Veerkrachtdialoog
Zorgcooperatie Hoogeloon
19 januari 2019
18.30 - 20.30 uur
D’n Anloôp

Acties gegroepeerd:
Actiepunten

Wie kan dit oppakken?

Betrekken/informeren nieuwe inwoners


Welkomstcoördinator(ondersteuner)/werkgroep die
nieuwe inwoners verwelkomen/informeren + wat
hebben nieuwe inwoners nodig?

Dorpsraad, Zorgcooperatie,
gemeente  werkgroep. Voor
heel Hoogeloon.

Versterken sociale cohesie jong en oud (In contact brengen
jong en oud / inwoners in beweging brengen)


Buurtcaféavond + themavonden organiseren evt. met
wedstrijd  wie organiseert de leukste avond?

Vereniging (elke maand een
andere vereniging)



Dorpsfeest voor jong en oud.



Dorpsevent organiseren

Dorpsraad neemt initiatief voor
opstellen werkgroep, D’n
Anloop, Verenigingen,
Schoolraad, Café Den Bakker,
De diverse verenigingen. gobhmodel



Zeskamp weer terug



Wandel 4-daagse organiseren.



Nieuwjaarsreceptie door en voor Hoogeloon



Straatfeesten organiseren



Buurtverenigingen samenbrengen  nieuw
oranjecomité

Voetbalclub
Gilden, buurtverenigingen,
voelbalclub, dorpsraad, St Joris
show.
Buurtvereniging. ‘Trekker’ in de
straat.
Verenigingen, burgers, buurten.



Burgerinitiatieven



Zoeken mogelijkheden om sportpark multifunctioneler
te benutten.



Het Hoogeloontje aantrekkelijker maken om te lezen
voor alle leeftijden.



Iets belangeloos doen voor de gemeenschap.

Buurtvereniging, sportclubs,
school.



Bijeenkomst/ontmoetingsmoment om elkaar te kunnen
vertrouwen en te leren kennen. Bijv.
spelletjesmiddag/vroeg avond organiseren. Leer de
kinderen kaartspelletjes bv. 2 ouderen + 2 jongeren

Hoogeloonse mensen die zich
willen inzetten.
Vanuit steunpunt of i.s.m.
school/sportverenigingen



Dorpsraad, jeugd erbij!

Dorpsraad



Elkaar groeten

Iedereen



Niet te snel oordelen

Iedereen, opvoeding



Samenwerken met anderen (o.a. sportverenigingen)

Bestuur van buurtvereniging of
sportverenigingen

Iedereen + redactie

Actiepunten

Wie kan dit oppakken?

Valensplein beter benutten:




Activiteiten organiseren die inwoners aanzetten tot
meer bewegen
Kroeg/terras op het Valensplein
Dorpsmoestuin op het Valensplein

Bij elkaar brengen vraag en aanbod van hulpvragen


Servicepunt waar mensen hulp kunnen vragen en
aanbieden.



Coördinator die vraag en aanbod bij elkaar brengt



Een ideeënbus voor vraag en aanbod in d’n Anloôp hangen



Hulpvraag en Hulpaanbod zichtbaar maken.



Een (digitaal) prikbord/ dienstenpoule/ APP met vraag en
aanbod voor vraag en aanbod kleine diensten waarin jong
en oud iets voor elkaar kan betekenen (evt. via Pinterest)



Rubriek ‘vraag en aanbod’ in Hoogeloontje



Ken je buren, chauffeursdienst

Ondersteunende diensten (werkt naar twee kanten: hulp en
sociale controle)

Dorpsraad

Dorpsraad, ieder individu,
verenigingen
Extern bedrijf?

Iedereen, Chauffeursdienst
aanwezig
Steunpunt/KBO



Servicecentrale met ondersteunende diensten
o boodschappendienst
o chauffeursdienst
o klussendienst



Repair café

KBO, seniorenvereniging



Een boodschap doen voor je buren

Als privé persoon



Materialen uitlenen

klussendienst
Coördinatie Zorgcooperatie

Signaleren eenzaamheid
KBO



Onderzoeken welke mensen geen ‘mantelzorg’ in de
buurt hebben.



Eenzaamheid signaleren



Vragen aan buurtvereniging om actief bezig te zijn met
eenzaamheid. Niet alleen zien, maar ook doen.



Eenzaamheidsdienst oprichten waar eenzame mensen
gemeld kunnen worden.



Vragen of er vertrouwen is in de huisarts

Familie, buurtgenoot



In vertrouwen aan de huisarts melden

Buren, zorg

Hulp in de huishouding,
thuiszorg, buurtverenigingen
buurtverenigingen

Actiepunten
Laagdrempelige activiteiten t.b.v. meer zorg voor elkaar/
eenzame mensen

Wie kan dit oppakken?








Samen koken
Kaartclub organiseren
Activiteiten organiseren in de buurt
Buurtapp voor activiteiten
BBQ/etentjes
Bingo middag



Meer horecagelegenheden voor wandeling en nadien
kopje koffie/thee.



App- of Belgroep opzetten, die elke dag contact heeft



Iedereen een maatje (maatjesproject)



Informeren over landelijke luisterlijn. Hier kun je met
alles altijd terecht (24/7)



Open dag die laagdrempelig is met activiteiten in
steunpunt in d’n Anloôp.



Eenzaamheid overleg. Alle betrokkenen bij elkaar
brengen 2x per jaar



Informatie verstrekken over mogelijkheden aan
eenzamen.

Lokale kranten, Hoogeloontje,
Steunpunt



Eenzame persoon vragen of hij/zij meegaat om te
winkelen.

Steunpunt vrijwilligers, familie,
buurtgenoten.



Initiatief durven nemen om anderen uit te nodigen.

In principe iedereen



Tijd/aandacht aan elkaar besteden.

Ieder individu, of
buurtvereniging



Bij elkaar op de koffie gaan

Buren, familie, kinderen,
Steunpunt, K.B.O, pastoor.

Buurtverenigingen
Buurtverengingen
Zonnebloem

D’n anloôp

Stimuleren beweging/gezondheid


Inventariseren welke groepen te weinig bewegen zodat
je hier op kunt richten.

Voor Loon door Loon.



Bewust maken van gezond leven/ Voorlichting geven
over gezonde voeding



Zorgen voor stimulansen om gezonder te leven

Voedselproductie/industrie.
Overheid



Introduceren nieuwe vitamine K2-meting

Cholfitty.com



Voorlichting geven over social media gebruik

Overheid. Jongere bewoners

Zorgcoöperatie. Diëtisten

Actiepunten

Wie kan dit oppakken?

