
Mary van Vucht bestuur StadsdorpZuid Amsterdam



Wij willen

Zelf oplossingen zoeken voor moeilijkheden die wij als ouder wordende 
mensen tegenkomen met

• Gezondheid; 

• Levensbestendig (blijven) wonen; 

• Techniek; 

• Zorg; eenzaamheid etc.
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Aanleiding, Ontstaan en Ontwikkeling

Coöperatie StadsdorpZuid

1. Een genereus publiek systeem van verpleging en thuiszorg onder 
grote (bureaucratische) druk

2. Verwachte bezuinigingen woonzorg

3. Groeiende behoefte aan eigen regie
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Ouder dan 65

2012 15% 

2040 24%



Gestart door Jacques Allegro 

Initiatief project van ILC zorg voor later 



Opstart StadsdorpZuid
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Ontwikkeling drie Pijlers
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Pijler

‘Vaklui en 
klussers’

Pijler

‘Zorg en Wonen’

Pijler

‘Modern 
Nabuurschap’

COMMUNICATIE
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Pijler modern nabuurschap

• Elkaar in je directe omgeving beter leren kennen en waar nodig 
helpen. Geen verplichting.

• Burenhulp, dus geen mantelzorg

• “tadsdorpZuid gesplitst in  BinnenBuurten .
• De leden ontmoeten elkaar 2 - 3 maal per jaar en wisselen vraag en 

aanbod uit.

• Alle BinnenBuurten  hebben hun eigen trekkers
• Ongeveer de helft van de leden participeert.

• Het is een langzaam zich ontwikkelend proces.
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Inmiddels 23 Stadsdorpen in Amsterdam en omgeving





Pijler Zorg

• Zorgsupporter pilot 2016

• Er is veel goede zorg in Nederland, maar het is vaak heel lastig je weg 
te vinden.

•



Pijler (Levensbestendig) Wonen

• Initiatiefgroep

• Statement levensloopvriendelijke Ouderenhuisvesting

• Invloed uitoefenen samen met andere stadsdorpen naar stadspolitiek 
en WHO Age Friendly City
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Dorpspleinbijeenkomsten

• StadsdorpZuid meer dan zes jaar met elkaar en voor elkaar

• Van 50 leden in 2010 naar ruim 400 nu



Hoe ziet het bestuur er nu uit?

• Bestuur met 6 leden, geheel onbetaald vrijwillig werk, enkelen 
70% van werkweek mee bezig 

• Een coördinator (betaald voor 16 uur maar veel meer tijd mee 
bezig)

• Bestuur vergadert 1 keer per 4 weken

• Werkt aan beleidsprojecten vanuit het bottom up principe: 
Dorpsplein. ALV en werkgroepen



Zomerborrel 2016 in de tuin van Hotel Apollofirst



Aandachtspunten 2016-2017

• Doorgaan met succesactiviteiten

• Toekomstplannen: ledenservice zoals zorgsupporter, levensbestendig 
wonen 

• Bestuur richt zich op kerntaken 

• Onderlinge ondersteuning

• Sociale cohesie

• Onderzoek en innovatie

• Meer deelname is nodig (helpdesk landelijk) 
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Men gaat er van uit dat iedereen kinderen en 
kleinkinderen heeft. Dat je familie je opvangt.

Je kinderen moeten maar voor je zorgen als je 96 

bent. Maar dan zijn die kinderen vaak ook al boven de 

7 .



Burgerinitiatieven in zorg en welzijn nemen 

inmiddels een enorme vlucht. 

• Kortom, een niet te stuiten ontwikkeling

• Nederland Zorgt Voor Elkaar Landelijk netwerk burgerinitiatieven 
komt er aan. Jacques Allegro is ook daar weer een stuwende kracht,



Den Haag, 25 oktober 2016



DERDE GOLF van collectieve actie 

(Prof. Dr. Tine de Moor, 2013)

- Middeleeuwen

- gilden, gemeenschappelijk landgebruik (meenten)

- Eind 19de eeuw

- coöperaties (FrieslandCampina),waarborgfondsen, 

onderlinge verzekeringen (Achmea), banken (Rabo)

- Begin 21ste eeuw

- burgerinitiatieven (energiecollectieven, broodfondsen, 

stadsdorpen, zorgcoöperaties, stadslandbouw)


