
Zorg op AmelAnd

Waar zit het op vast?
“De twee partijen die de zorg leveren, 
Kwadrant Groep en Thuiszorg Het Friese 
Land, hebben de intentie om samen te 
werken. Maar de precieze samenwerkings-
vorm is lastig. De gemeente wil dat er één 
uitvoeringsorganisatie komt, omdat we de 
ervaring hebben dat het eiland te klein 
is voor twee of meer organisaties die met 
elkaar de concurrentie aangaan. Dan krijg 
je namelijk geen optimale zorg. De twee 
zorgpartijen, die op het vasteland elkaars 
concurrent zijn, moeten op Ameland gaan 
samenwerken binnen één organisatie. Dit 
blijkt lastig.”

Wat gaat er nu gebeuren?
“De beide zorgpartijen zitten nu aan tafel,
samen met zorgverzekeraar De Friesland 
en een onafhankelijke mediator. Beide 
partijen hebben de noodzaak en het 
belang onderkend door ondertekening van 
de opdracht om alsnog tot een oplossing
te komen. De zorgverzekeraar is daar
direct bij betrokken als opdrachtgever.
Als gemeente zitten we daar niet bij, 
want we zijn geen partij bij het inrichten 

van de organisatie; we zaten wel aan tafel 
bij het formuleren van de opdracht.
Wel zijn we afnemer; daarom geldt de 
visie van de gemeente als uitgangspunt. 

Nee, er is nog geen plan van aanpak voor toekomst van de ouderenzorg op Ameland. 
Toch voelt wethouder Linda van der Deen niets voor een klaagzang. “Vergeet niet dat 
de ouderenzorg op dit moment prima op peil is. De kwaliteit van de zorg is niet in het 
geding. Mensen worden uitstekend verzorgd, óp het eiland. Tegelijk zijn we bezig met 
een plan voor de toekomst. Dat is weerbarstiger dan gedacht. Ik vind dat jammer, maar 
ik heb goede hoop dat de zorgpartijen met een mediator tot een oplossing gaan komen.”

Ondanks een getekende intentieverklaring is het partijen nog niet gelukt om tot een
plan van aanpak te komen voor een toekomstbestendige ouderenzorg op Ameland. Een 
onafhankelijke bemiddelaar gaat nu helpen om tot een oplossing te komen. Wethouder 
Linda van der Deen legt in deze nieuwsbrief uit hoe de gemeente het ziet. “We houden 
onverkort vast aan de doelstelling van duurzame zorg op het eiland, zo compleet 
mogelijk.”

“We willen zo graag 
dat dat plan van
aanpak er komt.”
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Wethouder Linda van der Deen
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Nog geen plan van aanpak voor toekomstbestendige ouderenzorg

Alle betrokken partijen zijn het op hoofd-
lijnen eens over de eisen waaraan de 
ouderenzorg op Ameland moet voldoen. 
Het programma van eisen is ook al groten- 
deels afgestemd met de andere keten-
partners op het eiland. Veel lastger is de
organisatievorm: komt er een nieuwe 
zorgorganisatie of wordt het een samen-
werkingsmodel? Daarbij is er ook nog 

Wethouder Linda van der Deen

“Kwaliteit ouderenzorg is niet in het geding”

onzekerheid over de kosten en de baten. 
De gemeente Ameland stelt als randvoor-
waarde dat de zorg straks vanuit één uit-
voeringsorganisatie wordt georganiseerd.

Mediation
Op verschillende manieren heeft de ge-
meente de samenwerking tussen de zorg-
partijen gestimuleerd en ook gefaciliteerd, 

zegt wethouder Linda van der Deen.
“Om toch op korte termijn tot een resul-
taat te komen hebben partijen in goed 
onderling overleg besloten een mediator 
in te zetten tussen De KwadrantGroep en 
Thuiszorg het Friese Land. Zorgverzeke-
raar De Friesland en Zorgkantoor
Friesland zijn hierbij betrokken.”
De mediator is een onafhankelijke bemid-
delaar en is aangesteld door de betrok-
ken partijen. De eerste bijeenkomst is 
geweest en de opdracht waarmee de
mediator aan het werk gaat is door de 
betrokken partijen, waaronder de
gemeente Ameland, gezamenlijk opge-
steld.

Dat betekent: duurzame zorg zoveel
mogelijk óp het eiland.”