Kinderopvang voor 0-4 jaar



Zorg:




Voor de jongeren het opvangen van elkaars kinderen.
Door jong en oud.
Professionele kinderopvang realiseren
o Uitbater zoeken
o Zoeken naar leegstaande panden/boerderijen
o Bestemmingsplan wijziging/kenbaar maken
o Verbouwen pand

Linda van Sambeeck
Agrarische makelaar
Gemeente
Bouwbedrijf

Behouden thuiszorginstanties/ voldoende financiële
middelen / samenwerking en samengaan van diverse
thuiszorg instellingen.

Overheid, WMO loket
gemeente, dorpsraad.

Praktijk Huisarts in Hoogeloon behouden. Patiënten
zoveel mogelijk in eigen dorp gaan als ze bij deze arts
patiënt zijn.



Consultatie Bureau Zuigelingen terug in Hoogeloon!



Realiseren doelstelling: iedereen moet oud kunnen
worden in Hoogeloon

Huisarts zelf of artsen.

Zorgcooperatie, Joris Zorg

Woningbouw


Nieuwbouw en/of leegstaande panden verbouwen tot
woningen (voor jongeren = aanwas verenigingsleven

Verbeteren verkeersveiligheid
 Goede fietspaden
 Rolstoel toegankelijk maken openbare ruimte
 In samenwerking met dorpsraad, geïnteresseerden en
belanghebbenden in kaart brengen van de
verkeersonveilige punten.
 Iemand uit de omgeving erbij halen met juridische
kennis.
 Gesprek met gemeente over mogelijkheden en
onmogelijkheden (en waarom).
Veiligheid
 Buurtpreventie, sociale controle

woningbouwvereniging

Dorpsraad
Gehandicaptenplatform
KBO, Buurtvereniging,
Zorgcoöperatie, Dorpsraad.
Jurist/verkeerskundige,
buurtverenging.
Dorpsraad, Gemeente

De buurtpreventie

Resultaten per dialoogtafel
16 tafels – totaal 79 deelnemers
(78 ingevulde spelformulieren)

Gekozen fiches:

Rood

= persoonlijke factoren

Oranje

= sociale factoren

Groen

= omgevingsfactoren

Thema: Zorg voor elkaar
Tafel 1. (3 bewoners, 2 bestuurders)
Veerkrachtkaart/Casus:
Wat kunnen de inwoners in Hoogeloon (jong en oud) voor elkaar betekenen?
Wat is het gewenste resultaat?
Meer verbinding tussen diverse generaties.
Gekozen fiches tafel TOTAAL:
 Zorgen voor iemand: 1e stap om sociaal netwerk te vergroten en in contact te komen met de
medemens die het nodig heeft.
 Samen dingen organiseren: mooie manier om actief iets op te zetten en elkaar te ontmoeten.
 Vrijwilligers: mensen willen zich meestal wel inzetten voor anderen.
 Hulp durven vragen: als je weet wat de hulpvraag is kan je hulp aanbieden.
 Elkaar kennen: is een eerste stap om verbinding te maken, voornamelijk tussen de
verschillende generaties.
 Elkaar vertrouwen: vertrouwen in elkaar maakt dat verbinding stand houdt. Vertrouwen, ook
in de jongere generaties.
 Klasgenoten: In een klas kan besproken worden hoe kinderen contact met anderen,
bijvoorbeeld ouderen, kunnen krijgen en onderhouden. Oude klasgenoten kunnen ook naar
elkaar omkijken (Bijv. eenzaamheid signaleren).
 Contact met familie: Binnen families kan besproken worden meer contact met verschillende
generaties te onderhouden. Bijvoorbeeld ook eens kennissen van je oma bezoeken.
 Zelf dingen regelen: zelf actief blijven en contacten onderhouden.
 Sociaal netwerk hebben: Voor als het zelf dingen regelen niet zo goed meer gaat.
Uiteindelijk gekozen fiches (3 per tafel):
1. Elkaar vertrouwen
2. Zelf dingen regelen
3. Samen dingen organiseren

Wat gaan we doen?
Servicepunt waar mensen hulp kunnen vragen en aanbieden.
Welkomstcoördinator voor nieuwe inwoners (ondersteuner)
Het Hoogeloontje aantrekkelijker maken om te lezen voor alle
leeftijden.
Zeskamp weer terug

Wie gaat het doen?
Dorpsraad
Dorpsraad, Zorgcooperatie,
gemeente
Iedereen zelf + redactie
Voetbalclub

Thema: Zorg voor elkaar
Tafel 2. (5 bewoners)
Veerkrachtkaart/Casus:
Wat kunnen de inwoners in Hoogeloon (jong en oud) voor elkaar betekenen?
Wat is het gewenste resultaat?
Vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar brengen. Stimuleren! Ook voor en door jongeren.
Gekozen fiches tafel TOTAAL:
 Je buren helpen
 Je verbonden voelen met de buurt
 Samen dingen organiseren
 Hulp durven vragen
 Verpleegtehuis
 Thuiszorg
 Contact met familie: Ik heb nog het geluk dat ik uit een grote familie kom die elkaar overal
mee helpt (hechte band). Maar dit heeft niet iedereen  dan heb je zorg nodig van anderen
 Saamhorigheid in de buurt: Elkaar kennen  Elkaar helpen  durven vragen om hulp.
 Erover praten: mensen informeren over vraag en aanbod vrijwilligerswerk.
 Teamgenoten (sport, hobby): D.m.v. sport, hobby kun je met mensen in gesprek komen.
Uiteindelijk gekozen fiches (3 per tafel):
1. Saamhorigheid in de buurt
2. Hulp durven vragen
3. Samen dingen organiseren.

Wat gaan we doen?
Coördinator die vraag en aanbod bij elkaar brengt
Een ideeënbus voor vraag en aanbod in d’n Anloôp hangen
Laagdrempelige activiteiten organiseren. Angst wegnemen
Samen koken
Kaartclub organiseren.
App- of Belgroep opzetten, die elke dag contact heeft

Wie gaat het doen?

