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Inleiding
Als Commissie Samenleving staan we voor een forse opgave omdat komende periode het nieuwe
beleidsplan WMO besproken gaat worden. Als onderdeel van deze voorbereiding hebben we
geëxperimenteerd met een nieuwe werkwijze waarbij we de voorbereiding samen met
wethouder Klein hebben vormgegeven. In het najaar van 2015 hebben we een informeel overleg
gehad waarin we als commissie onze werkwijze tegen het licht hebben gehouden. We hebben
daar afgesproken dat de voorbereiding het beste opgepakt kan worden door:
duidelijke afspraken tussen wethouder en commissie over de planning en organisatie
van de stukken. Hiervoor is een agendacommissie opgericht die samen met de
wethouder een voorstel heeft voorbereid dat de commissie in haar
procedurevergadering heeft omarmd.
een serie van vier inhoudelijke colleges over relevantie overkoepelende thema’s zijn
succesvol georganiseerd.
een studiereis naar Berlijn om daar te leren van de manier waarop bewoners meer
eigenaarschap kunnen organiseren op voorzieningen in het sociale domein.
Het werkbezoek in Berlijn heeft inmiddels plaatsgevonden. Via een divers, compact en zeer
intensief programma, hebben wij ons laten inspireren en informeren over initiatieven die in
Berlijn zijn ontstaan. Bij elk initiatief dat we hebben gezien stond de vraag centraal: 'hoe kunnen
bewoners en gebruikers meer eigenaarschap krijgen over hun voorzieningen'. Dit is een
vraag die voor de ontwikkeling van de Haagse voorzieningen die onder WMO vallen zeer
relevant is. Hoewel het stelsel en systeem van voorzieningen in Duitsland anders zijn dan in Den
Haag hebben we zeer nuttige informatieve opgedaan. Met dit verslag beogen we de opgedane
kennis en ervaring zo goed mogelijk vast te leggen zodat ieder commissielid dit kan gebruiken
bij de verdere voorbereiding op het WMO-debat.
Arjen Lakerveld (lid van commissie Samenleving/delegatieleider)
Info zorg in Duitsland en te bezoeken initiatieven
De langdurige en lokale zorg in Duitsland
De langdurige zorg in Duitsland is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.
Het Duitse systeem bevat sterke prikkels tot thuiszorg door familie. De kans dat een oudere
boven 65 jaar in een Duits verpleeg- of verzorgingstehuis verblijft, is de helft kleiner dan in
Nederland. Ook de vrijheid van besteding van het mantelzorgkostenforfait (een soort Pgb)
bevordert de opvang in familieverband. Het gratis scholingsaanbod voor mantelzorg voor
familieleden en andere informele zorgverleners draagt hieraan bij. Tevens is het in Duitsland
makkelijker om woningaanpassingen gericht op het zelfstandig wonen van ouderen door te
voeren.
Duitsland kent een verzekering voor langdurige zorg, de Pflegeversicherung. Net als in
Nederland vindt de heffing plaats op basis van het bruto inkomen. Opvallend is dat de premie
afhangt van het hebben van kinderen, omdat huishoudens met kinderen minder snel een beroep
op langdurige zorg zullen doen. In Duitsland hebben zelfstandigen overigens geen recht op deze
verzekering en moeten een private verzekering afsluiten.
De aanspraken zijn in Duitsland minder ruim dan in Nederland. Zo is er wel een vergoedingen
voor verpleging en verzorging, maar niet voor huisvesting, activering en begeleiding. Mensen
hebben recht op langdurige zorg voor essentiële taken zoals lopen, huishouden, voeding en
verzorging. De indicatie is vooral gericht op het lichamelijk functioneren. Mensen met
psychische problemen hebben dan ook beperkt recht op vergoeding.

