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OPENBARE VERGADERING maandag 25 juni 2018

Het Zorgplan Marken is mede mogelijk gemaakt door: 

Stichting ‘Een Dijk van een Kust’ 
(restant herdenking watersnood 1916: 2.250 euro) 

Coöperatie Windenergie Waterland (CWW) 
(opbrengst windmolens bij de Nes: 1.000 euro)
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OPENBARE VERGADERING maandag 25 juni 2018

Historie tot en met start Zorgplan Marken  

• OV 1 december 2014 Visie voor Marken op de Toekomst (inzetten behoud acceptabel niveau) 

• OV 22 juni 2015 Presentatie opgerichte werkgroep Zorg & Welzijn

• OV 30 november 2015 Bouwen ouderenwoningen, steunpunt 24-uurszorg, zorgaccommodatie?

• GW 23 december 2015 Woonvisie 2020 (verkennen mogelijkheden beschermd wonen)

• OV 6 juni 2016 Vragen en opmerkingen Woonwensenonderzoek ouderen Marken

• OV 28 november 2016 Presentatie zorgconcept  Herbergier als optie voor Marken

• GW 1 maart 2017 Omgevingsvisie 2030 (GW geen uitvoerende rol zorg-/begeleid wonen)

• OV 26 juni 2017 Presentatie Herbergier Assendelft (door ondernemersechtpaar)

• OV 27 november 2017 Breder kijken dan alleen dementerenden en extra locatieonderzoek 

• 28 maart 2018 Introductie ‘Voor elkaar op Marken’

• 16 april en 15 mei 2018 1e en 2e workshop Zorgplan Marken (Hoe word ik 100 op Marken)



Openbare vergadering 1 december 2014 

Visie voor Marken op de Toekomst  
Speerpunten Ouderen/medische zorg 

Inzetten op behoud acceptabel niveau 

• Oprichten werkgroep Eilandraad die als gesprekspartner kan 
dienen om samen met andere partijen te onderzoeken wat 
nodig is om vanuit het huidige beleid van gemeente 
Waterland tot een meer levensloopbestendig Marken te 
komen en waarbij wordt ingezet op:

-Behoud huidige medische voorzieningen op Marken 
-Beter faciliteren langer thuis wonen (thuiszorg, maar ook woningaanpassingen)  
-Behoud en versterken van activiteiten zoals SWOM en Wonen Plus  
-Verbeteren beschikbaarheid 7/24-zorg en dan vanuit een vast team       
-Mantelzorg bundelen voor niet-lijfelijke zorg (kansen Participatiewet?)
-Onderzoek doen naar opties kleinschalige woon/zorgprojecten
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Woonvisie Waterland 2020 (23 december 2015)



E-mail : info@eilandraad.nl 
Website www.eilandraad.nl 

• Elke herbergier wordt geleid door één zorgondernemer (veelal echtpaar) die er zelf ook 
wonen

• Vast team van medewerkers, die 95% van hun werktijd met de bewoners doorbrengen

• Zorg wordt veelal betaald vanuit PGB (Persoons Gebonden Budget)

• Bewoners betalen uit eigen middelen woon- en verblijfkosten, maaltijden en service

• Open deuren, bewoners kunnen naar buiten als ze dat willen

• Kamers voor echtparen, zodat zij bij elkaar kunnen blijven

• Formule ontwikkelaar De Drie Notenboomen Franchiseorganisatie
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Omgevingsvisie Waterland 2030 (1 maart 2017)
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Openbare vergadering  26 juni 2017
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Openbare vergadering 27 november 2017

Herbergierconcept

• Eilandraad gaat zich verder oriënteren op 
andere zorgconcepten dan alleen voor
dementerende ouderen

• Uitbreiding locatie onderzoek nu 
Buurtzorg afziet van zorgwoningen nabij
de Patmoskerk

• Onderzoeken mogelijkheden combinatie
huurappartementen met 24-uurszorg 

• Optie sportvelden als locatie Herbergier
is al afgevallen (bericht van gemeente
Waterland hierover gehad)
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Introductie ‘Voor Elkaar op Marken’ (28 maart 2018) 
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Projectteam en workshops Zorgplan Marken (1e helft 2018) 

Zorgplan Marken

Hoe word ik 100 op Marken?
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Projectteam en workshops Zorgplan Marken (1e helft 2018) 
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Projectteam en workshops Zorgplan Marken (1e helft 2018) 

1. Proces: hoe hebben we het aangepakt?

In twee workshops hebben ongeveer 20 mensen, onder leiding van 2 externe deskundigen, nagedacht  over de 
vraag: 

• Welke voorzieningen kunnen er ontwikkeld worden, aansluitend op bestaande zorgsystemen, om 
bewoners zo lang mogelijk en passend bij hun zorgvraag op Marken te  laten blijven wonen.