Thema: Zorg voor elkaar
Tafel 3. (5 bewoners)
Veerkrachtkaart/Casus:
Wat kunnen de inwoners in Hoogeloon (jong en oud) voor elkaar betekenen?
Wat is het gewenste resultaat?
Hulpvraag en hulpaanbod zichtbaar maken.
Gekozen fiches tafel TOTAAL:
 Je buren kennen: Als je je buren kent ‘durf’ je ze te vragen als je ‘hulp’ nodig hebt.
 Zorgen voor iemand: Dit is de andere kant van ‘hulp’ vragen. Tegenover hulp vragen staat de
bereidheid om hulp te bieden.
 Gelukkig zijn: Zonder geluk vaart niemand wel. Zelf positief zijn. Hulpvraag <-> aanbod.
 Vrijwilliger: We kunnen niet zonder vrijwilligers. We moeten hen waarderen en koesteren.
 Vervoer: Omdat het vervoer vaak moeilijk wordt als je geen rijbewijs hebt of het niet meer
mogelijk is je zelfstandig te verplaatsen.
 Je buren helpen: De buren zijn vaak dichtbij.
 Saamhorigheid in de buurt: Als de mensen in de buurt vinden dat ze daar thuis horen, geeft
dat saamhorigheid en heeft men iets voor elkaar over.
 Je inzetten voor de buurt: je moet iets voor een ander over hebben.
 Samenwerken: Om vraag en aanbod van hulp in beeld te brengen is een goede
samenwerking nodig.
 Elkaar kennen: Om een beroep te doen op een ander is er vertrouwen nodig en als men
elkaar ‘kent’ is de drempel lager.
Uiteindelijk gekozen fiches (3 per tafel):
1. Vrijwilligers/Samenwerken
2. Elkaar kennen/Je buren kennen
3. Je inzetten voor je buurt/Je buren helpen

Wat gaan we doen?
Hulpvraag en Hulpaanbod zichtbaar maken. Een (digitaal)
prikbord met vraag en aanbod voor kleine diensten halen en
brengen (evt. via Pinterest)
Rubriek ‘vraag en aanbod’ in Hoogeloontje
Onderzoeken welke mensen geen ‘mantelzorg’ in de buurt
hebben.
Voor de jongeren het opvangen van elkaars kinderen. Door jong
en oud.
Buurtcaféavond + themavonden organiseren evt. met wedstrijd
 wie organiseert de leukste avond?

Wie gaat het doen?

KBO

Vereniging (elke maand een
andere vereniging)

Thema: Zorg voor elkaar
Tafel 4. (4 bewoners, 1 maatschappelijke org.)
Veerkrachtkaart/Casus:
Wat kunnen de inwoners in Hoogeloon (jong en oud) voor elkaar betekenen?
Wat is het gewenste resultaat?
Meer aandacht en tijd voor elkaar.
Gekozen fiches tafel TOTAAL:
 Elkaar kennen: Door elkaar te kennen kun je elkaar helpen.
 Samenwerken: Als we elkaar kennen kunnen we samenwerken om zo meer aandacht en tijd
aan elkaar te kunnen geven.
 Je inzetten voor de buurt: Er zijn veel vrijwilligers nodig.
 Ergens kunnen komen: Niet vastroesten. Vrijheid houden.
 Zorgen voor iemand: Als iedereen een ‘maatje’ zou hebben zou je meer voor elkaar kunnen
betekenen. Zowel leuke dingen als een signalerende functie.
 Samen dingen organiseren: hierdoor meer aandacht en tijd voor elkaar.
 Contact met familie: Daar heb je veel plezier van.
 Vriendelijk zijn: Dan heb je meer contacten.
 Woningen: De basis voor een goede leeftijdsopbouw en levendigheid in het dorp.
 Niet opgeven: Als dorp moet je er wel de schouders onder zetten om doelen te bereiken.
Uiteindelijk gekozen fiches (3 per tafel):
1. Samen dingen organiseren
2. Samenwerken
3. Niet opgeven
Wat gaan we doen?
Activiteiten organiseren in de buurt
Buurtapp voor activiteiten
BBQ/etentjes
Bingo middag
Iedereen een maatje (maatjesproject)

Wie gaat het doen?

Thema: Veiligheid
Tafel 1. (4 bewoners, 1 bestuurder zorgcoöperatie)
Veerkrachtkaart/Casus:
Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in Hoogeloon zich veilig voelt?
Wat is het gewenste resultaat?
Verkeersveiligheid verbeteren.
Gekozen fiches tafel TOTAAL:
 Creatief zijn: Creatief zijn in oplossingen bedenken: mogelijkheden zien.
 Veilige woonomgeving: Als de omgeving veilig is ga je zelfverzekerder de kruising over.
 Er voor gaan: Probleem is reeds lang bekend, maar er voor blijven gaan geeft misschien
uiteindelijk resultaat.
 Niet opgeven: Idem, zie reden bij fiche ‘er voor gaan’.
 Ergens kunnen komen: Kunnen komen lukt altijd wel, maar de wijze waarop (zonder gevaar)
is hier belangrijk en moet vanzelfsprekend zijn.
 Vertrouwen in de gemeente: Investeren in verkeersveiligheid blijft een constant thema. Je
wilt er op kunnen rekenen dat de gemeente dit belangrijke thema deelt.
 Hulp durven vragen: aan openbare werken van de gemeente.
 Samenwerken: Met dorpsraad op de locatie gaan kijken.
 Verlichting: onze straat is erg donker door led verlichting. Niet veilig om er in het donker te
rijden/lopen. Meer zichtbaarheid verbetert de veiligheid.
 Samen dingen organiseren: Samen met de gemeente de voetpaden binnen de bebouwde
kom egaliseren + verbreden. Rolstoel en rollator moeten vaak op de rijweg.
Uiteindelijk gekozen fiches (3 per tafel):
1. Veilige woonomgeving
2. Niet opgeven
3. Samenwerken
Wat gaan we doen?
In samenwerking met dorpsraad, geïnteresseerden en
belanghebbenden in kaart brengen van de verkeersonveilige
punten.
Iemand uit de omgeving erbij halen met juridische kennis.
Gesprek met gemeente over mogelijkheden en
onmogelijkheden (en waarom).

Wie gaat het doen?
KBO, Buurtvereniging,
Zorgcoöperatie, Dorpsraad.
Jurist/verkeerskundige,
buurtverenging.
Dorpsraad, Gemeente.