Hervormingen in 2008 en 2012

Wel zijn de mogelijkheden voor demente ouderen verruimd met de hervorming van de Duitse
Wet inzake Langdurige Zorg in 2008. Ouderen ‘met beperkte levensvaardigheden’ (vooral
ouderen met cognitieve aandoeningen) kregen toen jaarlijkse maximaal € 2.400 voor
laagdrempelige hulp of toezicht en ondersteuning. Ook werd een programma gestart om deze
vrijwillige, laagdrempelige ‘dagelijkse begeleiders’ (Alltagsbegleiter) op te leiden en in te zetten.
Met de laatste hervorming van de Wet inzake Langdurige Zorg in 2012 nemen vanaf 2013 de
mogelijkheden voor mensen met dementie (in geld en natura) verder toe.
Men komt alleen in aanmerking voor een indicatie als men voor minstens zes maanden een
aanzienlijke hoeveelheid hulp nodig heeft. Er zijn daarbij drie zorgzwaartecategorieën
samengesteld, zowel voor extramurale als intramurale zorg. Categorie I: eenmaal per dag hulp
nodig, categorie II: driemaal per dag hulp nodig en categorie III: elk uur hulp nodig. Intramurale
gehandicapten komen in aanmerking voor de Pflegeversicherung.

Keuze voor laten regisseren of zelf regisseren

Men kan een beroep doen op drie soorten zorg: intramurale zorg, tegoedbonnen of uitbetaling in
geld in de vorm van een mantelzorgkostenforfait. Van intramurale zorg in verpleeg- of
verzorgingshuizen wordt circa 75 procent van de kosten vergoed. Er is dus een forse eigen
bijdrage voor zowel zorg als kost en inwoning. Zij die dat niet kunnen opbrengen, kunnen
terugvallen op de bijstand.
Bij extramurale zorg is er ook een keuze in de vorm van tegoedbonnen. Deze tegoedbonnen
kunnen alleen ingeleverd worden bij een Agentschap voor ambulante zorg, dat op zijn beurt
verplegers en verzorgers contracteert. Daarnaast kan men in Duitsland eveneens kiezen voor
een mantelzorgkostenforfait, dat wel vijftig procent lager is dan de waarde van de
tegoedbonnen. Over dit forfait hoeft geen verantwoording te worden afgelegd. Als de
tegoedbonnen niet geheel zijn opgemaakt, kan ook voor een combinatie tussen tegoedbonnen en
het forfait worden gekozen.
‘Er ligt een grote uitdaging voor ons om maatschappelijke en religieuze instellingen te
stimuleren om, zoals de Orangerie, de rol van de spin in het web op zich te nemen, als het gaat
om de zorg. ‘ (Wethouder Karsten Klein)

Slechts dertig procent van de geïndiceerden voor langdurige zorg kiest voor een
verpleeg- of verzorgingshuis. Ruim veertig procent van de geïndiceerden kiest voor
het mantelzorgkostenforfait. Wat in de praktijk betekent dat ouderen in
familieverband worden opgevangen. De overige circa dertig procent kiest ervoor om
de langdurige zorg thuis te ontvangen via het Agentschap of voor een combinatie.
Revalidatiezorg in een verpleeghuis wordt in Duitsland in principe gedekt door de
Pflegeversicherung.
Demografische informatie

(cijfers 2013) Nederland Duitsland

Totaal aantal inwoners: 16.574.989 81.802.300
Aantal burgers
65+:
2.538.328 15,3% 16.901.700 20,7%
Aantal burgers
75+:
1.143.821 6,9% 7.281.309 8,9%
Aantal mensen
met (behoefte)
langdurige
zorg:
415.000 2,5% 2.340.000 2,9%
Uitgaven langdurige zorg