2. Kernwaarden: zoals deze zijn geformuleerd tijdens de workshops!

• Voor en door Markers (de eigen leefsituatie, de inzet van familie en buren zijn beschikbaar)
• Efficiënte inzet van bestaande zorgaanbieders (artsen, thuiszorg/wijkverpleging)
• Levensloopbestendig (zo lang mogelijk in eigen leefomgeving blijven)
• Netwerkorganisatie (korte lijnen, ‘makelaarsfunctie’)
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Projectteam en workshops Zorgplan Marken (1e helft 2018) 

3. Streefdoelen

• Beschermd wonen voor mensen (Wet Langdurige Zorg), maar wel zo ‘open’ mogelijk
• Tijdelijke opvangmogelijkheid bijvoorbeeld: respijtzorg,  hospicekamer
• Zo lang mogelijk een vertrouwde omgeving bieden, voor mantelzorgers makkelijk bereikbaar

Subdoel

• Bevorderen van het ontwikkelen van gelijkvloerse woonvoorzieningen voor ouderen, zodat er 
doorstroming ontstaat en jongeren, jonge gezinnen kunnen instromen. Belangrijk punt omdat veel huizen 
m.n. in het historische deel niet levensloopbestendig zijn.

4. Organisatie

• Toezicht houden op de ontwikkeling van de doelstelling vanuit de bevolking
• Aansluiten op beleid van de gemeente Waterland m.b.t. jongeren en verzorgd wonen voor ouderen
• Nader onderzoek door middel van een ‘scan’, professioneel uitgevoerd, met getallen over: behoefte aan 

zorg, demografische ontwikkelingen etc.
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Projectteam en workshops Zorgplan Marken (1e helft 2018) 

5. Partners 

• Herbergier – De Drie Notenboomen (12 tot 16 appartementen voor dementerenden) 
• Buurtzorg (6 tot 12 appartementen voor 24 uurszorg, tijdelijke zorg & verpleging en/of hospicekamer)
• Zorg voor Waterland (samenwerkende thuiszorgorganisaties Buurtzorg, Evean en De Zorgcirkel)
• Wonen Plus (dagbesteding en klussen)    
• Woonzorg (realiseren/verhuren gebouwen aan de Hoogkamplaan voor Herbergier en Buurtzorg) 
• Protestant Marken/Evean (alternatief 1: perceel naast Patmoskerk => optie Hoogkamplaan uit verkeer)
• Fam. Visser ( alternatief 2: voormalige Boerderij Zereiderpad)   

Zorgpartners verbinden/ondersteunen vanuit marker vrijwilligerspool

• SWOM: Stichting Welzijn Ouderen Marken (activiteiten)
• Voor Elkaar op Marken (klussen)
• Nog op te richten stichting vrijwilligers Zorgplan Marken?! 

6. Optie regie in eigen hand?

• Marker Coöperatie oprichten met een betaalde kracht als schakel tussen cliënten en zorgverleners??
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Vervolg opstellen Zorgplan Marken  

Wat gaan we 2e helft 2018 doen?

• Met hulp van gemeente Waterland data goed op een rij zetten (ter onderbouwing van de behoefte) 
• Interviews houden met individuele zorgbehoevenden en mantelzorgers (daadwerkelijke klantvraag)
• Individueel in gesprek met diverse (zorg)partners om kansen Zorgplan Marken af te tasten 
• Uitschrijven Zorgplan Marken volgens structuur businessmodel 
• Vervolgoverleg Woonzorg i.v.m. nader uitwerken optie bouw zorgaccommodatie(s) Hoogkamplaan

En verder: 
• Beter bekend (laten) maken wat er allemaal al aan aanbod is (Zorg voor Waterland, Wonen Plus, SWOM)
• ‘Voor Elkaar op Marken’ blijvend onder de aandacht brengen en faciliteren 
• Voortzetten twee jaarlijks gecombineerd overleg werkgroep Zorg & Welzijn, wethouder en zorgpartners

Wat is ons doel?

• Eind 2018 het Zorgplan Marken formeel aanbieden aan partners die het uit kunnen voeren
• 2019 helpen vormen en oprichten netwerk vrijwilligers (oprichten stichting?!)  
• 2020 helpen bij voorbereiding en start bouw twee kleinschalige zorgaccommodaties   