Thema: Veiligheid
Tafel 2. (5 bewoners)
Veerkrachtkaart/Casus:
Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in Hoogeloon zich veilig voelt?
Wat is het gewenste resultaat?
Sociale cohesie behouden en naar elkaar omkijken tussen alle generaties.
Gekozen fiches tafel TOTAAL:
 Zelf dingen regelen: Zorgen voor een veilige woning, toegang tuinen en brandveiligheid.
 Elkaar vertrouwen, buren vertrouwen: Een goede buur is belangrijker dan een verre vriend.
 Vertrouwen hebben in jezelf.
 Vrijwilliger: Ik ben al vrijwilliger bij de kookgroep.
 Samenwerken: Help elkaar vooruit. Samen ben je sterker. Elkaar sterker maken. Van elkaar
leren.
 Saamhorigheid in de buurt: Kijk waar je elkaar vooruit kunt helpen. Geeft een goed gevoel.
Plezier maken. Buurt preventie.
 Buurtgenoten kennen: Om sociale cohesie te verbeteren/optimaliseren.
 Je verbonden voelen met de buurt: Je betrokken voelen bij je omgeving/onderdeel uitmaken
van.
 Buurtpreventie: Buurt is verantwoordelijk voor een veilige leefomgeving met elkaar.
 Elkaar kennen: Basis van sociale cohesie is dat je elkaar kent en respecteert.
Uiteindelijk gekozen fiches (3 per tafel):
1. Vrijwilliger
2. Samenwerken
3. Buurtpreventie
Wat gaan we doen?
Iets belangeloos doen voor de gemeenschap.
Elkaar groeten
Niet te snel oordelen.
Dorpsfeest voor jong en oud.

Nieuwjaarsreceptie door en voor Hoogeloon
Burgerinitiatieven

Wie gaat het doen?
Buurtvereniging, sportclubs, school.
Iedereen
Iedereen, opvoeding.
Dorpsraad neemt initiatief voor opstellen
werkgroep, D’n Anloop, Verenigingen,
Schoolraad, Café Den Bakker,
Gilden, buurtverenigingen, voelbalclub,
dorpsraad, St Joris show.
Verenigingen, burgers, buurten.

Thema: Veiligheid
Tafel 3. (5 bewoners)
Veerkrachtkaart/Casus:
Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in Hoogeloon zich veilig voelt?
Wat is het gewenste resultaat?
Sociale samenhang.
Gekozen fiches tafel TOTAAL:
 Vriendelijk zijn: Om met elkaar om te gaan.
 Vertrouwen in de politie: Omdat je zelf niet alles op hoeft te lossen.
 Café/restaurant: Wel fijn indien je in je eigen dorp kunt blijven.
 Veilige woonomgeving: Belangrijk met voldoende verlichting en dat de mensen veilig over
straat kunnen. En in huis dat mensen langer thuis kunnen blijven.
 Buurtgenoten kennen: Elkaar kennen, minimaal van naam en gezicht, is nodig om tot een
groep te kunnen horen. Dit draagt bij aan/is de basis voor de sociale samenhang.
 Ergens kunnen komen: Vrij bewegen is basis om ergens bij te kunnen horen.
 Je buren helpen.
 Elkaar kennen.
 Elkaar vertrouwen: Sociale samenhang begint met vertrouwen hebben in elkaar.
 Wijkteams: Om de samenhang in de wijk of buurt te bevorderen.
Uiteindelijk gekozen fiches (3 per tafel):
1. Elkaar kennen
2. Veilige woonomgeving
3. Ergens kunnen komen
Wat gaan we doen?
Goede fietspaden
Rolstoel toegankelijk maken openbare ruimte
Buurtpreventie, sociale controle.
Ken je buren, chauffeursdienst
Gezond verenigingsleven: Aanwas nodig  Jonge
mensen Huizen.
Straatfeesten organiseren
Dorpsevent organiseren

Wie gaat het doen?
Dorpsraad
Gehandicaptenplatform
De buurtpreventie
Ken je buren. Iedereen.
Chauffeursdienst aanwezig.
Aanwas nodig  Jonge mensen,
Huizen.
Buurtvereniging. ‘Trekker’ in de straat.
De diverse verenigingen. gobh-model

Thema: Voor alle leeftijden
Tafel 1. (4 bewoners, 1 bestuurder)
Veerkrachtkaart/Casus:
Wat zou de zorgcoöperatie kunnen betekenen voor andere leeftijdsgroepen in Hoogeloon?
Wat is het gewenste resultaat?
Opvang voor kinderen van 0-4 jaar.
Gekozen fiches tafel TOTAAL:
 Zorgen voor iemand: Bij een opvang zorg je voor iemand. In dit geval voor kinderen van 0-4
jaar.
 Elkaar vertrouwen: Men moet hun kind achterlaten bij de leidsters. Dan moet die persoon
wel betrouwbaar zijn.
 Leegstaande panden: Nodig voor geschikte locatie.
 Woningbouwverenigingen: Meer starterswoningen = meer kinderen.
 Met computer omgaan: In deze tijd moet je wel met de computer om kunnen gaan wil je iets
voor elkaar krijgen.
 Er voor gaan: Omdat het altijd beter kan.
 Samenwerken: Wanneer we een opvang willen realiseren moet er door verschillende
personen samengewerkt worden.
 Groen in de buurt: Ik denk dat een opvang met veel groen/buiten een positieve bijdrage kan
leveren.
 Hulp durven vragen: Als je niks zegt weten ze niet wat je nodig hebt.
 Vriendelijk zijn: Dit helpt bij het durven vragen van hulp.
Uiteindelijk gekozen fiches (3 per tafel):
1. Groen in de buurt
2. Leegstaande panden
3. Zorgen voor iemand
Wat gaan we doen?
Uitbater zoeken
Zoeken naar leegstaande panden/boerderijen
Bestemmingsplan wijziging/kenbaar maken
Verbouwen pand

Wie gaat het doen?
Linda van Sambeeck
Agrarische makelaar
Gemeente
Bouwbedrijf

Thema: Voor alle leeftijden
Tafel 2. (4 bewoners, 1 bestuurder)
Veerkrachtkaart/Casus:
Wat zou de zorgcoöperatie kunnen betekenen voor andere leeftijdsgroepen in Hoogeloon?
Wat is het gewenste resultaat?
We vinden het heel belangrijk dat plezier beleefd wordt van beide kanten. Dan houden we het vol
om elkaar te helpen. Positiviteit, goede energie, lol, humor en klaar staan voor elkaar.
Gekozen fiches tafel TOTAAL:
 Creatief zijn: Ouderen leren jongeren iets creatiefs, b.v. kaarten, breien, gedichten maken.
 Elkaar vertrouwen: Iets bespreken. In huis oppassen voor ouderen en andersom.
 Erover praten: Door er met mensen over te praten, steun zoeken in het dorp. Om het idee te
doen slagen moeten veel mensen meedoen.
 Ervoor gaan: Een idee komt alleen van de grond als je niet op geeft.
 Hulp durven vragen: Als mensen durven laten horen wat ze leuk vinden kunnen ze iets voor
anderen betekenen. Als ze durven zeggen wat ze nodig hebben kunnen anderen worden
ingezet daarvoor.
 Vriendelijk zijn: Dat maakt het een stuk makkelijker in de omgang, altijd en overal!
 Groen in de buurt: Het dorp wat opfleuren.
 Verlichting: Om struikelen te voorkomen.
 Sociaal netwerk hebben: App – vraag en aanbod bij elkaar brengen.
 Samen dingen organiseren: Voor en door jong en oud. Bijv. diensten voor jongeren:
oppassen +/- 10 minuten. Bijv. diensten voor ouderen: een boodschap meebrengen.
Uiteindelijk gekozen fiches (3 per tafel):
1. Creatief zijn
2. Hulp durven vragen
3. Samen dingen organiseren

