
Zorg op AmelAnd

“We moeten met z’n allen kijken naar de 
toekomst van de zorg”, zegt Klaas Kuil-
man, bestuurder van Thuis-
zorg het Friese Land (THFL). 
“En dan bedoel ik niet alleen 
de KwadrantGroep (KG) en wij, 
maar ook de gemeente, ande-
re zorgverleners en de verze-
keraars. De vraag is wat er in 
de toekomst nodig is op Ameland.” Samen 
met KG levert THFL momenteel de thuis- 

en ouderenzorg op het eiland en in De 
Stelp. Durk Kooistra bestuursadviseur van 

KG vult aan: “De rijksoverheid 
heeft het roer omgegooid, zij 
stelt geen geld meer beschik-
baar voor verzorgingshuizen, 
overal in den lande zie je dan 
ook dat ze sluiten. Dat heeft 
ook consequenties voor De 

Stelp en die onderzoeken wij.”

Voorzieningen
Kooistra: “Het accent in de zorg komt 
steeds meer te liggen bij thuishulp en de 
inzet van familie en mantelzorgers.
Maar dat is niet in alle gevallen genoeg. 
Mensen met bijvoorbeeld een zware vorm 
van dementie moeten terecht 
kunnen in een voorziening 
waar ze professioneel worden 
begeleid. Een ‘verpleegthuis’, 
noemen wij dat. Is De Stelp 
daarvoor geschikt te maken? 
Als wij vastgesteld hebben 
wat wij gezamenlijk willen en ook kunnen, 
zullen wij bezien of dat in De Stelp kan.”

Thuiszorg het Friese Land en KwadrantGroep ontwikkelen ideeën over toekomst-
bestendige (ouderen)zorg op Ameland, samen met de gemeente Ameland en de andere 
zorgpartijen op het eiland. “Inzet is het bieden van zorg die mogelijk maakt dat mensen 
een leven lang op Ameland kunnen wonen.” Een dubbelinterview.

Wat betekenen de veranderingen in 
de zorg voor de ouderen op Ameland? 
Rond die vraag organiseerde de 
gemeente Ameland eind september 
een werkconferentie met alle zorg-
partijen op het eiland. Uiteraard 
stonden de plannen voor De Stelp 
centraal.
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Werkconferentie
ouderenzorg: eerst een 
programma van eisen

Wanneer er plannen gemaakt worden 
voor De Stelp, gaat het al snel over het 
gebouw. Uitbreiden, aanpassen of iets 
nieuws bouwen. Maar alle zorgpartijen 
op de werkconferentie waren het erover 
eens: voordat je met de stenen aan de 
gang gaat, moet je weten wat er nodig 
is. En dus werken Thuiszorg en het
Friese Land en KwadrantGroep, de orga-
nisaties die momenteel de zorg leveren 
in De Stelp, aan een breed gedragen 
programma van eisen. Dat doen ze
samen met de gemeente en bij die 
inventarisatie worden zoveel mogelijk 
andere zorgpartijen betrokken.
Alle belanghebbende partijen krijgen de 
gelegenheid om hun ideeën en wensen 
in te brengen. De gemeente regisseert 
het proces. Het streven is om op 1 janu-
ari 2017 een plan van aanpak gereed
te hebben. 

In gesprek met: Klaas Kuilman en Durk Kooistra

“Een leven lang op Ameland”

Vrijwilligers
Er wordt op dit moment onderzocht of een 

‘verpleegthuis’ onderdeel kan 
zijn van een buurtje voor
beschermd wonen. Daar zou-
den mensen kunnen wonen 
die de zorg dichtbij huis 
willen hebben. Ook kunnen 
er mensen terecht die alleen 

maar zelfstandig kunnen wonen als ze 
daarbij geholpen worden. Met ruimten 
voor welzijnswerk waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten en deelnemen aan 
activiteiten. Kooistra: “Wij laten ons niet 
verlammen door wat er niet meer kan, 
maar gaan voluit voor nieuwe mogelijk-
heden en daarbij zetten wij hoog in.” 
Kuilman vult aan: “Mantelzorg en vrijwilli-
gerszorg zullen daarbij een steeds grotere 
rol spelen. Ik denk dat we straks meer 
vrijwilligers nodig hebben dan personeel. 
Daarom ben ik blij dat Zorgcoöperatie 
Ameland hier ook in meedenkt.”

Visie
Tot het eind van het jaar werken de zorg-
partijen onder regie van de gemeente hun 
plannen verder uit.

“Op 1 januari is het nog niet geregeld”, 
zegt Kuilman. “Maar dan ligt er wel een 
plan met een visie waar iedereen zich in 
herkent. Dan hebben we iets om trots op 
te zijn.” 

