
 

 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportDirectoraat 

Generaal Langdurige ZorgRijnstraat 502515 XP  DEN HAAG 

 kenmerk 143-LK-ic 

 datum 17 juni 2015 

 betreft uw kenmerk 755088-135563-LZ / kwaliteit 

verpleegzorg, ruimte voor ambitieuze aanbieders 

   

 Geachte heer, mevrouw, 

 

     

 

contactgegevens 

Raad van BestuurDirectie 

T 088 367 70 00 

info@carintreggeland.nlwww.carintre

ggeland.nl 

 

postadres 

Postbus 5067550 AM Hengelo 

 

bezoekadres 

Boortorenweg 207554 RS Hengelo 

 

K.v.K. 41027001 

 

 

Naar aanleiding van uw brief van d.d. 28 april jl. met bovenstaand kenmerk, waarin mededeling 

wordt gedaan van het plan “Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen”, dat aan 

de Tweede Kamer is gestuurd, delen wij mee dat wij graag meedoen aan het 

vernieuwingsprogramma waarbij wij de ambitie hebben ‘best practice’ te worden.  

 

Hiervoor dienen wij de volgende twee projectplannen in: 

 

- “Projectplan Weijdehof, Met Waardigheid en Trots” wonen in de Weijdehof 

- “Projectplan “Proeftuin Hogere Zorgzwaarte”. 

 

Beide projectplannen zijn in de bijlagen verder uitgewerkt. 

 

Graag vernemen wij van u of op beide voorstellen wordt ingegaan. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Ir. L.J.M Kenter 

Raad van Bestuur  



 

 
 
 

 
Projectplannen "Waardigheid & 
Trots” 
 

 1."Met Waardigheid en Trots wonen in De Weijdehof” 

 

2. “Proeftuin Hogere Zorgzwaarte” 
 
 

     

  
  

kenmerk JOE/RV 755088-LZ d.d. 28-04-2015 

datum 16 juni 2015 

  

status Concept 

versie 0.1 

auteur(s) Rinda Verschoor, Adèle Baak 
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1. Algemene gegevens Carintreggeland 

Naam:  Carintreggeland 

Bezoekadres:  Boortorenweg 20  

 7554 RS  HENGELO 

Postadres:  Postbus 506 

 7550 AM  HENGELO 

 

Bestuurder:  De heer L.J.M. Kenter 

contactgegevens: 074-367 7716 

 E-mail:l.kenter@carintreggeland.nl 

Projectplan 1  

Contactpersoon:  Mevrouw R. Verschoor-Bouwman 

contactgegevens:  Mob.: (06) 34 35 33 53 

 E-mail: r.verschoor@carintreggeland.nl 

Projectplan 2 

Contactpersoon:  Mevrouw A. Baak 

contactgegevens:  Mob.: (06) 34 35 17 30 

 E-mail: a.baak@carintreggeland.nl 

 

Visie op kwaliteit:   

Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen.  

De klant staat centraal bij Carintreggeland, wij gaan uit van klantenpartnerschap. Onze missie 

is: “wij voegen waarde toe aan de kwaliteit van leven van onze klanten”.  

 

Carintreggeland stelt wonen, welzijn en zorg die de kwaliteit van leven van de klant vergroot als 

uitgangspunt. Wij gaan daarbij uit van de eigen verantwoordelijkheid van de mens voor de 

bevordering van zijn kwaliteit van leven. Wij willen de klant daarbij ondersteunen met een breed 

aanbod van diensten en producten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 

Wij willen ons best doen waarde toe te voegen aan de kwaliteit van het leven van de klant, 

daarom stellen wij in ons aanbod de relatie tussen klant en medewerker centraal. 

  
  

mailto:r.verschoor@carintreggeland.nl
mailto:a.baak@carintreggeland.nl
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2. Locatiegegevens 

Projectplan 1 

Naam:    De Weijdehof 

Bezoekadres:    Schietspoel 2 

   7603 WB Almelo 

Aantal cliënten:   45 

Aantal medewerkers:  60 (zorg/gastenservice/schoonmaak) 

Aard van de zorg:   PG en klein deel somatiek 

 

Is er in de laatste 2 jaar sprake geweest van verscherpt toezicht?: Nee. 