Wat gaan we doen?
Bijeenkomst/ontmoetingsmoment om elkaar te kunnen
vertrouwen en te leren kennen.
Behoefte duidelijk hebben en dingen die je mogelijk wil maken
Opzetten van een dienstenpoule/app voor vraag en aanbod
waarin jong en oud iets voor elkaar kan betekenen
Spelletjesmiddag/vroeg avond organiseren. Leer de kinderen
kaartspelletjes bv. 2 ouderen + 2 jongeren

Wie gaat het doen?
Hoogeloonse mensen die zich
willen inzetten.
Extern bedrijf?
Vanuit steunpunt of i.s.m.
school/sportvereniging

Thema: Voor alle leeftijden
Tafel 3. (4 bewoners, 1 bestuurder)
Veerkrachtkaart/Casus:
Wat zou de zorgcoöperatie kunnen betekenen voor andere leeftijdsgroepen in Hoogeloon?
Wat is het gewenste resultaat?
Eerst kraamhulp; daarna gewijzigd in:
De Zorgcoöperatie zou ook voor nieuwe bewoners klaar moeten staan. Dorpsbewoners bezoeken en
welkom heten, info geven.
Gekozen fiches tafel TOTAAL:
 Gezond zijn: Is voor jong en oud belangrijk.
 Gelukkig zijn: Omdat je zo andere dorpsbewoners leert kennen met jonge kinderen.
 Contact met familie: Als er hulp nodig zou zijn, zouden we ook onze hulp kunnen aanbieden
(jonge moeders)
 Restaurant.
 Samen dingen organiseren.
 Er voor gaan.
 Gezonde woonomgeving: Voorwaarde (basis) voor welzijn.
 Omgaan met veranderingen: Voorwaarde om erbij te horen.
 Erover praten.
 Hulp durven vragen: Ben al geholpen.
Uiteindelijk gekozen fiches (3 per tafel):
1. Samen dingen organiseren
2. Hulp durven vragen
3. Omgaan met veranderingen

Wat gaan we doen?
Enquête Huis aan Huis

Wie gaat het doen?
Bestuur Zorgcoöperatie

Welkom heten nieuwe bewoners

Dorpsraad. De buurt. Via de buurtvereniging
(i.v.m. wet op privacy)
Werkgroep. Voor heel Hoogeloon die nieuwe
inwoners verwelkomen.

Wat hebben we als Zorgcooperatie voor deze
groep te betekenen? Wat hebben zij nodig?

Thema: Eenzaamheid
Tafel 1. (4 bewoners, 1 bestuurder)
Veerkrachtkaart/Casus:
Hoe zorgen we ervoor dat niemand in Hoogeloon eenzaam hoeft te zijn?
Wat is het gewenste resultaat?
Zorgen dat mensen in Hoogeloon niet eenzaam hoeven te zijn.
Gekozen fiches tafel TOTAAL:
 Niet opgeven: De mensen die eenzaam zijn zullen dat niet zo gauw toegeven.
 Creatief zijn: Het is niet makkelijk om bijvoorbeeld maatjes voor eenzamen te vinden.
 Hulp durven vragen: Het moet ook van de persoon zelf uitgaan, maar schroom niet als er iets
is om hulp te vragen.
 Je inzetten voor je buurt: We proberen regelmatig de buurt bij allerlei activiteiten te
betrekken. Burendag/nieuwjaarsreceptie/voetbal kijken/Loonse kwis
 Je buren helpen: Omdat ik dat belangrijk vindt.
 Je verbonden voelen met je buurt.
 Buurtgenoten kennen: Omdat je alleen op die manier de mensen die eenzaam zijn dan weet
te vinden. Als je de mensen niet kent kun je het probleem niet signaleren.
 Vereniging: Verenigingen zoeken leden. Als eenzame mensen benaderd worden om lid te
worden los je zo twee problemen tegelijkertijd op.
 Buurthuis: Laagdrempelig, algemeen belang. Anders dan een vereniging.
 Sociaal netwerk: Dan kan eenzaamheid vlugger worden herkent. Hoeft iemand niet alles
alleen te doen.
Uiteindelijk gekozen fiches (3 per tafel):
1. Je inzetten voor je buurt
2. Buurtgenoten kennen
3. Creatief zijn
Wat gaan we doen?
Vragen aan buurtvereniging om actief bezig te zijn met
eenzaamheid. Niet alleen zien, maar ook doen.
Eenzaamheid signaleren
Eenzaamheid overleg. Alle betrokkenen bij elkaar brengen 2x
per jaar
Activiteiten voor mensen die eenzaam zijn
Coördineren van het geheel

