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Voorliggend jaarverslag heeft een afwijkende periode van wat u gebruikelijk gewend 
bent per jaar en over een vaste periode. Dit is het eerste verslag over de periode 14 
december 2014 tot en met 31 december 2016. In dit verslag wil de Zorgcoöperatie 
Ameland (ZcA) verantwoording geven over de door haar uitgevoerd activiteiten, 
gericht op het behoud van welzijn en zorg op Ameland vanuit de missie “Je blijft op 
Ameland tenzij, levensloop bestendige zorg! 
 

Ontstaan 

 
December 2014, werden drie Amelander initiatieven om de zorg op Ameland veilig te 
stellen tot één plan samengevoegd. In november 2014 werd bekend dat voor Pasana 
care het faillissement werd aangevraagd. Pasana care verleende extra - en 
intramurale zorg op Ameland. Met het faillissement kwam met name de intramurale 
zorg in gevaar en zo ook een eventuele sluiting van De Stelp (verpleeghuis 
Ameland). De extra murale zorg vormde een minder groot probleem omdat deze 
hoofdzakelijk door Het Friese land (HFL) werd en wordt uitgevoerd. De 
initiatiefnemers wilden met hun plan de zorg en specifiek de ouderenzorg intra- en 
extramuraal veiligstellen. De initiatiefnemers hadden het idee op te gaan treden als 
zorgaanbieder of als hoofdaannemer in de zorg. Vanaf het begin is het idee geweest 
om zoveel mogelijk door eilanders te laten uitvoeren, met eilander producten en 
diensten met een zo laag mogelijk inzet van deskundigheid en zo hoog als 
noodzakelijk. Om als hoofdaannemer te kunnen optreden, was het noodzakelijk om 
een rechtspersoon op te richten en was een raad van toezicht dan wel 
commissarissen noodzakelijk met toezicht op het bestuur. In maart 2015 is de 
coöperatie opgericht door dhr. P. IJnsen en dhr. G. Metz. Het feit dat 5 mensen het 
initiatief namen kreeg verschillende vormen van bijval, mensen die blij waren met het 
initiatief tot waar de ZcA zich mee bemoeide. In die emotionele spanning beweegt de 
coöperatie zich nog steeds later meer daarover. Na twee biedingsronden, werd door 
de curatoren Pasana Care en vastgoed verkocht aan de Kwadrant Groep.  Na een 
geweldige inspanning, verschillende gespreksrondes op het eiland, het zoeken naar 
verbinding met de gemeente, zorgaanbieders en daarin geweldige steun ervaren van 
2 professionals die beschikbaar waren gesteld vanuit het project ‘In voor zorg’, was 
er de ‘kater’. Twee maanden waren nodig om alles te relativeren’ en na te denken 
over hoe verder. Stimulerend hierin zijn geweest de opdracht van enkele Amelanders 
om vinger aan de pols te houden wat betreft de nieuwe zorg aanbieder en het feit dat 
de Kwadrant Groep bij monde van dhr. R. Jonkers de intentie uitsprak en 
ondertekend heeft, met de ZcA te willen samen werken. In juli 2015 werd dan ook 
besloten om door te gaan met de coöperatie. Dhr. F. Kiewiet en mevrouw S. Kiewiet 
hebben toen besloten te stoppen en zich te richten op hun eigen activiteiten als 
zorgprofessionals.  
 

De oprichting, een boeiende periode, maar waar staat de coöperatie nu en waar 
houdt zij zich mee bezig en wat is er gekomen van de samenwerkingsintentie met de 
Kwadrant Groep. Hierover gaat de navolgende tekst. 
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Ons bestaansrecht 
 
Missie; “je blijft op Ameland tenzij….! Levensloop bestendige zorg” 
De ZcA is een onafhankelijk platform dat laagdrempelige en samenhangende zorg1 
op een snelle, doelmatige, vriendelijke en deskundige manier wil bevorderen en 
ondersteunen, zodat bewoners van Ameland zo gezond mogelijk in eigen omgeving, 
hun eigen leven kunnen leiden.  
 
Visie op welzijn en zorg 

De visie van ZcA is dat bewoners op Ameland zo lang mogelijk autonoom blijven 
wonen, met regie gericht op het eigen functioneren en welbevinden. Dit betekent dat 
iedere bewoner zelf keuzes kan maken en zo lang als hij dat wenst zelfstandig kan 
blijven wonen.  Als er behoefte is aan beschut wonen is dat mogelijk op Ameland. 
ZcA wil dit bevorderen door bij te dragen aan positieve gezondheid, ondersteuning in 
de zelfredzaamheid en waar nodig helpt te organiseren. De ZcA is een 
onafhankelijke coöperatie, met een eigen bestuur, een eigen organisatie en een 
Raad van Inspiratie. Om haar missie / visie te bereiken wil ZcA op een duurzame 
wijze samenwerken met verenigingen, vrijwilligers, bedrijven, onderwijs, de 
gemeente, zorgaanbieders  en zorgverzekeraars. 
 