in % BNP
3,5% 1,0 %

Non-profit-organisatie Kiezspinne in deelgemeente Lichtenberg

Lichtenberg is één van de 12 deelgemeenten (Verwaltungsbezirke) van Berlijn, gelegen in het
oostelijk deel van de stad. (voormalig Oost-Berlijn). Er wonen ca. 260.000 mensen. De
deelgemeente is opgedeeld in 10 wijken/districten.
De Kiezspinne is een non-profit organisatie en is opgericht voor nabuurschap
(nachbarschaftlicher) in de wijk "Frankfurter Allee Süd" van de deelgemeente Lichtenberg. Het
is een actief centrum dat in grote mate draait op vrijwilligers. En richt zich op het ontwikkelen
van een netwerk tussen bewoners onderling, zelfhulp en initiatieven en met instellingen en
openbare voorzieningen. Doel is dat de mensen in de wijk FAS zich blijven thuisvoelen. Ook al ze
ouder worden.
Het buurthuis Orangerie is ook een ontmoetingsplaats waar buurtbewoners met verschillende
vragen en problemen terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning. Ook kunnen
wijkbewoners er terecht voor kleine werkzaamheden zoals kledingreparatie die zij bijvoorbeeld
door hun ziekte of ouderdom niet meer zelf kunnen. Het centrum heeft ook een bibliotheek dat
is opgezet en wordt onderhouden door burgers van de wijk.

Flankerend beleid voor vrijwilligerswerk en zelfhulp bij verpleging en
verzorging

Sinds 1 oktober 2010 is er in elke wijk van Berlijn een contactpunt voor pflegeflankierendes
inzet bij vrijwilligerswerk en zelfhulp. Doel is het bevorderen van vrijwillige structuren en
zelfhulp bij de zorg voor minder validen, zieken en ouderen. De ondersteuning richt zich vooral
op de begeleiding, opleiding en ‘versterking’ van vrijwilligers en mantelzorgers die zelfstandig
(en in kleine groepen) wonende vrienden en familieleden helpen en ondersteunen bij hun
algemene zorgbehoeften. In sommige gevallen is er ook sprake van het bieden van een beperkte
vergoeding. Ook is het mogelijk om gespecialiseerde materialen en apparatuur beschikbaar te
krijgen.
‘De trots en eigenaarschap die mensen in de Orangerie uitstralen maakten grote indruk’ (Marije
Talstra)

Programma studiereis
Donderdag 4 februari
08.05 uur: vertrek van Schiphol naar Berlijn.
10.00 uur: aankomst in Berlijn
10.30 uur: bezoek aan de Kiezspinne in buurthuis Orangerie in stadsdeel Lichtenberg
10.30 –
11.30 uur: ontvangst en presentatie door de voorzitter van Kiezspinne.
11.30 –
12.30 uur: vier subgroepen over buurt- en zelfhulp, samenwerken tegen eenzaamheid en
sociale uitsluiting, zolang mogelijk blijven wonen in eigen huis en ondersteuning
en aanbod aan jonge gezinnen en alleenstaande ouders in de wijk, kinderen en
jongeren
12.3013.00: rondleiding
13.00 uur: lunch in Orangerie
14.15 uur: ontvangst/presentaties in Rathaus Lichtenberg door de loco burgemeester van
Lichtenberg en de wethouder Jeugd en Volksgezondheid
mevrouw Dr. Obermeyer
16.00 uur: bezoek in naburige wijk Marzahn aan een modelappartement voor ‘Ambient
Assisted Living’ voor senioren.
18.30 –
19.00 uur: reflectie op de dag
Vrijdag 5 februari
09.00 –
12.00 uur bezoek aan de Stichting Sociaal Köpenick (Sozialstiftung Köpenick) in
deelgemeente Treptow-Köpenick (voormalig Oost-Berlijn)
‘ Wat mij opviel in de Orangerie was de creativiteit en de goede samenwerking tussen bestuur,
professionals en vrijwilligers .’ (Lex Kraft van Ermel)