Wie gaat het doen?
buurtverenigingen
Hulp in de huishouding, thuiszorg

Zonnebloem
Zorgcoöperatie

Thema: Eenzaamheid
Tafel 2. (3 bewoners, 2 maatschappelijke org.)
Veerkrachtkaart/Casus:
Hoe zorgen we ervoor dat niemand in Hoogeloon eenzaam hoeft te zijn?
Wat is het gewenste resultaat?
Meer mensen mee laten doen bij bestaande activiteiten.
Gekozen fiches tafel TOTAAL:
 Hulp durven vragen: Als iemand eenzaam is, dan is hulp durven vragen de eerst stap om
vanuit jezelf mee te doen aan activiteiten.
 Zelf bepalen: Of je eenzaam bent of niet is je ‘eigen keus’. Zelf kunnen kiezen welke
activiteit(en) je wilt bezoeken, niet verplicht een activiteit omdat daar nog ruimte is.
 Buurthuis/wijkgebouw: Je hebt ruimte nodig om activiteiten te kunnen doen.
 Vrijwilligers: Er zijn veel vrijwilligers nodig om activiteiten zorgvuldig te kunnen doen.
 Elkaar vertrouwen: Vertrouwen is nodig om samen iets te kunnen bereiken.
 Vertrouwen hebben in jezelf: Vertrouwen in jezelf omdat iedereen het gevoel moet hebben
dat hij of zij iets kan betekenen voor een ander.
 Omgaan met veranderen: Is aanpassen aan nieuwe veranderingen. Buurtbus. Wandelen.
 Erover praten: In gesprek gaan met de mensen en open staan voor een gesprek.
 Zorgen voor iemand: Vaak is de drempel te hoog voor eenzame personen. Door 1 op 1 een
gesprek aan te gaan en daardoor iemand mee te nemen (volgen eigen wens) naar een
activiteit.
 Samen dingen organiseren: Door ideeën te koppelen komen we verder.
Uiteindelijk gekozen fiches (3 per tafel):
1. Omgaan met veranderen
2. Elkaar vertrouwen
3. Samen dingen organiseren

Wat gaan we doen?
Informatie verstrekken over mogelijkheden aan
eenzamen.
Samenwerken met anderen, o.a. verenigingen
Meer horecagelegenheden voor wandeling en nadien
kopje koffie/thee.
Oriëntatie op een ander (school in de kerk)
Initiatief durven nemen om anderen uit te nodigen.
Tijd/aandacht aan elkaar besteden.
Communiceren. App voor zoekende en helpende.
Open dag die laagdrempelig is met activiteiten in
steunpunt in d’n Anloôp.

Wie gaat het doen?
Lokale kranten, Hoogeloontje,
Steunpunt
Bestuur van buurtvereniging of
sportverenigingen
D’n Anloop.
Dorpsraad, gemeente via dorpsraad.
In principe iedereen.
Ieder individu, of buurtvereniging
Dorpsraad, ieder individu, verenigingen.

Thema: Eenzaamheid
Tafel 3. (4 bewoners)
Veerkrachtkaart/Casus:
Hoe zorgen we ervoor dat niemand in Hoogeloon eenzaam hoeft te zijn?
Wat is het gewenste resultaat?
Signaleren eenzaamheid:
1. Dat niemand zich eenzaam gaat voelen.
2. Op zoek naar de eenzame mensen.
3. Eenzaamheid oplossen.
Gekozen fiches tafel TOTAAL:
 Gezond zijn: Gezond zijn is het allerbelangrijkste.
 Contact met familie: ervaring.
 Je verbonden voelen met je buurt: Omdat je buurgenoten dichtbij zijn en eenzaamheid bij de
buren makkelijker kunnen signaleren.
 Teamgenoten, sport, hobby: Omdat je intensief contact hebt met teamgenoten.
 Hulp durven vragen: Dit vindt men moeilijk, maar daardoor krijg je meer contact en kom je
uit je eenzaamheid.
 Buurtgenoten kennen: We mogen elkaar als buren beter kennen. Interesse naar elkaar als
buren hebben.
 Winkels: Omdat men daar andere mensen ontmoet en met elkaar een praatje kunt maken.
 Werk hebben: Als men werk heeft, heb je collega’s en je komt met anderen in contact. Bij
werkeloosheid word je wereld klein.
 Huisarts
 Samen dingen organiseren.
Uiteindelijk gekozen fiches (3 per tafel):
1. Huisarts
2. Winkels
3. Buurtgenoten kennen
Wat gaan we doen?
Materialen uitlenen. Feest organiseren
Bij elkaar op de koffie gaan
Eenzaamheidsdienst oprichten waar eenzame mensen gemeld
kunnen worden.
Eenzame persoon vragen of hij/zij meegaat om te winkelen.
Vragen of er vertrouwen is in de huisarts
In vertrouwen aan de huisarts melden

Wie gaat het doen?
Zorgcoöperatie, klussendienst
Buren, familie, kinderen,
Steunpunt, KBO, pastoor.

Steunpunt vrijwilligers, familie,
buurtgenoten.
Familie, buurtgenoot.
Buren, zorg.

Thema: Gezondheid
Tafel 1. (5 bewoners)
Veerkrachtkaart/Casus:
Hoe kunnen we de gezondheid van onze inwoners (zowel jong als oud) bevorderen?
Wat is het gewenste resultaat?
Hoogeloon in beweging houden.
Gekozen fiches tafel TOTAAL:
 Huisarts: Deze moeten we laagdrempelig houden en moet dus beschikbaar zijn in eigen dorp.
 Verenigingen: Hierdoor blijven mensen, jong en oud, in beweging, kennen ze elkaar en
komen ze uit huis. Het zorgt voor een leefbaar dorp.
 De woningbouw vereniging: Het bestaan van (sport) verenigingen en basisschool valt of staat
met nieuwe bouwplannen in ons dorp. Daarom taak van de woningbouwvereniging om
woningbouw in ons dorp (snel) te realiseren.
 Sportpark: We hebben een mooi sportpark en sporthal in Hoogeloon. Dit wordt
doordeweeks en in het weekend maar gedeeltelijk gebruikt. Daarom naar mogelijkheden
zoeken om het sportpark multifunctioneler te benutten.
 Ervoor gaan: Je inzetten om het resultaat te bereiken. Energie, enthousiasme, anderen
motiveren aan te sluiten.
 Je inzetten voor je buurt: Oog hebben voor je medemens om leefbaarheid te
behouden/vergroten. Beweging is een pijler daarin.
 Erover praten: Niet met probleem blijven zitten.
 Genoeg inkomen hebben: Hierover geen zorgen hebben.
 Samen dingen organiseren: Verenigingen in stand proberen te houden voor jong en oud.
Jezelf actief houden door bij een vereniging te gaan/blijven.
 Leegstaande panden: Leegstaande panden verbouwen tot woningen zodat jong/oud in eigen
dorp kunnen blijven wonen.
Uiteindelijk gekozen fiches (3 per tafel):
1. Verenigingen
2. Erover praten
3. De woningbouwvereniging
Wat gaan we doen?
Inventariseren welke groepen te weinig bewegen zodat je hier
op kunt richten.
Kroeg/terras op het Valensplein
Hoe krijg je de jeugd zo ver dat ze ook actie gaan ondernemen
en in gesprek gaan?
Buurtverenigingen samenbrengen.
Dorpsmoestuin op het Valensplein.
Wandel 4-daagse organiseren.
Zoeken mogelijkheden om sportpark multifunctioneler te
benutten.
Nieuwbouw en/of leegstaande panden verbouwen tot
woningen