Wat betekent straks de uitkomst van dat 
mediation-trajecct?
“Mediation is bindend. Van te voren 
spreken de partijen met elkaar af dat ze 
gehouden zijn aan de afspraken die daar 
worden gemaakt.

Z.o.z. voor vervolg.



Gemeente Ameland
Jelmeraweg 1
9162 EA, Ballum-Ameland
Postbus 22
9160 AA, Hollum-Ameland

Tel. (0519) 555 555
Fax: (0519) 555 599
info@ameland.nl 
www.ameland.nl

Samen met Winfred de Boer en Sjoukje Schuurmans runt Gerard Metz een praktijk voor 
fysio- en manuele therapie in Nes. Daarnaast werken zij ook vanuit een dependance in 
De Stelp. Nog dit jaar hopen ze hun lang gekoesterde wens te kunnen realiseren: een 
nieuw Centrum voor Sport en Gezondheid bij de sporthal in Nes. 

Zorgpartij aan het woord

Fysiotherapeut Gerard Metz:
“Op Ameland is eerstelijns zorg echt goed georganiseerd”

In het nieuwe centrum kunnen nieuwe 
ideeën gestalte krijgen, zegt Gerard. 
“Naast het paramedisch centrum wordt dit 
ook de basis voor ‘Ameland Kuureiland’, 
met programma’s gericht op gezondheid 
en welzijn. ‘Ameland de gezondste en 
sportiefste gemeente van Nederland’, 
daar willen we graag onze bijdrage aan 
leveren.”

Als fysiotherapeuten met tientallen jaren 
ervaring, willen Gerard en zijn collega’s 
iedereen kunnen bedienen. “We zijn als 
team heel breed georiënteerd. Amelanders 
kunnen op het eiland terecht met al hun 
vragen op fysiotherapeutisch gebied.
Wanneer we echter specifieke deskundig-
heid niet zelf in huis hebben, werken we 
samen met specialisten van het vasteland.  
Eigenlijk is dat dezelfde werkwijze als die 
van de huisartsen. Op ons eiland is de 
eerstelijnszorg echt goed georganiseerd.”

Over de planvorming rond de ouderenzorg 
op Ameland is Gerard duidelijk. “Er zijn 
veel intenties uitgesproken, maar die wor-
den nog niet waargemaakt. Ik ben blij dat 
de gemeente inmiddels haar verantwoor-
delijkheid neemt. Ik hoop dat daarnaast 

de visie van de ZorgCoöperatie Ameland 
meer ruimte krijgt; ik denk dat de ZCA een 
verbindende factor kan zijn.”

“Het belangrijkste is dat in de nieuwe 
plannen het voorzieningenniveau op orde 
blijft en dat er toegankelijke, betaalbare 

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.

Hoe zit het met de veiligheid van
De Stelp? Daar zou sprake zijn van een 
gedoogsituatie.
Het gebouw is verouderd en voldeed
daarom niet aan de eisen. Met tijdelijke
maatregelen is de veiligheid alsnog ge-
waarborgd. Maar tijdelijke maatregelen
zijn tijdelijk en kostbaar, dus er is wel 
een noodzaak om in De Stelp tot een 
oplossing te komen. Maar er is dus geen 
onveilige situatie.”

Men zegt dat de gemeente gaat investeren 
in het gebouw. Klopt dat?
“Het is te vroeg om daar iets over te 
zeggen. Misschien gaan de zorgpartijen 
zelf met het gebouw aan de slag. Als de 
gemeente zou willen participeren, moet 
de gemeenteraad daartoe besluiten en dat 
kan alleen op basis van een plan.
Daarom willen we zo graag dat dat plan 
van aanpak er komt.”

woningen voor ouderen blijven binnen
een intramurale setting zoals De Stelp. 
Zo’n voorziening kunnen we volgens mij 
niet missen. En het is ook hoognodig dat 
De Stelp wordt gemoderniseerd.
We moeten samen zorgen dat Ameland 
vitaal blijft. Ouderenzorg is daar een 
belangrijk onderdeel van. We zijn zelf 
verantwoordelijk, we kunnen het zelf, en 
moeten dus ook zelf de regie in handen 
houden.”

“We zijn als team heel breed
georiënteerd”

Gerard Metz, Sjoukje Schuurmans en Winfred de Boer