Is de basis kwaliteit van zorg nu op orde: Ja. 

 

Toelichting op het voorstel:   Is als bijlage 1.1. toegevoegd. 

Meest recente IGZ-rapportage:  Er heeft geen IGZ onderzoek plaatsgevonden, bestaan  

   Weijdehof sinds 2008.  

Meest recente reviews:        www.zorgkaartnederland.nl (als bijlage 1.2 toegevoegd) 

 

Projectplan 2 

Naam:   De proeftuin Hogere Zorgzwaarte zal ingericht worden in een 

   wijk in Hengelo 

Aantal cliënten:   30 

Aantal medewerkers:  Inzet van cliënten zelf, mantelzorg, vrijwilligers en   

   professionals 

Aard van de zorg:   cliënten geïndiceerden voor WLZ 

 

Toelichting op het voorstel: Is als bijlage 1.3. toegevoegd. 

      

http://www.zorgkaartnederland.nl/
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3. Bijlage 1.1. Projectplan Weijdehof 

 

Projectnaam 

 

Projectplan Weijdehof, Met Waardigheid en Trots wonen in 

de Weijdehof 

Project verantwoordelijk 

 

Chantal Kniest en Rinda Verschoor 

Opdrachtgever 

 

Jos Olde Engberink 

Startdatum, einddatum 

 

Sept 2015 t/m sept 2017 

 

 

 
1. Project omschrijving “ Met Waardigheid en Trots wonen in de 

Weijdehof”. 

 

Vanuit Waardigheid en Trots toe groeien naar Best Practice voor de Verpleeghuiszorg op 

de locatie de Weijdehof in Almelo. 

Algemene doelstelling: 

- Positie van de cliënt versterken en ruimte voor de professional in samenwerking met 
onder andere de cliëntenraad, OR en VAR. 
 

Doelstellingen van thema’s; 

 

 

 

 

 

Thema; Informele Zorg 

De cliënt heeft de regie op zijn leven. Zijn zorgprogram wordt 

samengesteld in overleg met familie/sociale omgeving, 

vrijwilligers en de professionals samen.  

 

Thema; Bewegen 

Elke cliënt heeft een beweegplan deze is geïntegreerd in de  

dagelijkse zorg en dienstverlening. 

 

Thema; Ethische vraagstukken 

De professional wordt ondersteund in de uitoefening van zijn 

professie en attitude d.m.v. ‘serious gaming’ (een hulpmiddel 

om met gebruik van een spel gedragsverandering te 

realiseren). 

 

Thema; Relatie cliënt en Specialist Ouderengeneeskunde 

(SO) 

Door de regie bij de cliënt te leggen verandert de rol van de 

diverse professionals, dit vraagt een andere vorm van 
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samenwerking. 

 

Resultaatbeschrijving: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cliënt heeft een zorgplan samengesteld waarbij de 

volgende onderdelen beschreven zijn in het ECD: 
- informele zorg: familie/mantelzorgers/vrienden 

en vrijwilligers 
- beweegplan 

 

In de teams worden ethische dilemma’s besproken en staan 

deze als vast agendapunt vermeld tijdens het werkoverleg.  

Tijdens familieavonden worden de ethische dilemma’s 

besproken. Serious gaming als hulpmiddel is onderzocht en 

indien effectief, geïmplementeerd in de teams. 

 

De cliënt is eigenaar van het dossier, dan wel zijn wettelijke 

vertegenwoordiger, en initieert evaluaties en MDO’s. 

Communicatie tussen professional en cliënt wordt 

gefaciliteerd in het ECD. 

In het proces van opname tot aan het einde van de zorg is de 

cliënt de regisseur van zijn proces. De rol van arts en 

professionals krijgen vorm in het ECD waarbij op cliëntniveau 

samenwerkingsafspraken staan beschreven. 

 

Een hoge klanttevredenheid behouden, volgen via 

zorgkaartnederland.nl 

 

Plan van aanpak: 

 

 

 

 

 

De algemene werkwijze; projectmatig creëren. 

Start met een PSU met projectgroep 

Deelplannen formuleren en onderdelen aan betrokkenen 

toewijzen. 

Op deze wijze worden thema’s op elkaar aangesloten. 

Medewerkers en familie worden betrokken bij de verschillende 

thema’s.  

