Concept ‘Beleidsplan Stichting Trynwâlderein 2021’
Tot begin 2021 geeft Stichting Trynwâlderein, in nauwe samenwerking met ‘Platform
Trynwalderein’ gestalte aan een meningsvormingstraject met betrekking tot het opzetten van een
ouderen-voor-ouderen netwerk. Het gaat om een netwerk dat zich richt op het bevorderen van
ouderenwelzijn in de Trynwâlden. Binnen en vanuit dit netwerk willen we ‘Zorg voor elkaar’ en
Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding realiseren. Dit meningsvormingstraject wordt in
januari 2021 afgerond. Dan wordt dit beleidsplan, in al dan niet in aangepaste vorm, na advisering
door ‘Platform Trynwâlderein’, definitief vastgesteld.
Stichting Trynwâlderein wil in 2021, in samenwerking met ‘Platform Trynwâlderein’, het volgende
realiseren:
1. Starten met een ouderen-voor-ouderen netwerk in de Trynwâlden
2. Opzetten van een organisatie die praktische ondersteuning biedt bij
a. Opzetten en onderhouden van een ‘Sociaal netwerk’
b. Het realiseren van ‘Zorg voor elkaar’ binnen dit netwerk,
c. Belangenbehartiging op basis van informatie uit dit netwerk.
Voor het realiseren van deze 2 doelen is voor 2021 een begroting gemaakt. Voor beide doelen
worden begin 2021 werkplannen ontwikkeld.

1. Starten met een ouderen-voor-ouderen netwerk in de Trynwâlden
In 2021 wil Trynwâlderein een begin maken met netwerkopbouw. Persoonlijk contact moet binnen
dit netwerk centraal staan. Om netwerkopbouw en netwerkonderhoud mogelijk te maken willen we
de volgende vormen van ondersteuning realiseren:
a) Contactpersonen per buurt (‘buurtomtinkers’)
b) Schriftelijke communicatie via regelmatige huis-aan-huis informatie
c) Ondersteunen en initiëren van sociale activiteiten per buurt, per dorp en Trynwâldenbreed
d) Een website met informatie over Trynwâlderein
e) Apps/software voor faciliteren van persoonlijk contact, samenwerking en
gemeenschapsvorming
f) Het centraal verwerken en rapporteren over ouderenwelzijn binnen het netwerk.

2. Opzetten van een ondersteuningsorganisatie
Trynwâlderein wil een ‘ouderen-voor-ouderen-netwerk’ opzetten en onderhouden. Dat vraagt een
organisatie van waaruit in de komende jaren beleidsmatige en praktische steun wordt verleend aan
instandhouding van dit netwerk en aan het ontwikkelen van activiteiten binnen dit netwerk. In 2021
willen we daar een organisatievorm voor uitwerken.
(zie vervolg op volgende bladzijde)

3. Financiering
Om een deels onafhankelijke positie te kunnen verwerven streven we naar een opzet waarbij de
ondersteunende organisatie wordt gefinancierd vanuit het netwerk zelf. Tijdens de opzetfase van de
organisatie zal naar tijdelijke subsidiemogelijkheden worden gezocht. Zodra het netwerk
‘zelfvoorzienend’ functioneert zal voor activiteiten die passen binnen de doelstelling waar nodig een
beroep worden gedaan subsidiemogelijkheden. De beoogde netwerkorganisatie moet effectief en
kleinschalig zijn. Activiteiten voor instandhouding van het netwerk zullen grotendeels separaat
georganiseerd en gefinancierd worden.