Donderdag 4 februari
10.30 – 11.30 uur
De voorzitter van Kiezspinne, de heer Michael Kunze, heette de Haagse delegatie welkom in het
wijkcentrum de Orangerie en hield vervolgens een presentatie over de vereniging. Oktober vorig
jaar vierde het wijkcentrum zijn tienjarig bestaan. Het centrum is op initiatief van de Kiezspinne
gebouwd, een vereniging die wijkbewoners 23 jaar oprichtten. Een initiatief dat min of meer uit
nood is geboren, nadat met de val van de Muur de sociale ondersteuning aan onder meer
ouderen en andere kwetsbare groepen, waar tot dan toe de staat voor verantwoordelijk was,
wegviel. Gaandeweg richtte de vereniging zich op meer terreinen van buurt- en zelfhulp en
organiseerde zij ook culturele activiteiten. Alle activiteiten en voorzieningen draaien nagenoeg
geheel op vrijwilligers. Het centrum ontvangt subsidie van de gemeente. Sinds kort is de
vereniging eveneens betrokken bij de noodopvang van 6.000 vluchtelingen in het stadsdeel.
De wijk waar het centrum zich op richt telt zo’n 10.000 bewoners en is één van twee wijkcentra
in het deelgemeente Lichtenberg. Het merendeel daarvan , 95 procent bewoont een
(sociaal)huurwoning. Het bestuur van de vereniging bestaat uit 10 leden. De vereniging telt 110
leden maar alle wijkbewoners zijn welkom en mogen gebruikmaken van de het wijkcentrum. De
vele activiteiten van het wijkcentrum worden vrijwel geheel door vrijwilligers uitgevoerd. Een
deel ervan wordt gedaan door mensen met een zogeheten mini-job. Dit is werk in het kader van
re-integratie van langdurig werklozen voor een vast maandinkomen van 450 euro netto. Het

wijkcentrum trekt maandelijks zo’n 5.000 unieke bezoekers.
De terreinen waarop het wijkcentrum zich inmiddels op richt zijn:
Ondersteuning van bewoners in de wijk/buurt door een aanbod van verschillende
activiteiten
Participatie en actieve betrokkenheid van burgers bij hun wijk, om de manier van leven
te verbeteren en implementatie van nieuwe/innovatieve ideeën
Buurt- en zelfhulp en de structuur van het vrijwilligerswerk
Ondersteuning van ouderen, vooral die met een zorgbehoefte door hulpverleners,
mantelzorgers, vrienden en buren, met als doel dat zij onder meer zolang mogelijk in
eigen huis kunnen blijven wonen en tegen eenzaamheid en sociale uitsluiting
Ondersteuning van de chronisch zieken en zelfhulp geïnteresseerde mensen van alle
leeftijden met gezondheid- en sociale problemen
Samenwerking met de grootste woningcorporatie in de wijk
Ondersteuning van en aanbod aan jonge gezinnen en alleenstaande ouders in woonwijk
, kinderen en jongeren
Wijkbewoners kunnen voor onder meer de volgende voorzieningen in het wijkcentrum terecht:
advies en informatie over zorgvoorzieningen/zorgarrangementen, spreekuur van de
huurcommissie, opvoedadvies, een bibliotheek, computerlessen voor kinderen, een gymzaal,
crèche en verzorgt 200 warme maaltijden per dag voor buurtbewoners.
‘De Orangerie brengt mij terug naar mijn jeugd in Transvaal, toen de betrokkenheid van bewoners bij
de buurt een gegeven was.’ (Tahsin Ҫetinkaya)

