iCAREnisse.

EEN DAG UIT HET LEVEN VAN ...

14:00 - Scrabble met kleinzoon Kevin

15:00 - spelen bij vriendinnetje

Onderdelen voor het wijkbedrijf:

VOOR IEDEREEN. VOOR ALTIJD.

08:30 - Elisabethschool

EEN STRATEGIE
VOOR CARNISSE

Met plezier hebben we in de tweede ronde van deze prijsvraag
de ruimtelijke, organisatorische en financiële aspecten van onze
visie iCAREnisse verder onderzocht. Dat deden we allereerst
samen met de bewoners en ten tweede met onze eigen brede
coalitie én een expert-panel. De uitkomst is een zeer werkbare
strategie die uitgaat van een wijkgerichte zorgtransitie en een
drielaagse stedenbouwkundige aanpak. Dus: maatschappelijke
én ruimtelijke vernieuwing.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

In onze baanbrekende en integrale visie kan het eén niet zonder
het ander, want we bouwen geen nieuwe wijk, maar we bouwen
mét de wijk een nieuwe samenleving. Voor iedereen. Voor altijd.
Hoe precies? In acht stappen.

Wonen
(Transformatie
of nieuwbouw)

Zorgen

Werken

Welzijn
(Winkels,
restaurants,
sporten)

Milieu

Leren

20:00 - Op bezoek bij oma

VAN ZORGINSTELLING…NAAR ZORGDIENST
NETWERK VAN (ZORG)FUNCTIES
EEN PERSOONLIJK ZORGPLAN
HET WIJKBEDRIJF

Familie Richardson

GEVARIEERD WONINGAANBOD

16:00 - Hulp van Gerard

10:00 - Activiteitenochtend

STEDENBOUWKUNDIGE ACUPUNCTUUR

Ook thuisbezorgen mogelijk!

17:00 - Huiskamerrestaurant

SMART GRID EN ZORGTECHNOLOGIE
De heer en mevrouw Van Millingen

Caribische maaltijdservices

IRCULAIRE ECONOMIE
IJKBEDRIJF CARENISSE

rate n e n

02

Bij
dr
ag
ea
Lo
an
ka
de
le
su
w
p
ijk
er
ka
m
le
ar
ho
re
ca

integratie in de wijk
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Vervoer

DE HEER EN MEVROUW
VAN MILLINGEN
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09:00 - Kinderdagverblijf

Van zorginstelling naar zorg in de wijk:
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Groeiende mogelijkheden wooncarriëre

Het fijnste? Dat ik in
mijn rolstoel weer overal
in huis kan komen.
En ik zelfs op de koffie
ga bij de buurvrouw,
twee deuren verder.

19:00 - Burgerblauw rondje
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Diner geserveerd door Koffie & Ambacht

Smart-grid
Zorgondersteuning
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10:00 - Vrijwilligerswerk
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10:00 - Supermarkt
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Dirk Vervloet

Mevrouw krijgt hulp bij steunkousen
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13:00 - Tuin van Carnisse

Gevarieerd
Woningaanbod

H

ET DAGELIJKS LEVEN

Samen met het wijkbedrijf hebben de heer en mevrouw Van Millingen goed
nagedacht over de dagelijkse ondersteuning die ze nodig hebben. Over hulp
in het huishouden waren ze het snel eens: meneer helpt liever als vrijwilliger

mensen hun geldproblemen oplossen, dan dat ‘ie het huis stofzuigt. Mevrouw gaat twee keer per
week naar een activiteitenochtend, zodat meneer even kan bijkomen. Samen met zijn vrouw oud
worden is wat hij het liefste wil, maar de dagelijkse zorg valt hem zwaar. Daarom hebben ze ook
afgesproken dat hij er een paar keer per jaar even tussenuit gaat. Vanuit het wijkbedrijf komt
er dan iemand voor zijn vrouw zorgen. Meestal is dat Aslihan, omdat zij toevallig in het portiek
ernaast woont. En ook hun jongste kleinzoon springt het komende jaar nog extra bij als opa met
vakantie is. Verder geniet het koppel elke vrijdag van de Caribische maaltijd die ze bestellen bij
het huiskamerrestaurant van mevrouw Richardson.
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De wijk is een stuk
veiliger geworden:
de kinderen kunnen
zelf naar de speeltuin
of vriendjes om te
gaan spelen.

komst van hun derde dochter heeft de familie een groter huis nodig. Maar ze willen
wel graag in de wijk blijven wonen, omdat de kinderen het zo naar hun zin hebben

op school. Gelukkig worden er eéngezinswoningen gebouwd, centraal in de wijk. Daar verhuizen
ze over twee maanden naartoe. Dan hebben alle meiden een eigen kamer! Het gezin kan van het
inkomen van Milton -die werkt voor een plaatselijke aannemer- redelijk rondkomen. Het feit dat
ze geen eigen auto meer hebben, geeft financieel wat lucht. De deelauto is een prima alternatief,
nu ze niet meer zo vaak de hele stad door hoeven naar kinderopvang en sportclubs. Zelfs oma is
in de buurt komen wonen.

