
Zorg op AmelAnd

Wethouder Van der Deen: “We willen duur-
zame (ouderen)zorg op het eiland.
Dat betekent blijvend goede, betaal-
baalbare zorg en huisvesting voor alle 
Amelanders. Om dat te realiseren is het 
wenselijk te gaan werken met één uitvoe-
ringsorganisatie. Na het faillissement van 
Zorggroep Pasana heeft de KwadrantGroep 
de verpleeghuiszorg overgenomen en sa-
men met Thuiszorg Het Friese Land bieden 
beide partijen de thuis- en verpleeghuis-
zorg. In de intentieverklaring die nu is 
getekend, spreken deze partijen en de 

gemeente uit dat ze samen toekomst-
bestendige zorg willen waarborgen op het 
eiland. De gemeente heeft natuurlijk geen 
inhoudelijke rol als zorgpartij, maar ik zie 
het wel als onze taak om te waken dat 
het goed geregeld is en dat de partijen 
zich conformeren aan de gemeentelijke 
visie op zorg. Daarom is het logisch dat 
de gemeente binnen het proces de regie 
op zich neemt. Het is de bedoeling dat er 
voor het einde van dit jaar een concreet 
plan van aanpak komt voor de ouderen-
zorg op het eiland.”

Wethouder Linda van der Deen (VVD) zet zich voor de gemeente in op sociale zaken. 
Ouderenzorg behoort ook tot haar portefeuille. Recent heeft de gemeente een intentie-
verklaring met Thuiszorg Het Friese Land en de KwadrantGroep ondertekend.
De wethouder legt uit wat dat betekent.

Afgelopen zomer hebben zorginstelling KwadrantGroep, Thuiszorg Het Friese Land en de 
gemeente Ameland een intentieverklaring ondertekend waarin zij hun samenwerking 
voor een ‘toekomstbestendige’ ouderenzorg op het eiland vastleggen. De verklaring sluit 
aan bij de zorgvisie van de gemeente: ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig 
kunnen wonen en zoveel mogelijk op het eiland de zorg krijgen die ze nodig hebben.

“Iedereen kan op Ameland 
wonen, tenzij er heel specifieke 

zorg nodig is.”
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Wethouder Linda van der Deen

ACTUEEL

Intentieverklaring: werken aan toekomstbestendige ouderenzorg

In de verklaring zeggen de gemeente en 
de twee zorgpartijen toe dat ze vóór het 
eind van het jaar een concreet plan van 
aanpak opstellen voor ouderenzorg op 
Ameland. In het plan speelt zorgcentrum 
De Stelp in Hollum een belangrijke rol. 
Het gebouw voldoet niet meer aan de 

In gesprek met…

“We gaan voor duurzame zorg die goed geregeld is”

hedendaagse eisen. De drie onderteke-
naars van de intentieverklaring gaan nu 
eerst inventariseren wat er nodig is om 
toekomstvaste zorg te kunnen bieden.
De gemeente praat daarnaast ook met
andere zorgaanbieders die mogelijk
kunnen samenwerken in of rond De Stelp, 

zoals huisartsen, fysiotherapeuten, 
tandartsen, Stichting Sociaal Cultureel 
Werk en Zorgcoöperatie Ameland.
Op basis van de belangrijkste eisen en 
wensen nemen de drie samenwerkende 
partijen een besluit over de vraag wat 
dit voor het gebouw betekent: verbouw 
of nieuwbouw. Het doel is een kosten-
dekkende exploitatie over een periode 
van minstens twintig jaar.
De gemeente Ameland heeft de taak op 
zich genomen de planvorming voor De 
Stelp te regisseren. 

De Stelp
In het plan van aanpak speelt De Stelp 
een belangrijke rol. Het gebouw voldoet 
niet meer aan de eisen van nu. Van der 
Deen: “In heel Nederland maakt de zorg 
een vernieuwing door en daar willen we 
in mee. We moeten uiteraard ook voldoen 
aan landelijke wet- en regelgeving.
Daarom gaan we, ook samen met de
andere zorgpartijen op het eiland, onder- 
zoeken aan welke eisen de zorg moet 
voldoen. Van daaruit kunnen we kijken of 
we daar met het bestaande gebouw een 
antwoord op kunnen bieden en wat dat 
betekent voor de inrichting en de kosten. 
Verbouwen en nieuw bouwen zijn ook 
opties.”

Veranderingen 
Er gaat dus hoe dan ook veel veranderen 
en Van der Deen realiseert zich dat daar 
gevoeligheden aan zitten. “Het is een 
complex traject, waarbij we rekening 
moeten houden met allerlei belangen:
die van de bewoners, de medewerkers, de 
zorgaanbieders, de verzekeraars, het zorg-
kantoor en andere ketenpartners zoals
de huisartsen, fysiotherapie en het 
welzijnswerk… En zoals altijd spelen ook 
financiën een belangrijke rol.
In dit hele verhaal streef ik naar een
oplossing die volledig recht doet aan het
ja-tenzij-principe uit onze zorgvisie: 
iedereen kan op Ameland wonen, tenzij er 
heel specifieke zorg nodig is.” 
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De ouderenzorg verandert. Dat geldt voor heel Nederland en Ameland is geen 
uitzondering. De regelgeving en de financiering zijn de laatste jaren ingrijpend anders 
geworden: scheiden van wonen en zorg, mensen wonen zolang mogelijk thuis en een
grotere rol voor mantelzorgers en vrijwilligers. Zorginstellingen moeten daarin mee-
bewegen. Voor Ameland zijn die veranderingen onder meer te zien bij de locatie van
De Stelp, waar een belangrijk deel van de ouderenzorg is geconcentreerd.

