Zelfzorg, goed voor elkaar
Dialoogavond 19 januari 2015 georganiseerd door WMO
adviesraad, gemeente Schouwen-Duiveland, met
medewerking van Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland

Samenvatting (1)
Belangrijkste doel van de avond was om elkaar te inspireren
om anders te denken en met elkaar te zorgen voor een
zorgzame samenleving. Dat betekent meer eigen
verantwoordelijkheid nemen, vertrouwen op je eigen kracht
en mogelijkheden en die van anderen. Daarnaast nieuwe
verbindingen aangaan met elkaar en natuurlijk de nodige
creativiteit.
De getoonde voorbeelden lieten ons zien dat er al heel veel
dingen gebeuren en dat er veel positieve kracht aanwezig is
op ons eiland. Ook in de verschillende dialooggesprekken
kwamen inspirerende voorbeelden naar voren, maar werden
ook zorgen gedeeld.
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Samenvatting (2)
Uit alle gesprekken zijn positieve en waardevolle punten naar
voren gekomen en verzameld. Een aantal van deze punten
zullen door inwoners zelf worden opgepakt, al dan niet in
samenwerking met anderen.
Voor dit moment wil de Wmo adviesraad, samen met de
gemeente, aandacht schenken aan een aantal initiatieven
waarvan wij denken dat ze op korte termijn concrete
resultaten kunnen opleveren en die kunnen dienen als
voorbeeld voor anderen.
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Onze top 1 t/m 3
1. Met dorpsraden en/of vertegenwoordigers van dorpshuizen rond
de tafel om te zien wat er gezamenlijk en/of in de verschillende
kernen kan worden opgepakt om ervoor te zorgen dat iedere
kern beschikt over een vaste plek waar inwoners altijd terecht
kunnen. Concrete ideeën hierbij zijn; het aanbieden van
netwerkcursussen voor ouderen en uitbreiden van ‘samen aan
tafel’, waarbij ook jongere generaties worden betrokken en het
organiseren van dialoogtafels in de kernen.
2. Met de zorg- en welzijnsorganisaties bespreken of er
mogelijkheden om meer samen te doen en zo meer te kunnen
betekenen voor de samenleving.
3. Gesprekken voeren met de verschillende kerkgenootschappen
om hen te betrekken bij onze plannen en de uitvoering ervan.

Onze top 4 t/m 6
4. Mogelijkheden voor uitbreiding van ‘Tafeltje dekje’
onderzoeken.

5. Het project ‘Hulpje’ uit Dreischor helpen om verder uit te breiden
naar andere kernen.
6. Samen met werkgevers jonge werkzoekenden begeleiden in het
ondernemerschap.

Heeft u nog ideeën?
We zullen de verschillende punten uitwerken in een actieplan dat we de
komende tijd gaan uitvoeren. Via publicaties in Wereldregio houden wij u
op de hoogte.

Voor andere ideeën staan wij altijd open. Schroom niet en neem contact
op met SMWO 0111 453 444. Ook als u zich wilt aanmelden als
vrijwilliger kunt u bij hen terecht. Wilt u in contact komen met de Wmo
adviesraad neem dan contact op met Jos Schlicher van de gemeente
Schouwen-Duiveland, telefoonnummer 0111 452 000.

