnen bewerkstelligen. 
 
 
Dank U 
 