11.30 – 12.30 uur
Deelpresentaties en rondleiding
Het volgende programmaonderdeel bestond uit vier presentaties over: buurt- en zelfhulp en de
structuur van vrijwilligerswerk, samenwerken tegen eenzaamheid en sociale uitsluiting, zolang
mogelijk in eigen huis wonen en ondersteuning en aanbod aan jonge gezinnen en alleenstaande
ouders/kinderen en jongeren.
Zolang mogelijk in eigen huis wonen
De presentatie rond het thema ‘Zolang mogelijk in eigen huis wonen’ werd verzorgd door een
vertegenwoordiger van de woningcorporatie HOWOGE, die de meeste sociale huurwoningen
in Lichtenberg heeft, een medewerker van één van de drie advies- en
informatie/servicepunten en twee leden van de huurcommissie. Thema’s die hier aan bod
kwamen waren onder meer hoe de woningcorporatie betrokken is bij woningaanpassingen en
bij de bouw van seniorenwoningen zodat meer ouderen langer op zichzelf kunnen blijven
wonen. Bij aanvragen voor woningaanpassingen in huurwoningen zijn in Duitsland de huisarts
en de zorgverzekering – vergelijkbaar met ziekenfonds - betrokken. Voor aanpassingen en
voorzieningen in huis, zoals een traplift, verhoogd of verlaagd bad en verlaagde drempels, kan
per aanvraag een budget van maximaal 4.000 euro toegekend worden. De zorgverzekering
besluit over de aanvraag en keert deze ook uit. Woningcorporatie HOWOGE is verder van plan
om in de komende vijf jaar 10.000 nieuwe seniorvriendelijke woningen in Berlijn te realiseren.
De informatie- en advies/servicepunten in Lichtenberg worden door 40 vrijwilligers bemenst.
Zij gaan onder meer bij mensen op huisbezoek in het kader van de bestrijding van eenzaamheid
en om na te gaan welke hulp en ondersteuning geboden kan worden, zoals hulp bij het doen van
boodschappen en wat verder door mantelzorgers kan worden gedaan. Ook de huurcommissie
bestaat volledig uit vrijwilligers. Zij houden zich onder meer bezig met bezwaren over te hoge
huren en de leefbaarheid rondom flats. Omwonenden kunnen voor advies en hulp van de
huurcommissie terecht op haar inloopspreekuur in de Orangerie. Een belangrijk aspect van
haar werk is de omgang bewoners afkomstig uit andere landen. 40 procent van de huurders in
Lichtenberg zijn migranten en vluchtelingen afkomstig uit voormalig Joegoslavië en Rusland.

Na afloop van de deelpresentaties kreeg het Haagse gezelschap een rondleiding in de Orangerie,
langs de diverse voorzieningen zoals de cursusruimte voor computerlessen aan kinderen in het
basisonderwijs.
Buurt- en zelfhulp en de structuur van vrijwilligerswerk
De presentatie werd verzorgd door een vertegenwoordiger van de vereniging van patienten met
Osteoporose (een zelfhulp organisatie) en een ouderenconsulent. De Kiezspinne is een
ontmoetingsplaats en bijzondere concentratiepunt voor diverse zelfhulp organisaties binnen en
ook buiten Lichtenberg.
‘Het is mooi om in de Orangerie zo’n compleet buurthuis en zo’n krachtige samenwerking te zien’.
(Mustafa Okcuoglu)

Zo maken op moment 34 zelfhulp organisaties gebruik van het wijkcentrum. elfhulp
organisaties zoals de vereniging van Osteoporose patiënten worden gefinancierd via een
wettelijke bijdrage per patiënt van het ziekenfonds (Pflegeversicherung) voor informele
zorgactiviteiten en het contributiegeld van de leden. Daarnaast ontvangen maken zij gebruik
van preventieprogramma’s die ook door het ziekenfonds bekostigd worden. Formele zorg van
bij voorbeeld fysiotherapie, wordt door professionels op indicatie verleend. Informele zorg
wordt door de leden voor en door elkaar georganiseerd. Vrijwilligers worden getraind in het
geven van groepsgymlessen maar volgen ook cursussen over veranderende wetgeving. Omdat
een indicatie voor de duur van 1-2 jaar maximaal wordt afgegeven bemiddelen zij (als
cliëntondersteuner) met de fysiotherapeut als de behandeling langer nodig is en daarvoor
aanvullende middelen aangesproken moeten worden. Deze activiteiten vinden plaats bij de
Kiezspinne waar zij ook gesteund en geadviseerd kunnen worden
Vrijwilligerswerk bij ouderen
Het bezoeken van ouderen in de wijk wordt door ouderenconsulent georganiseerd vanuit het
wikcentrum. Ze zijn verbonden aan het wijkcentrum en werken nauw samen met één van de
twee zorgpunten (pflegekontaktstelle) van het deelgemeente waar de indicaties voor formele
zorg plaats vindt. In de Kiezspinne werken twee betaalde krachten met gemiddeld 20
vrijwilligers. Vrijwilligers ondersteunen de mantelzorgers met lichte zorgtaken. 75% van de
ouderen wordt thuis ontvangen een vorm van ondersteuning. Vrijwilligers ontvangen een klein
vergoeding gebaseerd op het aantal uren en de zwaarte van de taak.
‘Het is de moeite waard om te experimenteren met wijkbudgetten en zo initiatieven zoals de
Orangerie, waar
de burger opstaat bij een terugtredende overheid, te stimuleren’ (Michel Rogier).