Wie gaat het doen?
Voor Loon door Loon. Valensplein
beter benutten/gebruiken.
Dorpsraad, jeugd erbij!
Nieuw oranje comité

woningbouwvereniging

Thema: Gezondheid
Tafel 2. (4 bewoners, 1 bestuurder)
Veerkrachtkaart/Casus:
Hoe kunnen we de gezondheid van onze inwoners (zowel jong als oud) bevorderen?
Wat is het gewenste resultaat?
Behouden/uitbreiding van faciliteiten op het gebied van gezondheidszorg.
Gekozen fiches tafel TOTAAL:
 De school: Zonder onderwijs redden mensen het niet in deze complexe maatschappij.
 Verlichting: Licht is nodig om bijvoorbeeld het gezondheidscentrum te vinden.
 Thuiszorg: Belangrijk dat mensen hulp thuis kunnen krijgen. En thuiszorg voor de toekomst
gewaarborgd is.
 Buurthuis/wijkgebouw: Indirect ook voor gezondheidszorg belangrijk item.
 Samenwerken: Samen doen. Bereik je iets meer mee.
 Wijkteam: Samenwerken: Huisarts, fysio, apotheek.
 Woningen: Goede woonruimte toegankelijk: rollator/rolstoel. Toewijzing woning aan
doelgroep (dus geen 40-ers in seniorenwoning).
 Huisarts: Heel belangrijk in het dorp zelf! En dezelfde huisarts!
 Omgaan met veranderingen: De maatschappij verandert snel. Bij blijven en gebruik maken
van velerlei mogelijkheden (o.a. digitaal).
 Zorgen voor iemand: Individualisering. Geen eenzaamheid. Elkaar helpen!!
Uiteindelijk gekozen fiches (3 per tafel):
1. Zorgen voor iemand
2. Huisarts
3. Thuiszorg

Wat gaan we doen?
Ondersteunde hulp bieden voor mensen die zelf niet goed
kunnen.
Een boodschap doen voor je buren
Servicecentrale boodschappendienst / chauffeursdienst/
klussendienst
Repair café werkt naar twee kanten: reparatie en sociale
controle
Behouden van thuiszorginstanties/ voldoende financiële
middelen / samenwerking en samengaan van diverse thuiszorg
instellingen.
Hopen dat er een huisarts in Hoogeloon praktijk blijft houden.
Patiënten zoveel mogelijk in eigen dorp gaan als ze bij deze arts
patiënt zijn.
Consultatie Bureau Zuigelingen terug in Hoogeloon!
m.b.t. eenzaamheid: denk aan de landelijke luisterlijn. Hier kun
je met alles altijd terecht (24/7)

Wie gaat het doen?

Als privé persoon.
Steunpunt/KBO
KBO, seniorenvereniging.
Overheid, WMO loket
gemeente, dorpsraad.
Huisarts zelf of artsen.

Thema: Gezondheid
Tafel 3. (3 bewoners, 1 bestuurder, 1 niet ingevuld)
Veerkrachtkaart/Casus:
Hoe kunnen we de gezondheid van onze inwoners (zowel jong als oud) bevorderen?
Wat is het gewenste resultaat?
Een goede gezondheid.
Gekozen fiches tafel TOTAAL:
 Gezond zijn: Dan kan je de rest in je leven kiezen wat je wens is.
 Er voor gaan: Dan win je bijna altijd.
 Vertrouwen hebben in jezelf: Als je geen vertrouwen hebt lukt het meestal ook niet.
 Voor jezelf zorgen: Je bent in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Je moet je eigen
verantwoordelijkheid nemen.
 Teamgenoten (sport/hobby): Sporten en beweging bevordert de gezondheid.
 Omgaan met veranderingen: Er verandert zoveel! Bijvoorbeeld sociale media en in dit dorp is
geen supermarkt meer.
 Je verbonden voelen met de buurt: Vind het belangrijk om te weten wat er speelt in de buurt
zoals ziekte, eenzaamheid, sterfte.
 Sociaal netwerk hebben: Omdat dit veel bijdraagt aan je welzijn (gezondheid).
 Hulp durven vragen: in verband met het moment te kennen van je ‘zwakheid’/oplossingen.
Uiteindelijk gekozen fiches (3 per tafel):
1. Sociaal netwerk hebben
2. Voor jezelf zorgen
3. Omgaan met veranderingen
Wat gaan we doen?
Voorlichting geven over social media
Goede buurtvereniging.
Bewust maken van gezond leven.
Zorgen voor stimulansen om gezonder te leven.
De gezondheidszorg moet meer preventief worden.
Voorlichting geven over gezonde voeding.

Wie gaat het doen?
Overheid. Jongere bewoners.
Bewoners opzetten. Gemeente stimuleren
Zorgcoöperatie. Diëtisten.
Voedselproductie/industrie. Overheid
Nieuwe vitamine K2-meting (cholfitty.com)

Ervaringen methode veerkrachtdialoogspel
Hoe vond je de veerkrachtdialoog? (Omcirkel je keuze)

64 x

6x

0x

Hoe heb je het ervaren om op deze manier in gesprek te gaan over een situatie in je buurt?




























Informatief, leuk en gezellig
Ik vond het een leuk spel en je werd stapsgewijs begeleid om tot een actie +
wie te komen bij je onderwerp. Jammer dat er maar één onderwerp in het
midden mocht liggen.
Ontspannen maar ook efficiënte manier. We kwamen snel tot de kern. Mooie ideeën,
maar concreet dingen bedenken blijkt toch lasterig. Gaf ook wel verbinding in het groepje.
Leuk en vernieuwend.
Opbouwend.
Erg interessant om samen in gesprek te gaan.
Leuke manier om op deze manier in gesprek te gaan.
Zeer positief. Leuk om met elkaar ‘goed’ in gesprek te gaan.
Gezellig – rommelig – open. Heel goed om lekker vrij te kletsen.
D.m.v. vragen kon iedereen z’n zegje doen.
Leuk, gezellig. Een van de doelen ‘elkaar kennen’ is al aan voldaan.
Positief – gezellige, actieve groep.
Het verliep wel leuk. Samen kom je toch wel tot dezelfde conclusies. Het doel is dus om te
verbinden. Alle punten gaan eigenlijk 2 kanten op.
Leuke manier om tot actie te komen en elkaar te leren kennen en je wordt toch getriggerd
om verder te denken. Opmerking: Ik vind het vreemd dat we nergens op kunnen schrijven
wat we bedacht hebben.
Goede opbouw tot het voeren van een dialoog.
Positieve ervaring, wel erg gericht op de oudere inwoners.
Interessant.
Ik vond het wel interessant om van gedachten te wisselen en andere meningen te horen.
Wij zijn veel in ons eigen kringetje bezig.
Leuk en zinnig.
Prima, genoeg tijd voor dialoog/gesprek.
Het spel geeft als vanzelf leiding aan de dialoog met elkaar.
Wel leuk samen overleggen over problemen van gevaarlijke kruisingen en voetpaden in
het dorp.
Zinvol. Informatief. Oud thema wat nog steeds actueel is en aandacht behoeft.
Echt verschillende ideeën.
Heel positief. Super dat de opkomst zo groot is. Jammer dat er weinig animo is van de
jongeren. Wellicht komt dit doordat deze groep niet doorleest als er zorgcoöperatie staat.
Deze groep voelt zich dan (nog) niet aangesproken. Jammer, want juist jong met oud in
gesprek is heel interessant en vernieuwend. Top initiatief !

