C

FAMILIE RICHARDSON

WMO. Voor de woningaanpassing is een eenmalig budget beschikbaar, maar
liever huren ze een zorgbadkamer. Dat kost een bescheiden bedrag per dag; de

badkamer blijft eigendom van de gemeente en kan hergebruikt worden. Hun oude badkamer

DIRK VERVLOET

medebewoner op de deur kon kloppen. Dat iemand zomaar een praatje aanknoopte,
had hij al jaren niet meer meegemaakt. Nog steeds heeft Dirk niet graag mensen over

de vloer, omdat hij – ondanks de wekelijkse schoonmaakhulp – moeite heeft met het runnen van
zijn huishouden. De enige die regelmatig binnenkomt, is Gerard; een vrijwilliger van het wijkbedrijf
die hem helpt met zijn financiën.
Volgens Dirk is Carnisse er echt op vooruit gegaan. Op verschillende plekken in de wijk zijn
dagactiviteiten georganiseerd en je kunt voor een heel vriendelijk prijsje zelfs buiten de deur eten!
omdat de wijk veel groener is en er nog maar weinig verkeer echt door de wijk komt.

ARNISSE: VOOR ALTIJD…

Rachelle heeft het plan opgevat om, wanneer haar jongste dochter met school

Verder is Dirk het liefst buitenshuis bezig. Hij onderhoudt zijn moestuintje in De Tuin van Carnisse.

start, een Caribisch huiskamerrestaurant te beginnen. Dankzij de door Milton

Als hij buiten is, in een groene omgeving, komt zijn hoofd tot rust. Daarom zou hij ook nooit

aangebouwde serre aan hun nieuwe huis is de huiskamer groot genoeg en in

naar een wijk ver van het Zuiderpark willen verhuizen. Dirk voelt zich, sinds Carnisse veranderd

de zomer kan er ook buiten op het terras gegeten worden. Wie wil, kan de maaltijden thuis laten

is, beter thuis in de wijk. Het wijkbedrijf als vangnet helpt hem om weer op te krabbelen. Maar

bezorgen. Er zijn steeds meer oudere mensen in de wijk die niet meer zelf kunnen of willen koken

hij kijkt ook uit naar het moment waarop hij weer voor zijn eigen inkomen kan zorgen en geen

en gebruikmaken van allerlei maaltijdservices.

aanspraak meer hoeft te maken op het zorgbudget.

het plaatsen van de huislift in het portiek is gefinancierd vanuit de Wmo, met eigen bijdrage.

Haar plannen voor het restaurant bleken redelijk gemakkelijk uitvoerbaar. Althans, voor alle

Op advies van het wijkbedrijf is dat voor alle portieken in het blok tegelijk gedaan. Er is op

regelgeving over hygiëne moet ze nog wel op cursus. Maar de administratieve rompslomp om te

blokniveau een VVE opgericht die de aanpassing voordelig heeft kunnen regelen.

koken in ruil voor de maaltijdenvergoeding uit het zorgbudget van gasten werd haar bespaard

De heer en mevrouw Van Millingen wonen al bijna 50 jaar in Carnisse en ze willen

E

EN DAG UIT HET LEVEN

Wonen in een hofje was in het begin onwennig, omdat er elk moment spontaan een

Er zijn een paar restaurantjes op loopafstand van zijn huis. Ook die wandelingen zijn prettig,

wordt opgeslagen en later weer teruggeplaatst, als het huis uiteindelijk verkocht wordt. Ook

VEN VOORSTELLEN...

Het is rustiger in
de wijk. En groener.
Ik ben nu veel meer
buiten dan vroeger.

VEN VOORSTELLEN...

Rachelle en Milton Richardson, met hun dochters Tanya, Suzy en Melany. Met de

Mevrouw Van Millingen kan aanspraak maken op ondersteuning vanuit de

E

08:00 - Bakker Klootwijk

10:00 - Activiteitenochtend

TUINEN, STRATEN EN PARKEREN

15:00 - Sportvelden

CW

19:00 - Op de koffie bij tante Miep

9:00 - Klussen bij de buren

dankzij het slimme financiële systeem van het wijkbedrijf. Als haar dochtertje nou terechtkan op

er nooit meer weg. Hun zoon en schoondochter wonen ook in de wijk en hun

Vanuit de Wmo wordt ook dagbesteding en maaltijdservice vergoed. De heer en mevrouw Van

de nieuwe peuterspeelzaal aan de Tuin van Carnisse, dan kan ze misschien toch deze zomer al met

jongste kleinkind (19) komt bijna elke dag even langs. Even leek het erop dat het