 

Thema; Bewegen 

Ruimte creëren binnen de Weijdehof om de doelgroep te 

stimuleren tot bewegen. Aandachtsvelder, AB-er, 

fysiotherapeut, familie en vrijwilligers betrekken. Samen een 

plan maken (bijv. beweegmaatjes voor cliënten).  

 

 

Thema; Ethische vraagstukken 
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Ontwikkelen van serious gaming i.s.m. TNO en UT m.b.t. 

ethische dilemma`s. Ethische thema’s bespreken tijdens 

familieavonden. 

 

Thema; Informele zorg 

Project i.s.m. Vilans vindt plaats op 5 woningen. Familieavond 

georganiseerd en op basis van uitkomsten volgt een 

verbeterplan. 

Medewerkers krijgen intervisie op dit thema.  

 

Thema: Relatie Cliënt - SO 

Gezamenlijk een plan maken. 

 

Kaders: 

 

 

 

 

1. Basiszorg is op orde op het gebied van: hygiëne, 

infectiepreventie, medische behandeling, 

brandveiligheid, onvrijwillige zorg en 

medicatieverstrekking 

2. Financieel verantwoord / ZZP-tool 

3. Wet BIG 

4. Arbeidstijdenwet 

5. Eisen vanuit de WLZ 

6. Woonconcepten Carintreggeland  

 

Planning & mijlpalen: 

 

 

 

 

 

Verbouwing is 1 juli 2015 afgerond, daarna gaat herinrichting 

plaatsvinden van het Grand Cafe als algemene ruimte. 

 

Juni 2015; voorbereiding van de ontwikkeling van het spel. Dit 

wordt ontwikkeld door TNO en UT en resultaten worden 

gemonitord door TNO. De serious gaming wordt in een aantal 

teams meermalen getest om te kunnen monitoren in hoeverre 

dit het gedrag beïnvloedt. 

 

Onderzoek Vilans wordt nu uitgevoerd, resultaten borgen en 

integreren in nieuwe het ECD (MyCaRe) om samenwerking te 

blijven stimuleren. 

Implementatie in het ECD (MyCaRe) november 2015.  

 

Aandachtspunten: 

 

 

 

- scholing medewerkers 

- budget begroten voor 2016/2017 

- meenemen in jaarplannen voor 2016/2017 en terug 

laten komen in kwartaalrapportages 

- meetbaar maken van resultaten 
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- evaluatie woonconcepten 

- functiemix intramuraal 

- verpleegkundige aanwezigheid 24/7: rol van 

verpleegkundige intramuraal, hoe blijven zij  

gemotiveerd op kleinschalig wonen? 

 

Rekening houden (en evt. 

overleggen) met: 

 

- Familie en cliënten van de locatie meenemen in het 

project 

- Communicatie met de cliëntenraad, centraal en locatie 

- VAR: net gestart, erbij betrekken 

- OR meenemen  

- Samenwerking met Vilans/TNO/UT 

- Betrekken medewerkers 

- Belasting medewerkers 

- Betrekken RvB/RvT en Directie 
 

Samenstelling projectgroep: 

 

- Cliënt/familielid 

- Cliëntenraadlid 

- Medewerkers 

- Wijkmanager 

- Transitiemanager 

- VAR-lid 

- Kwaliteitsmedewerker 

- ICT/ ondersteunende diensten 

- Specialist Ouderengeneeskunde 

- Clustermanager dienst Behandeling en Begeleiding 

- Opleidingsadviseur 

 

 
Graag ondersteuning door supportteam, bij doorontwikkelen van de thema’s.   
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4. Bijlage 1.2. Zorgkaart Nederland De Weijdehof 

 

 
Carintreggeland, De Weijdehof is 4 keer gewaardeerd en heeft nog geen reacties geplaatst:  

 9.0 
Lees meer 

Geplaatst op 1 juli 2013  

omdat mijn man er super goed verzorgd wordt  

1 persoon vindt dit een nuttige waardering.  

 8.5 
Lees meer 
Geplaatst op 16 augustus 2010  

Zo een mooi plekje voor ons moeder vinden we nooit meer. We kunnen haar met een gerust hart 
achterlaten. Afspraken worden nagekomen en...  

3 personen vinden dit een nuttige waardering.  