ACHTERGROND

Wat verandert er in de ouderenzorg?

Na het faillissement van zorginstelling
Pasana, de vroegere eigenaar van
De Stelp, is de zorg overgenomen door 
stichting KwadrantGroep en Thuiszorg 
Het Friese Land. KwadrantGroep, met 
een hoofdkantoor in Drachten, is ver-
antwoordelijk voor de verpleeghuiszorg 
in De Stelp. Met het Zorgkantoor maakt 
KwadrantGroep jaarlijks afspraken over de 
financiering van de zorg aan kwetsbare 
ouderen in De Stelp; deze zorg valt onder 
de Wet langdurige zorg (Wlz).   

Thuiszorg het Friese Land is op Ameland
voornamelijk actief op het gebied van 
brede zorg aan ouderen thuis. Het gaat 
hierbij aan de ene kant om hulp bij 
mensen thuis (die valt onder de Wet 
maatschappelijke ondersteuning) en om 
wijkverpleging (die valt onder de Zorgver-
zekeringswet). Aan de andere kant gaat 
het om zorg aan kwetsbare ouderen en 

mensen met een beperking die graag thuis 
willen blijven wonen (die zorg valt onder 
de Wet langdurige zorg).

Duurzame ouderenzorg
Samen met de gemeente Ameland hebben 
KwadrantGroep en Het Friese Land nu de 
intentie uitgesproken om vóór het einde 
van het jaar een gezamenlijk visie te ont-
wikkelen op de ouderenzorg.
De gemeente spreekt in dit kader ook met 
andere zorgpartijen op het eiland, zoals 
huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, 
Zorgcoöperatie Ameland, het zorgkantoor 
en de verzekeraars. Dat is van belang 
omdat vanuit het idee van ‘duurzame
ouderenzorg’ de gemeente een zo
compleet mogelijk zorgaanbod op het 
eiland wil organiseren. Dit betekent dat 
waarschijnlijk ook die andere zorgaan-
bieders bij de locatie van De Stelp betrok-
ken zullen zijn.

De Stelp
Het plan dat de gemeente en de zorgpar-
tijen ontwikkelen heeft ook gevolgen voor 
het gebouw van De Stelp. Het huidige 
gebouw voldoet niet meer aan de heden-
daagse eisen en moet dus aangepakt 
worden. Wat dat precies betekent - aan-
passen, uitbreiden of nieuw bouwen - valt 
nog niet te zeggen. Hiervoor moeten de 
zorgpartijen eerst hun programma van 
eisen op een rij zetten. 

Han Westerhof uit Aldtsjerk begeleidt 
als onafhankelijke projectleider de 
planvorming voor de ouderenzorg op 
Ameland. Han heeft een verpleegkun-
dige achtergrond en werkt al jaren als 
adviseur in de zorg. Op Ameland zal 
hij zich vooral richten op het proces. 
“Ik geloof in samenwerking. Als je 
het samen doet, elkaar wat gunt, is er 
veel mogelijk. Kijk maar wat het eiland 
heeft bereikt op het gebied van duur-
zame energie.”

“Omdat de gemeente zelf een van de 
partijen is die aan tafel zit, is het goed 
dat er een onafhankelijke projectleider
is. Er is veel te doen geweest over
De Stelp, maar het is mijn doel om zo 
snel mogelijk met een concreet plan 
te komen waar iedereen achter staat. 
De inzet is daarbij wat mij betreft dat 
Amelanders die zorg nodig hebben in 
principe op het eiland kunnen blijven.” 

“Dat Ameland een eiland is, maakt de 
situatie bijzonder. Op een eiland kun 
je beter samenwerken dan concurreren. 
Als een zorginstelling bijvoorbeeld 
extra mensen nodig heeft, is het nogal 
kostbaar om die van de vaste wal te 
laten komen. Dan kun je beter samen-
werken met partijen die al medewerkers 
op het eiland hebben.”

“De gemeente en de betrokken zorgpar-
tijen hebben allemaal een visie op de 
ouderzorg. Deze week komen alle par-
tijen weer bij elkaar en gaan we starten 
met het programma van eisen. Zodra 
dat er ligt, kunnen we gaan rekenen en 
tekenen. Hoe gaan we de zorg vorm-
geven in 2017 en de jaren daarna? Dan 
wordt het meteen heel concreet.”

Zorgprofessional aan het woord

Han Westerhof: “Ik
geloof in samenwerking”

Vragen of ideeën?
Heeft u vragen of ideeën naar 
aanleiding van deze nieuwsbrief?
Laat het ons weten door contact op
te nemen met Han Westerhof via
hanwesterhof@hetnet.nl
of telefoonnummer 06-20324232.

Han Westerhof


