
 

 

Spectrum is dé expert in Gelderland 

op het gebied van sociale 

vraagstukken zoals: bevorderen 

burgerkracht, krimp, gebiedsgebonden 

teams, transities, etc.  

We hebben een breed netwerk in 

Gelderland en kunnen verbindingen 

leggen. Opgedane ervaringen in 

andere gemeenten zetten wij in voor 

uw praktijk. 

 

Dit doen wij door:  

 het bevorderen van 

burgerparticipatie 

 proces- en projectbegeleiding 

 onderzoek en advies 

 geven van trainingen 

 

Ons aanbod: 

Cofinanciering van de Provincie 

Gelderland bij projecten die 

gemeente-overstijgend zijn, 

vernieuwend en/of een kennisdelende 

component hebben. 

Bel of mail ons als u meer wilt weten!  

026- 352 34 20 

info@spectrumelan.nl 
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Dorpsgemeenschap 
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Dorpsraad e.d. 
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Dorp als verzorgingshuis 

 

 

Twitter: @Spectrumelan 

www.spectrumelan.nl 

Dorpsbewoners 

Sociaal 

 kernteam 

Professionals 
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Wat betekent dat voor u als gemeente? 

Wonen 

 De voorraad levensloopgeschikte woningen is ontoereikend en 

moet omhoog. Bewoners moeten zelf de regie nemen om tijdig 

aanpassingen te doen. 

Informele zorg – zorg voor elkaar 

 Informele zorg maakt een steeds groter onderdeel uit van  zorg, 

gemeente en zorgprofessionals trekken zich terug 

 Er  zijn steeds meer mantelzorgers, overbelasting is een risico 

Leefbaarheid en (gemeenschaps)voorzieningen 

Het is belangrijk dat  kleine kernen leefbaar blijven  dus:  

 dat er voldoende voorzieningen zijn 

 dat er activiteiten voor ouderen zijn en mogelijkheden voor 

ontmoeting, zodat mensen niet vereenzamen en een sociaal 

netwerk kunnen behouden en onderhouden 

 dat er voorzieningen voor dagbesteding in de kleine kernen 

aanwezig zijn 

 dat er passend vervoer voor bewoners in kleine kernen is 

 dat gemeenschapsvoorzieningen ondernemender worden 

Kleine kern als partner – Burgerkracht 

 Individuen en gemeenschappen, zijn zelfredzaam en 

samenredzaam 

 Gemeente en andere organisaties werken samen met de 

dorpsgemeenschap. Bewoners, denken mee, beslissen mee en 

doen mee. 
 

Hoe kan Spectrum u helpen: 

Wonen 

 Begeleiden van (bewustwordings)trajecten om huur- en 

koopwoningen levensloopgeschikt te maken (tevens aandacht 

voor domotica en dementievriendelijk wonen)  

 

Informele zorg 

 Begeleiden bij het opzetten van een buurtzorgnetwerk 

 Bevorderen van het zelforganiserend vermogen van ouderen en 

hun eigen sociaal netwerk 

 Voorlichting aan professionals en vrijwilligers over mantelzorg 

en overbelasting en wat je daaraan kunt doen 

 

Leefbaarheid en (gemeenschaps)voorzieningen 

 Begeleiden van bewonerstrajecten bijvoorbeeld bij het opzetten 

van (dag)voorzieningen, coöperatie of zelforganiserend vervoer 

 Adviseren van gemeenschapsvoorzieningen om op te treden 

als partner van de gemeente en andere belanghebbenden 

 Adviseren van gemeenschapsvoorzieningen om hun aanbod 

(financieel) sluitend en vraaggericht te maken 

 

Kleine kern als partner – Burgerkracht 

 Leggen van verbindingen tussen stakeholders die aanwezig zijn 

in een gemeente en de dorpsgemeenschap 

 Inzetten van bijvoorbeeld  de Burgerkrachtgenerator om 

bottum-up tot oplossingen te komen 

 Trainen van bewonersplatforms, dorpsraden en 

burgerinitiatieven e.d. in hun ‘nieuwe’ rol 

 

 

 

Trends: 

 Ouderen blijven langer thuis wonen 

  Gemeenten gaan steeds meer taken uitvoeren vanuit de Wmo, 

ook taken die ouderen betreffen 

 Vergrijzing in kleine kernen 

  Gemeente en zorgprofessionals trekken zich steeds meer 

terug 