14.15 – 15.30 uur
Rathaus Lichtenberg
Ontvangst en presentaties door de loco-burgemeester van Lichtenberg de heer Dr. Prüfer en de
wethouder voor Jeugd en Volksgezondheid mevrouw Dr. Obermeyer.
Loco-burgemeester, de heer Prüfer ging in zijn presentatie onder meer in op de ondersteuning
van de activiteiten binnen de wijk door de deelgemeente, en wat de rol is van de deelgemeente
bij het ontstaan van bijvoorbeeld de Orangerie. Lichtenberg telt twee van dit soort initiatieven
(Nachbarschafthäuser). De deelgemeente subsidieert 50 procent van de activiteiten ervan.
De wethouder voor Jeugd en Volksgezondheid, mevrouw Obermeyer, ging in op haar
beleidsterreinen, zoals kind- en jeugdzorg. Gezins- en opvoedingszaken zijn hier een onderdeel
van. Zij is ook verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen in Lichtenberg. Vervolgens
werd een ambtelijke presentatie verzorgd over onder meer participatieve
burgerbegroting en wijkbudgetten. Burgers kunnen naast wijkbudgetten (kiezsfonds) via het
zogeheten ‘Bürgerhaushalt’ subsidie tot €2000 aanvragen bij de deelgemeente voor een

maatschappelijke activiteit of initiatief in de buurt. Vele projecten rond en voor ouderen worden
georganiseerd vanuit het “Seniorhandlungskonsept” zoals een universiteit voor senioren in
samenwerking met de hogescholen.
16.00 – 17.00 uur
Bezoek aan modelappartement voor ‘Ambient Assisted Living’
Bij een rondleiding in een modelappartement kregen de deelnemers aan het werkbezoek een
inkijk in de mogelijkheden en hulpmiddelen op het gebied van domotica om ouderen en andere
mensen met een beperking zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Uit onderzoek blijkt
Deze zogenaamde ‘barrierevrije’ woning beschikte onder meer over keukenkastjes en een
aanrechtblok die met een afstandbediening in de hoogte verstelbaar zijn en over aangepaste
kookapparatuur en ‘smart’ramen en deuren voor dementerenden. Het apparatuur is
aangesloten via een ‘intelligent communiatiesysteem’met het steunsysteem in de wijk zoals een
familielid of mantelzorger.
‘In de Orangerie zag je vandaag een mooi voorbeeld van totale ontschotting, hoe onder meer jong en
oud door elkaar lopen en zo bij elkaar betrokken raken.’ (Bert-Jan Urban)