Millingen hebben besloten niet elke dag van de maaltijdservice gebruik te maken, zodat er geld

twee of drie kookavonden in de week beginnen. Misschien toch maar alvast een aankondiging

echtpaar toch zou moeten verhuizen, toen mevrouw Van Millingen steeds slechter ter been

overblijft om hulp in het huishouden te betalen. Bovendien is het niet zo gezellig als de maaltijd

plaatsen op de buurtwerkapp…

raakte en in een rolstoel belandde. Gelukkig is hun portiek-etagewoning inmiddels helemaal

voor mevrouw gebracht wordt en meneer nog voor zichzelf moet koken. Ook kiest mevrouw

aangepast, inclusief huislift, zodat mevrouw overal in huis weer kan komen. En dankzij de

ervoor om wat minder vaak naar de dagbesteding te gaan. Het budget dat ze daarmee bespaart,

Milton verheugt zich erop om, zodra zijn vrouw ook een inkomen heeft, meer tijd vrij te maken

nieuwe zorgbadkamer kan ze weer vaak in bad, wat prettig is voor haar spieren. Ze kan zelfs

besteedt ze aan taxivervoer naar haar zus in de Tarwewijk. En aan de uitstapjes van haar man,

voor het trainen van de voetbalteams van zijn dochters. Sinds de komst van het goed uitgeruste

samen met haar man weer hun dagelijkse wandeling maken, omdat de hele wijk nu voetgangers-

zodat hij een paar keer per jaar ontlast wordt van de zorg voor haar.

sportveld in de Tuin van Carnisse zijn zij daar bijna elke middag na school te vinden.

E

VEN VOORSTELLEN...

Z

ORGPLAN BUDGET

Dirk kan aanspraak maken op een zorgtoeslag vanuit de WLZ. Hij kan dan

Door een psychische aandoening is Dirk werkloos geworden en in financiële
problemen geraakt, met grote eenzaamheid tot gevolg. Dankzij het wijkbedrijf
wordt hem een beschutte woonvorm aangeboden en wordt hij begeleid bij het

terugvinden van een passende daginvulling en nieuwe sociale contacten.

dagelijks naar een dagbesteding en wordt behandeld door een psycholoog.
Maar van dagbesteding wordt hij ongelukkig. Liever doet hij onder begeleiding

vrijwilligerswerk in de buitenlucht en besteedt hij zijn budget aan voor hem nuttiger zaken
zoals schoonmaak, hulp bij zijn financiën en een goede maaltijd.

én rolstoelvriendelijk is.

STANDA ARD
COMPONENTEN UIT DE
WMO VOOR MEVROUW
VAN MILLINGEN:
sk 13 m²

hal

wk / k 28 m²

mk

bk 6 m²

balkon 10 m²

Woning voor zelfstandige koppels

2 x per week
Dagbesteding
5 x per week
Maaltijdservice
Rolstoel (langdurig gebruik)

ca.€ 115/dag

+

PERSOONLIJK ZORGPLAN:
1 x per week
Dagbesteding
2 x per week
Maaltijdservice
1 x per week
Vervoer
1 x per week
Huishoudelijke hulp
1 x per kwartaal
Respijtzorg (ontlasten mantelzorger)
Rolstoel (langdurig gebruik)

+

balkon 7 balkon
m²
7balkon
m² 7 m²

winkel 36winkel
m² 36
winkel
m² 36 m²

sk 14 m² sk 14 m²sk 14 m²

wk / k 34wk
m²/ k 34
wkm²
/ k 34 m²

sk 10 m²

bk 5 m²

+

Of

+

hal

sk 10 m²

mk

hal

hal
mk

mk

hal
mk

hal

evt.
koppelen

mk

Kangaroewoning t.b.v restaurant of winkel

k 13 m²

bk 5 m²

hal

bk 7,5 m²

PERSOONLIJK ZORGPLAN

1 x per week
Persoonlijke begeleiding (psycholoog)
5 x per week
Dagbesteding

1 x per week
Persoonlijke begeleiding (psycholoog)
1 x per week
Huishoudelijke hulp
1 x per week
Maaltijden
2x per maand
Begeleiding financiën
door vrijwilliger

€ 160/dag

€ 160/dag

sk 10 m²

sk 6 m² sk 6 m²sk
sk67 m²
m² sk 7 m²sk 7 m²

balkon 7 balkon
m²
7balkon
m² 7 m²

Eengezinswoning

sk 10 m²

bk 5 m² bk 5 m²bk 5 m²
hal
hal

sk 7 m²

ca. € 115/dag

Vergelijking budgetten voor het zorgpakket per week

STANDA ARD
COMPONENTEN UIT
DE VPT VOOR DIRK

wk / k 20 m²

+

k 13 m²

balkon 6 m²

Groepswoning

+

Vergelijking budgetten voor het zorgpakket per week

