Care2Share: een abonnement op goed leven
Een doolhof van wet- en regelgeving zorgt
voor onduidelijkheid en stress bij kwetsbaren

Lang, gelukkig en gezond in je vertrouwde omgeving
kunnen blijven wonen, dat klinkt vanzelfsprekend. Maar
voor veel kwetsbaren, zorgbehoevenden, of mensen uit
een lagere sociaal-economische klasse, is het dat niet.
Het doolhof van systemen en wet- en regelgeving in
de zorg is ingewikkeld en leidt tot een onoverzichtelijke
situatie. Met als gevolg onzekerheid over de toekomst
en veel stress bij een toch al kwetsbare groep
wijkbewoners. Om dit te kunnen veranderen moeten we
anders gaan denken en doen. Care2Share beoogt een
vernieuwend, integraal woon-, zorg- en wijkconcept.
Hierbij redeneren we primair vanuit de bewoner, de
mens. Hoe fijn zou het zijn als je, wanneer je ouder
wordt, een toegankelijke woning en dienstverlening
kunt krijgen in je eigen vertrouwde wijk, passend bij je
persoonlijke situatie? Zonder de kopzorgen over hoe
dat geregeld is, met wie je dat moet regelen én dat het
uiteindelijk ook écht geregeld is? Vanuit die wens is
Care2Share ontstaan; een abonnement op goed leven.

Oosterparkwijk Groningen
Structuur en duidelijkheid voor een gezonder
en zorgelozer leven: het Leefabonnement

De leefsconsulent maakt een abonnement op
maat en ondersteunt en ontzorgt
woningcorporatie
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Jelle, 22 jaar, student economie aan de RUG
Jelle was al een tijd op zoek naar een kleine, betaalbare woonruimte in de Oosterparkwijk.
Nadat Jannie haar woning liet splitsen kon Jelle haar bovenverdieping betrekken aan de
Zonnebloemstraat. Jelle doet regelmatig boodschappen voor Jannie en helpt haar met de
administratie. Jannie kookt dan een maaltijd voor beiden.
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het Leefabonnement

Gerard, 81 jaar, zwaar zorgbehoevend
Gerard had steeds meer zorg nodig, maar wilde graag in de wijk blijven wonen. Gelukkig
kon hij naar een nieuwe mantelzorgwoning in de Florabuurt verhuizen. Zijn achtertuin
grenst aan de achtertuin van zijn dochter. Gerard heeft boven een logeerverblijf waar zijn
andere kinderen en kleinkinderen regelmatig komen logeren. Ook mogen hier mensen
logeren waarvan familieleden in het UMCG verblijven.

Jannie, 78 jaar, licht zorgbehoevend
Jannie is een geboren en getogen Oosterparker. Ze woont er graag,
dicht bij haar familie. Hoe het verder moet als het moeilijker wordt om
zelfstandig te blijven wonen, weet ze nog niet. Het doolhof van systemen
en wet- en regelgeving in de zorg is ingewikkeld en leidt tot een
onoverzichtelijke situatie, onzekerheid over de toekomst en stress.
Jannie krijgt een uniek, op maat gemaakt ‘Leefabonnement’. De WIJ 2.0
leefconsulent regelt via het Leefabonnement dat Jannie de juiste zorg,
ondersteuning, producten en diensten krijgt en maakt afspraken met
alle leveranciers. Jannie wil graag gelijkvloers gaan wonen en heeft er
voor gekozen om haar woning te laten transformeren tot pluswoning.
Haar woning wordt gesplitst en de onderste laag van de woning wordt
zorggeschikt gemaakt. De bovenverdieping, met een separate entree,
wordt nu bewoond door de student Jelle.

thuiszorg

ZORGBEHOEVENDE

Het Leefabonnement is ook voor andere wijkbewoners waardevol,
met en zonder zorgbehoefte

LEEFCONSULENT

Anna, 39 jaar, mantelzorger en moeder
Anna vindt het belangrijk om met haar gezin dicht bij haar vader te wonen. Omdat het
zorgen voor haar vader veel tijd kost, heeft ze via het Leefabonnement huishoudelijke
hulp voor zichzelf ingeschakeld. Anna’s woning is door een flexibel bouwsysteem in
de toekomst om te bouwen tot meerdere appartementen en is voorzien van slimme
technieken. Frank, haar zoon, krijgt pianoles in de muziekkamer aan de Zaagmuldersweg.
Peter, 51 jaar, alleenstaand en werkloos
Sinds Peter zijn woning heeft laten splitsen en er een nieuwe bewoner op de verdieping is
gekomen, voelt hij zich minder eenzaam. Hij gaat regelmatig naar het Ambachtshuis om
ervaring op te doen in houtbewerking. Met het Leefabonnement kan hij gebruik maken van
laagdrempelige voorzieningen en weet hij waar hij terecht kan als hij later zorgbehoevend
wordt. Hierdoor maakt hij zich geen zorgen meer over de toekomst.

Een Leefabonnement naar keuze en behoefte, gekoppeld aan de wijk
producten
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Altijd inzicht in het Leefabonnement, zelf de regie houden
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