Reflectie
Een reflectie op de eerste dag leverde diverse inzichten en inspiratie op. Zo werd geconstateerd
dat Nederland een ruim voorzieningenstelsel heeft. Bij sommige ervan speelt de overheid geen
rol speelt of faciliteert zij. Ook was duidelijk dat in Den Haag heel veel initiatieven zijn op het
gebied van zorg in de buurt. Een verschil met Duitsland is dat in ons land meer initiatieven door
de overheid worden gesubsidieerd. De Kiezspinne maakte indruk, met name door haar rol als
spin in het web in de buurt als het om maatschappelijke en zorgactiviteiten gaat, alsook om het
enthousiasme en de betrokkenheid van de initiatiefnemers en van de vele vrijwilligers bij de
vereniging.
‘Je ziet bij de Orangerie een totaalpakket aan voorzieningen. Interessant dat ook in het centrum
mensen via
mini-jobs worden ingezet.’ (Abdoe Khoulani)

Vrijdag 5 februari
09.00 – 12.00 uur
Bezoek aan de Stichting Sociaal Köpenick (Sozialstiftung Köpenick) in TreptowKöpenick
Loco-burgemeester de heer Gernot Klemm heette de deelnemers aan het werkbezoek welkom in
het zorgcentrum Köpenick, de grootste zorginstelling van Berlijn. De heer Klemm die
verantwoordelijk is voor de beleidsterreinen arbeid, sociale zaken en volksgezondheid, legde
onder meer uit dat zijn deelgemeente met 42 procent vijftigplussers, de meeste ouderen telt van
Berlijn. Het zorgcentrum biedt plek voor 390 mensen. De gemiddelde leeftijd van de bewoners
is 85 jaar. De 85 vrijwilligers die bij het centrum betrokken zijn, worden vooral ingezet bij
stervensbegeleiding.
De deelnemers aan het werkbezoek hadden vooral vragen op het vlak van kosten en de
financieringssystematiek. Duidelijk werd dat in Duitsland kinderen van bewoners van een
zorginstelling met een inkomen onder het sociaal minimum moeten meebetalen aan de
zorgkosten. Deze bijdrage ligt tussen de 200 en 300 euro per maand, afhankelijk van het
inkomen. Voor bewoners van een zorginstelling die een eigen woning hebben, geldt dat een deel
van de winst bij verkoop van de woning moet worden afgedragen voor de zorgkosten.
Vervolgens kreeg het gezelschap een rondleiding door het gebouw. Daarbij werd onder meer
verteld dat bewoners geheel vrij zijn in hoe zijn hun dag willen indelen, zoals of ze wel of niet
met medebewoners in de gezamenlijke eetkamer de maaltijden willen nuttigen, of op hun
kamer.

Ten slotte hield mevrouw Helka Krull van de Groβelterndienst een presentatie over dit initiatief.
Deze unieke dienst is opgezet met drie doelen:
- voorkoming van vereenzaming onder ouderen
- bieden van opvang aan kinderen van (alleenstaande) werkende ouders
- het verbinden van het sociale netwerk van gezinnen, onder meer door het ‘bieden van
een grootouder aan jonge kinderen.’
De Groβelterndienst is in 1989 van start gegaan. Inmiddels doen 600 gezinnen, 800 kinderen en
477 grootouders eraan mee. Deze organisatie van vrijwilligers koppelt ouderen in de leeftijd van
55 tot 80 jaar aan gezinnen van werkende (soms alleenstaande) ouders. De kinderen in de
leeftijd van 0 tot 10 jaar worden overdag opgevangen en naar de crèche, peuterspeelzaal of
school gebracht.
‘Opvallend bij de Orangerie is dat er door de overheid minder wordt geregeld. Wellicht is dat de reden
waarom vrijwilligers meer eigenaarschap voelen.' (Kim Waanders)

Maar, het is geen buitenschoolse opvang. Het gaat om ouderen die bewust de rol van oma of opa
willen vervullen. De organisatie steunt de deelnemende grootouders met intervisie, cursussen,
lezingen en informele ontmoetingen zoals een maandelijks ontbijt. De praktijk leert dat de
grootouders het contact onderling zelf in stand houden en zo een netwerk vormen
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