Durk Kooistra is bestuursadviseur bij 
Kwadrant Groep, een grote organisatie 
die oudere en kwetsbare mensen 
ondersteunt in hun eigen leefomgeving, 
in wijken en dorpen. 

Klaas Kuilman is bestuurder bij 
Thuiszorg het Friese Land. THFL richt
zich specifiek op thuiszorg, verzorging, 
verpleging en begeleiding bij 
huishoudelijke taken. 

Durk Kooistra:
“Wij zetten hoog 
in, daar hebben 

kwetsbare mensen
recht op.”

Klaas Kuilman: 
“Het eiland vergt 

een aparte aanpak; 
samenwerking is
hier cruciaal.”
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Zorgcoöperatie Ameland is sinds anderhalf jaar een vaste waarde op het eiland.
De coöperatie wil welzijn en zorg op Ameland toekomstbestendig maken en ziet zichzelf 
daarbij in de rol van verbinder. Jacob de Groot, voorzitter van het bestuur, vertelt wat 
dat inhoudt. 

ZORGPARTIJ AAN HET WOORD
In de rubriek zorgpartij aan het woord komen zorgpartijen aan het woord die nauw
betrokken zijn bij de planvorming voor toekomstbestendige (ouderen)zorg op Ameland. 
Deze keer aandacht voor Zorgcoöperatie Ameland.

“Onze kracht zit in de verbinding”

“Het was even zoeken naar onze rol, maar 
inmiddels weten we dat onze kracht zit 
in het leggen van de verbinding. Het gaat 
erom dat vragen en wensen 
van bewoners gehoord worden 
door de juiste zorgpartijen.”

Via persoonlijke gesprekken, 
enquêtes en bijvoorbeeld 
informatieavonden houdt 
de coöperatie voeling met inwoners van 
Ameland. En dat gaat vrij eenvoudig 
omdat de coöperatie echt van en voor de 
Amelanders is.

“Vanuit onze vrije rol gaan we het gesprek 
aan met de gemeente, de Kwadrant Groep 
en anderen. De afgelopen maanden zijn 

we daar goed in geslaagd.
Ik merk dat we een volwaar-
dige partner zijn en dat er 
naar ons wordt geluisterd.
In die gesprekken willen we 
zowel de vragen van bewo-
ners kenbaar maken alsook 

onze visie op bepaalde zorgvragen en 
wonen en zorg.” 

Zorg en welzijn
Zorgcoöperatie Ameland is ook een van
de gesprekspartners in het traject om tot 
toekomstbestendige (ouderen)zorg op 
Ameland te komen.
“Wat ons betreft kan welzijn daar nog een 
veel grotere rol in spelen”, zegt De Groot. 
“Als we ons meer richten op welzijn en 
preventie, zal zorgafhankelijkheid
verminderen.” 

Meedenken over het 
programma van eisen?

Heeft uw organisatie of onderneming 
ideeën of wensen over de zorg op 
Ameland die niet aan het programma 
van eisen mogen ontbreken?
Laat het ons weten!

Stuur voor 31 oktober een e-mail 
naar communicatie@ameland.nl, 
dan bespreken wij uw plannen graag. 
Zo komen we samen tot een breed 
gedragen programma van eisen. 

“De zorgvraag moet 
dichtbij de mensen 

beantwoord
worden.”

De oplossing?
En wanneer is Zorgcoöperatie Ameland 
tevreden over de ouderenzorg? “Als er 
ergens een plek is waar bedden beschik-
baar zijn met 24-uurs ondersteuning. Een 
locatie zoals De Stelp zou een uitkomst 
kunnen zijn. We willen één organisatie 
die zorg verleent door de muren heen, 
dus binnen de muren van de instelling én 
daarbuiten, en die niet wordt gehinderd 
door de vraag uit welk potje de financie-
ring komt. De zorgvraag moet dichtbij de 
mensen beantwoord worden.”

Samenwerking
“In het overleg met zorgpartijen over 
zorg en De Stelp heerst nu een positieve 
sfeer”, vindt De Groot. “Er is hier en daar 
wel verschil van visie, maar ik heb het
gevoel dat de verschillen bespreekbaar 
zijn en dat mensen naar elkaar willen 
luisteren om een oplossing te vinden.
Dat is positief.”

Vragen of ideeën?
Vragen of ideeën naar aanleiding van 
deze nieuwsbrief? Laat het ons weten 
door contact op te nemen met Han 
Westerhof. Han Westerhof begeleidt 
als onafhankelijke projectleider de 
planvorming voor de ouderenzorg 
op Ameland. Hij is bereikbaar 
via hanwesterhof@hetnet.nl of 
telefoonnummer 06-20324232

Geïnteresseerden tijdens de algemene ledenvergadering van Zorgcoöperatie Ameland