 8.8 
Lees meer 

Geplaatst op 7 juli 2010  

Wij zijn erg tevreden over hoe mijn moeder tot haar overlijden in maart 2010 hier is opgevangen, 
behandeld en verzorgd. Meer tijd voor de...  

 8.2 
Lees meer 

Geplaatst op 24 juni 2010  

Als stagiair heb ik ontroerende dingen meegemaakt. Ik liep stage op de psychogeriatrische afdeling en 
deed onderzoek naar ziekenverzorging...  

1 persoon vindt dit een nuttige waardering. 

 
  

https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-carintreggeland-de-weijdehof-almelo-3028814/waardering/omdat-mijn-man-er-super-goed-96f3cea98ec530bfa8e6af60803cb8e5
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-carintreggeland-de-weijdehof-almelo-3028814/waardering/omdat-mijn-man-er-super-goed-96f3cea98ec530bfa8e6af60803cb8e5
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-carintreggeland-de-weijdehof-almelo-3028814/waardering/zo-een-mooi-plekje-voor-ons-moeder-c3f63bf353e63df1a0cefc59d46ff15e
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-carintreggeland-de-weijdehof-almelo-3028814/waardering/zo-een-mooi-plekje-voor-ons-moeder-c3f63bf353e63df1a0cefc59d46ff15e
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-carintreggeland-de-weijdehof-almelo-3028814/waardering/wij-zijn-erg-tevreden-over-hoe-mijn-6352c11b678d34cda29fe1995d309ab1
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-carintreggeland-de-weijdehof-almelo-3028814/waardering/wij-zijn-erg-tevreden-over-hoe-mijn-6352c11b678d34cda29fe1995d309ab1
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-carintreggeland-de-weijdehof-almelo-3028814/waardering/als-stagiair-heb-ik-ontroerende-30ab82bd78f33785b1ab142d3ffec6e9
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-carintreggeland-de-weijdehof-almelo-3028814/waardering/als-stagiair-heb-ik-ontroerende-30ab82bd78f33785b1ab142d3ffec6e9
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5. Bijlage 1.3. Projectplan “Proeftuin Hogere Zorgzwaarte” 

 
Toelichting op voorstel “Proeftuin Hogere Zorgzwaarte”. 
 
Omschrijving van het voorstel. 
 
De Proeftuin Hogere Zorgzwaarte beoogt om een groep van ca. 30 cliënten, die voor een 
indicatie voor opname in het verpleeghuis hebben of hiervoor in aanmerking komen – ZZP 4 en 
hoger – in de thuissituatie te laten blijven en hen daar de nodige zorg en behandeling te geven. 
Uitgangspunten daarbij zijn: 

 de regie ligt bij de cliënt en/of de mantelzorg;  

 de cliënt doet zo veel als mogelijk zelf, als dat niet meer gaat wordt eerst een beroep 
gedaan op mantelzorger(s) en pas in derde instantie wordt een beroep gedaan op 
professionele zorg. 

 groepsfinanciering; de groep van cliënten beheert, gezamenlijk, een belangrijk deel van het 
zorgbudget. 

 
Professionele zorg wordt gecoördineerd door een wijkverpleegkundige, die ook tot taak heeft de 
mantelzorgers te ondersteunen. Professionals richten zich daadwerkelijk op de vraag van de 
cliënt en stellen zich dus vooral dienstbaar op. De doelen zijn: Een verhoging van het 
“geluksgevoel” van cliënten, daarmee hun waardigheid en trots, die op deze wijze worden 
geholpen t.o.v. cliënten met een vergelijkbare zorgzwaarte die intramuraal zijn opgenomen. Een 
verbetering van het aanbod van zorg voor de doelgroep en lagere (ca20%) kosten dan bij een 
reguliere opname in het verpleeghuis. Hier wordt de “Triple Aim” gedachte gevolgd, volgens 
welke drie doelstellingen gelijktijdig moeten worden gerealiseerd: 1. een betere individuele 
gezondheid/kwaliteit van leven, 2. een beter zorg aanbod dat mensen de mogelijkheid biedt om 
langer thuis te blijven wonen en 3. lagere kosten. 
Het verwacht resultaat is een beter ervaren individuele kwaliteit van leven, waarbij de factor 
geluk een belangrijke rol speelt waardoor mensen het langer kunnen volhouden om thuis te 
blijven wonen; een ontlasting van de mantelzorg waardoor de cliënt langer thuis kan blijven; een 
daling van de totale kosten doordat een minder groot beroep wordt gedaan op professionele 
zorg. 
De bestuurder is initiator van het project. Alle relevante organen binnen de organisatie zijn 
geïnformeerd over het project en ondersteunen het. In zijn algemeenheid wordt veel 
gecommuniceerd met alle stakeholders binnen en buiten de organisatie ten einde voldoende 
draagvlak te verkrijgen en te behouden. Er is een klankbordgroep ingesteld met ook interne en 
externe stakeholders die geïnformeerd wordt over de voortgang van het project en daarover 
ook meedenkt. 
 