Goed voorbeeld om sociale cohesie te bevorderen. Leuke en zinnige activiteit. Goed om in
‘random’ groep/tafel te zitten.
Prima. Leuk om met een diverse groep in gesprek te gaan.
Goed
Heel interessant. Diverse ideeën opgedaan! Het was heel gezellig! Goede gespreksstof!
Erg prettig. Door het spel kom je toch op andere onderwerpen als normaal. Ook goed om
van andere leeftijdscategorieën hun mening over het onderwerp te horen.
Waren overal snel uit en waren het over alles wel eens.
Ik vond het leuk om met de jeugd in gesprek te gaan en na te denken over wat zij
belangrijk vinden.
Fijn om samen te bespreken, we vulden elkaar allemaal aan. Er zijn duidelijke actiepunten
uitgekomen.
Een heel leuk spel. Een fijne manier om met elkaar om te gaan. Weer wat anders! Ik miste
de discussie.
Zeker zinvol. Praten en luisteren op deze manier was erg leuk.
Levendige discussie. Ondanks een thema wat overgebleven was, toch interessant om te
bespreken.
Positief.
Positief, gevarieerd groepje. Goede opkomst, jong en oud!
We zijn in eerste instantie gaan werken aan kraamhulp voor Hoogeloon – maar na overleg
zijn we hiervan afgeweken en hebben een nieuwe doelgroep gevonden, namelijk inwoners
van buiten Hoogeloon. Wat is er allemaal te doen in Hoogeloon, waar kun je bij? Wie moet
dat doen en wat hebben we ze te bieden. Even nog discussie gehad over de doelstelling
die we als zorgcoöperatie eerst hadden en niet hebben kunnen realiseren, namelijk het
oud laten worden van iedereen in Hoogeloon.
Verhelderend en positief.
Positief. Vraagt om resultaat.
Gezellig. Bij de les blijven is een aandachtspunt. komt uiteindelijk toch veel uit ondanks de
afleiding in en buiten de groep.
Gezellig, concrete plannen niet echt gemaakt. Hoop dat we met z’n allen de eenzaamheid
kunnen oplossen.
Gezellig, leerzaam.
Gezellig en constructief.
Door het spel komt de dialoog vlug op gang en kom je snel met oplossingen/acties.
Heel positief. Vooral om met mensen die je niet kent over een niet doorgaans thema te
spreken. Je krijgt verschillende/nieuwe inzichten over in dit geval eenzaamheid. Goede
manier via het spel om naar iets concreets toe te werken.
Uitdagend. Er komen steeds meer ideeën.
Heel erg motiverend, om zelf stappen te gaan ondernemen. Hoe meer we er over praten,
hoe dieper we erop in gaan, hoe verhelderender het werd om actie te ondernemen en ons
doel te bereiken.
Er komen wel herkenbare dingen aan de orde. Zorg voor jong en oud heel belangrijk.
Veiligheid in het dorp, vooral Dominepad (fietspad). Veranderingen dichter bij elkaar
brengen ook al zijn ze zo nieuw. Een kleine gemeenschap kan iets betekenen.
Goed initiatief: Zo ga je in gesprek met mensen waar je anders niet snel mee in gesprek
gaat. Je raakt steeds dieper in je plannen/acties naarmate je in gesprek bent.
Heel goed, het was gezellig!






















Goed. Zo kom je op onderwerpen waar je anders niet aan denkt.
Heel fijn: openheid naar elkaar toe.
Het was fijn om met anderen over het probleem eenzaamheid te praten. En proberen hier
een oplossing voor te vinden.
Leuk, je hoort weer eens andere dingen en je spreekt eens andere dorpsgenoten.
Prima, goed om open met elkaar te praten over verschillende zaken die belangrijk zijn voor
ons dorp.
Mooie methode om in gesprek te gaan. Je wordt aan het denken gezet. Out of the box.
Leuk. Constructief. Doelgericht. Goede mix van deelnemers.
Leuk, ieder liet elkaar zijn/haar eigen visie geven. Hopelijk geeft het een beweging in
Hoogeloon om gezond te blijven met elkaar. Jong en oud worden met deze methode wel
gehoord over wat er leeft in het dorp.
Heel vrij om je mening te kunnen geven. Luisteren naar elkaars ideeën die heel verrassend
kunnen zijn. Wel intensief gezien de tijdsdruk.
Interessant. Kleine groep; iedereen de kans zijn/haar bijdrage te leveren. Vanwege ‘lokaal
gebeuren’ spreekt het onderwerp extra goed aan.
Super, vaker doen!
Erg goed. Stimulans om nog eens beter na te denken.
Prima om zo met elkaar in dialoog te gaan. Voor mijn gevoel wel veel gericht op de
senioren van het dorp. Ben wel benieuwd waar de interesse ligt, wat voor behoeften er
ligt. Wel een prima spel. Bedankt voor jullie inzet!
Goed.
Deze vorm stimuleert de diversiteit in de meningsvorming. Tevens weinig dwingend.
De dialoog is leuk om te doen. Wat er uiteindelijk uitkomt is niet vernieuwend.
Aanvankelijk sceptisch. Onderwerp motiveert aanvankelijke niet tot discussie. Gaandeweg
kwam de discussie op gang, tot resultaten komen is lastig.
Best aardig, maar je loopt regelmatig vast in de gesprekken. Ook merk je dat voorbeelden
en ‘frustraties’ de overhand krijgen terwijl de tijd doorloopt. Uit sociale overwegingen wil
je niet ‘ingrijpen’.

