
 

NLZVE start 14 september de inventarisatie ‘Zorgzame gemeenschappen in kaart’; Doe je mee? 

Zorgzame gemeenschappen van grote waarde  

Hoe je je noemt, zorgcoöperatie, noaberzorgpunt, zorgzaam dorp, burennetwerk, doarpswurk, 

stadsdorp, maakt niet uit. Actieve bewoners die initiatieven ondernemen op het gebied van zorg, 

welzijn en (samen)wonen zijn van grote waarde voor hun eigen wijk of dorp en voor de samenleving 

in zijn geheel. Al deze kleine en grote initiatieven maken deel uit van een brede beweging van lokale 

gemeenschappen die omzien naar elkaar. Een beweging die groeit en steeds sterker wordt.  

Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) wil die beweging in kaart brengen en de omvang en betekenis 

ervan zichtbaar maken. Als landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met 

welzijn, wonen en zorg, weten we als geen ander wat de impact is van wat we doen. En waarin we 

het verschil maken. Met bijvoorbeeld onze ontmoetingen, dagbesteding, buurthulp, vervoer, nieuwe 

woonvormen en al die andere activiteiten voor jong en oud die we organiseren.  

Tegelijkertijd maken we ons zorgen dat anderen – ministeries, provincies, gemeenten, 

zorgverzekeraars, woningbouwcorporaties en zorginstellingen – de kracht van deze beweging nog 

niet op waarde schatten en onwennig zijn om met ons samen te werken.  Daarom hebben we het 

initiatief genomen voor een inventarisatie van wat wij ‘de beweging van zorgzame gemeenschappen’ 

noemen.  Hiervoor werken we samen met Vilans en Movisie.  

Doe mee met de inventarisatie  

Maak jij je ook zorgen dat het genoeg zichtbaar is wat je doet? Wil je je initiatief of activiteiten op de 

kaart zetten? Laten zien welke mooie resultaten je bereikt? Hoe krachtig en betekenisvol we met 

elkaar zijn? Houd dan half september je mailbox in de gaten. Vanaf 14 september zet NLZVE in 

samenwerking met de regionale netwerken een enquête uit onder bewonerscollectieven. Of kijk 

tegen die tijd op de website www.nlzve.nl.  

Met de gegevens uit deze vragenlijst krijgen we overzicht, uitzicht en inzicht in de ontwikkelingen, 

successen en vraagstukken van bewonerscollectieven. Door duidelijk te maken wat we kunnen en 

waar we voor staan willen we het makkelijker maken voor maatschappelijke partners om met ons 

mee te werken.  

De uitkomsten van de vragenlijst publiceren we via verschillende kanalen, waaronder natuurlijk deze 

nieuwsbrief en onze website. We zorgen voor een terugkoppeling per regio zodat je kunt leren van 

de ervaringen van andere initiatieven en collectieven. En zo elkaar helpt om je initiatief of collectief 

te versterken.   

Doe je mee om de beweging van zorgzame gemeenschappen in kaart te brengen? We hebben je 

nodig! 

Meer weten over de enquête of over de inventarisatie ‘Zorgzame gemeenschappen op de kaart’? 

Stuur een mail naar nanneke.vanderheijden@nlzve.nl.   
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