Stand van zaken Proeftuin Hoge Zorgzwaartes thuis. 
 
In 2014 is er een verkenningsplan geschreven met als titel de cliënt aan het stuur. Dit plan is 
voortgekomen uit interviews met cliënten, mantelzorgers, zorgmedewerkers en externe 
contacten zoals de gemeente, Arcon, SIZT ea. Dit plan is na goedkeuring Raad van Bestuur, in 
februari 2015, omgezet in een concept  projectplan: Prettig Thuis in huis. Vanuit dit concept is 
er een project start up geweest met diverse actoren om het project verder uit te diepen en de 
haalbaarheid te toetsen. 
 



 

 

 

 

Projectplannen  "Waardigheid  JOE/RV 755088-1  16 juni 2015 

 

11 

Welke stappen worden er gezet tot realisatie van de proeftuin;  
 
Voorbereidingen zijn gestart om de proeftuin te gaan opzetten maar nog zeker niet afgerond. 
1. Verkrijgen van duidelijkheid over de financiering. De zorg kan worden betaald vanuit MTP of 

VPT indien dit niet ten kosten gaat van de intramurale productie.( leegstand appartementen) 
2. Onderzoek gestart naar samenwerking in de wijk, welke burgerinitiatieven zijn gestart en 

kan er gebruik worden gemaakt van Wijkracht(initiatief WMO Hengelo en Carintreggeland)  
3. Maken van een keuze met betrekking tot de wijk waar de proeftuin kan worden uitgevoerd. 

Dit op basis van analyse en onderzoek.  
4. Denken na over ontwikkeling scholingsplan voor cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers. 
5. Kijken naar samenstelling proeftuinteam: welke professie met welke competenties. Welke 

scholing past hierbij? 
6. Vormgeven aan ontwikkeling communicatieplan richting cliënten, wijk, huisartsen, 

vrijwilligers etc. 
 
Start van de proeftuin. 
 
De start zal zijn met een klein aantal cliënten in een wijk en uitgebreid worden naar 30 personen 
in deze wijk. Geleidelijk wordt het proeftuinteam samengesteld in samenwerking met andere 
lokale en regionale partners. Op basis van wat zich aandient aan situaties, professionele 
begeleiding of juist de burger als begeleider. De uitvoering kent een eigen dynamiek en 
inspelen op de situaties zoals deze zich voordoen. 
 
Hoe willen wij de resultaten inzichtelijk maken. 
 
Bij het project zal een aantal wetenschappers van de Universiteit Twente betrokken worden om 
het project te begeleiden in die zin dat aangetoond wordt dat we de door ons gestelde doelen 
ook feitelijk bereiken. Daarnaast zal er gebruik worden gemaakt van Arcon: project de 
Geluksacademie. Over de resultaten van deze onderzoeken zal zowel intern als extern – onder 
andere door wetenschappelijke publicaties – worden gecommuniceerd. Intern wordt gebruik 
gemaakt van ons intranet, wat binnen Carintreggeland een belangrijk communicatiemedium is, 
via ons regelmatig verschijnende periodiek “Deel” en via interne memo’s. Wellicht kan er ook 
een bijeenkomst worden gereorganiseerd waar aan interne en externe 
belanghebbenden/belangstellenden over de  
(tussen-)resultaten kan worden gerapporteerd. 
 
Een andere dan gebruikelijke risicoafweging. 
 
