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Meer dan 100
ideeën voor
Slimmere Zorg
De ideeën voor Slimmere Zorg blijven
maar binnenstromen, de meter staat
op dit moment op meer dan 100
inzendingen! De gemeente is dan
ook bijzonder blij met de betrokkenheid van Alkmaarders bij het bedenken van manieren waarop de kwaliteit van de zorg hoog blijft én betaalbaar.

voorbij; de jury buigt zich nu over de
inzendingen. Eind juni hopen zij de
genomineerden voor de finale bekend te maken.
De Infographic toont het succesvolle
parcours dat Slimmere Zorg inmiddels
heeft doorlopen. Een studie waard.
De Infographic is een dynamisch
document. De meest actuele versie
is steeds te zien op de website
www.slimmerezorg.com.

De deadline voor de tweede ronde
van Slimmere Zorg is sinds 6 juni

Fotografie: Studio Wick Natzijl

Slimmere Zorg: de stand van zaken juni 2014
Slimmere Zorg is er voor iedereen die belang heeft bij een innovatieve zorg en ondersteuning voor de Wmo 2015.
Nieuwe ideeën vinden hun plek op het online platform en kennen een divers karakter.
Benieuwd? Bezoek de website www.slimmerezorg.com

Sleutelwoorden
Eenvoud (in de organisatie), slim gebruikmaken van techniek (techniek = vriend), maatwerk (cliënt centraal), eigen kracht,
sociaal netwerk, verduurzaming, kostenbesparing, lokale samenwerking, toegankelijk, laagdrempelig
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07

sept

mrt

kick-off

eerste finale

Telefooncentrale
met Annemarie
van Gaal

Wijkcentrum de Oever
met Thijs
Pennink

vijf winnaars
verdelen totaalbedrag van
Start eerste ronde
voor inzendingen

155.000,-

Start tweede ronde
voor inzendingen

20

Alkmaarders houden van groen en
van doen. Dat bleek op Tweede
Pinksterdag tijdens de Stadsgroenmarkt in HAL 25. Het prachtige weer
nodigde eigenlijk uit tot een dagje strand of luieren in de tuin maar
toch namen velen de moeite om
die dag Overstad op te zoeken.
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eerste Webinar
met Anjo van de Ven,
Annemarie van Gaal
en Thijs Pennink
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100%

De gemeente gaf uitgebreid acte de
présence met een presentatie over
wat er allemaal mogelijk is met het
gemeentelijk groen: waar mogen
bewoners zelf ingrijpen, hoe leg je
een geveltuintje aan, wat plant de
gemeente op rotondes en wat zijn
natuurvriendelijke oevers nu eigenlijk?
Bijgaande foto impressie geeft een
mooi beeld van een prachtige, feestelijk ‘groendoe’-dag!
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Slimmere Zorg jury

Anjo van de Ven

Pierre Sponselee

Marja Flameling

Jessica Riekwiel

Anita Löwenhardt

juryvoorzitter
en wethouder WMO
gemeente Alkmaar

voorzitter SVNK en
directeur Woonwaard
Noord Kennemerland

inkoper zorg
VGZ/Univé

ervaringsdeskundige

voorzitter
WMO-cliëntenraad
Graft de Rijp/Schermer

Toegankelijk voor
Cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, ZZP-ers, woningcorporaties, zorgaanbieders, ICT-ers, ondernemers, MKB,
bewonersondernemingen, et cetera

eerste ronde

tweede ronde

totaal

65 102 368

ideeën

ideeën (tot nu)

ideeën (tot nu)

37

Het festijn werd geopend door wethouder ‘groen’, Anjo van de Ven (OPA).
Haar collega, wethouder duurzaam-

heid Jan Nagengast (CDA) vroeg even
later speciale aandacht voor de Alkmaarse zonne-energiecentrale.
Daarna was het een feest met spelende kinderen – voor hen waren er
dit jaar extra leuke attracties, zoals
de Patatfabriek – en divers aanbod:
beeldhouwen in houten stammen met
kettingzaag, de verkoop van wilde
tuin zaadmengsels, complete ‘meeneemtuintjes’ in houten kratten, 3dprinten, enfin, noem maar op!

Ouderen en jongeren
samen aan tafel bij
Generatiediner
Op vrijdag 20 juni organiseert de
gemeente Alkmaar samen met
Resto van Harte een Generatiediner
in Mare Nostrum.

aantal platformleden (tot nu)

Aan tafel zitten jongeren en ouderen,
die elkaar op de een of andere manier dankbaar zijn. Dat kan voor van
alles zijn: hulp met computers, mantelzorg, een schop onder je kont toen
je hem nodig had, geld, liefde, een

thuis… werkelijk van alles. U bent
van harte welkom bij deze bijzondere ontmoeting tussen jong en oud.
Er zijn geen kosten aan verbonden,
maar u moet zich wel even opgeven
(vol = vol) door te bellen met
0612911515 of 0626328014 of een
mailtje te sturen naar
generatiedineralkmaar@gmail.com
U krijgt dan ook verdere informatie
toegestuurd.

GENERATIEDINER
vrijdag 20 juni
Tijd: 17.30 – 20.00 uur
Wijkcentrum Mare
Nostrum
TOEGANG GRATIS