Indien de regie nadrukkelijker bij de cliënt wordt gelegd en daarmee ook de besluitvorming over 
het wel of niet inschakelen van professionele zorgverleners of behandelaars dan is er 
nadrukkelijk sprake van een andere risicoafweging. Concreet bestaat het gevaar dat geen 
professionele zorg wordt ingeschakeld in situaties waarin dat naar de maatstaven van 
verantwoorde zorg wel nodig is. Dit betekent dat er bij degene die verantwoordelijk is voor een 
goede coördinatie van de zorg rondom een individuele cliënt, en dus ook voor de communicatie 
tussen verschillende betrokkenen, meestal de wijkverpleegkundige, een belangrijke opdracht 
ligt om tijdens de regelmatige contacten die er zijn met de cliënt en de aanwezige mantelzorg 
actief te onderzoeken of er signalen zijn die wijzen op de noodzaak om professionele hulp in te 
roepen en hierover met de cliënt het gesprek aan te gaan. 
 
Vermindering van regeldruk 
 
De regie ligt bij de cliënt/mantelzorger en op afroep kan er om professionele inzet gevraagd 
worden. In een dienstverleningsovereenkomst zal dit vastgelegd worden.  
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 Dienstverleningsovereenkomst: Verzoek tot afwijking omdat de thuissituatie anders is 
dan de intramurale situatie.  

 Met betrekking tot de financiering willen we graag 
doelgroepbekostiging/populatiebekostiging. Dus 1 budget voor 30 cliënten.  

 Ruimte in de financiering om een koppeling te maken van de PGB’s om tot 1 budget te 
komen met toestemming van de cliënten. 

 Multidisciplinair overleg: vereiste nu minimaal 2x per jaar. Besluit tot het houden van 
een multidisciplinair overleg in goed overleg tussen cliënt/mantelzorg en 
verpleegkundige i.v.m. regiefunctie van de cliënt.  

 Zorgplan. In de proeftuin graag de ruimte krijgen om te bezien hoe het zorgplan zich 
gaat ontwikkelen. De regie ligt bij de cliënt/ mantelzorger. Van belang blijven wettelijke 
vereisten met betrekking tot veiligheid (bijv. decubitus en  medicatie) We willen afzien 
van een leefplan omdat dit niet gebruikelijk is in de thuissituatie. Cliënt is 
verantwoordelijk voor eigen leef- en woon omgeving, verpleegkundige onderhoudt het 
contact hierover met cliënt/mantelzorger. 

 Regelruimte om over de diverse stelsels(wetten) heen te werken. 

 Afzien van de 2 jaarlijkse CQ index en afzien van kwaliteitssystemen zoals deze nu 
worden gebruikt in de intramurale setting. 

  In de proeftuin ruimte krijgen voor het ontwikkelen van meetinstrumenten toegesneden 
voor de thuissituatie en vooral meten van de zelfregie en het geluksgevoel.  

 
Samenwerking met externe partners. 
 
In het voorgaande werd al aangegeven dat wordt samengewerkt met de Universiteit Twente om 
het project met wetenschappelijk onderzoek te gaan begeleiden om door middel van dat 
onderzoek aan te tonen dat de beoogde doelen worden bereikt. 
Externe partners – verzekeraar/zorgkantoor, gemeente Hengelo, Actiz, Cliëntenorganisatie 
Zorgbelang, VWS – zitten in een klankbordgroep die het project/de proeftuin begeleid. 
 
Samenwerking met Wijkracht( samenwerkende partners, SIZ, SWO, gemeente Hengelo en 
MO), nu nog onderdeel van Carintreggeland maar mogelijk op korte termijn verzelfstandigd, 
voor de koppeling sociaal domein en zorg. 
In de wijk waar de proeftuin waarschijnlijk zal worden gestart wordt samenwerking gezocht met 
een lokaal burgerinitiatief om te bezien of de proeftuin op termijn kan worden overgedragen aan 
dat initiatief, wat dan bijvoorbeeld in een coöperatie wordt omgezet. Het bestaan van dat 
burgerinitiatief gaat mede leiden tot de keuze voor die wijk. 
 
Ondersteuning. 
Voor de proeftuin willen we ondersteuning bij het meten van de resultaten en begeleiding voor 
cliënten-mantelzorgers-vrijwilligers en professionals voor het maken van een cultuuromslag. 
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