Om bovenstaande te realiseren is samenwerking tussen veel partijen nodig. Deze 
samenwerking is niet vanzelfsprekend, want al deze partijen hebben hun eigen 
legitieme posities en hun eigen legitieme belangen. Dat moet goed op elkaar worden 
afgestemd – met elkaar worden verbonden – rekening houdend met deze posities en 
belangen. Maar vooral rekening houdend met de wensen van de Amelanders zelf. 
Er is nog geen partij die deze noodzakelijke onafhankelijke verbindende rol speelt. 
ZcA wil deze rol graag op zich nemen. Tijdens de Algemene Leden Vergadering 
(ALV) van 21 december 2016 is de strategische notitie 2017 – 2020 vastgesteld. 
Hierin staat op hoofdlijnen vermeld waar de ZcA de komende 3 jaar haar aandacht 
op vestigt2. 
 
Structuur. 
In 2016 heeft de coöperatie tijdens de ALV (82) het commissariaat van de coöperatie 
ingevuld door de benoeming van mevrouw M. Metz, de heren P. IJnsen en T. 
Overdiep. De heer G. Metz is toegetreden tot de raad van inspiratie. De leden 
hebben ingestemd met de benoemingen en hebben de heer J. de Groot aangesteld 
als bestuurder. Het bestuur is uitgebreid en toegetreden zijn; mevrouw C. Plagge 
secretaris, mevrouw A van der Meulen penningmeester en mevrouw M. Wildervank 
en de heer K. Kiewiet als algemene lid. Het blijft mogelijk om als coöperatie op te 
treden als hoofdaannemer dan wel zorgaanbieder. Het bestuur wordt ondersteunend 
door werkgroep leden te weten; A Kiewiet, T Kooiker, E Bruin-Smits. Afhankelijk van 
de vraag of activiteit kan de werkgroep worden uitgebreid. De coöperatie is tot eind 
2016 ondersteund vanuit het project ‘In voor zorg’. Deze ondersteuning was gericht 
op het inzetten van deskundigheid. De heren K. Afman en P. Gorter waren wisselend 
aanwezig bij de overleggen. Per 31 december 2016 is de ondersteuning geëindigd 
en prijst de coöperatie zich gelukkig met het feit dat beide op persoonlijke titel de 
coöperatie blijven ondersteunen in 2017. 

 
1  Voor het begrip zorg kan ook hulp worden gelezen of vragen op het gebied van welzijn.  
2  Notitie ‘welzijn en zorg op Ameland 2020’, www http://zorgcooperatieameland.nl/. 
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Samenwerken met en deelname aan….! 
 
Zoals eerder gemeld is samenwerken nodig. Zo gemakkelijk als het woord zich laat 
spellen zo weerbarstig is de praktijk. De ZcA heeft dat ervaren doordat haar rol van 
op de voorgrond volop in het speelveld, zij in een keer op de reservebank terecht 
kwam. 
 
In de periode van de bieding kreeg de ZcA de opdracht van de voorzitter van de 
Vangnet Stichting, dhr. H. Homan en de curatoren verbinding te zoeken op het eiland 
en draagvalk te creëren voor de ideeën van de coöperatie. Er zijn verschillende 
bewoners avonden georganiseerd en de opkomst was wisselend. Onderwerpen 
waren de ouderenzorg, maar ook de zorg voor jongeren en hoe deze goed te 
organiseren. Betrokkenheid en prettige gesprekken volgden. Niet iedereen was het 
met ons eens vooral wat betreft de rol van zorgaanbieder en het idee van een 
integraal budget van WO en zorg. Deels werd dit gevoed vanuit de gedachte dat de 
ZcA de continuïteit van zorg niet zou kunnen garanderen en deels vanuit het idee dat 
wetgeving een integraal budget in de weg zouden staan. Maar ook een soort van 
angst voor ons en bemoeizucht en de mededeling dat het zou gaan om persoonlijk 
gewin! Het mooie en daarmee ook het moeilijke is dat het allemaal gedachten zijn. 
Gedachten die initiatieven in de kiem beperken i.p.v. te laten uitgroeien en te 
onderzoeken dat wat mogelijk is. De coöperatie betreurd deze houding. Te meer 
omdat zij van mening is, dat blijkt ook uit onze verschillende notities, wij gericht zijn 
op de goede dingen willen doen en dat anders willen organiseren en ook te 
financieren, geld volgt proces.   
 
Kwadrantgroep, De Friesland, Het Friese Land, huisartsen, andere zorgaanbieders 
en welzijn zijn samen met ZcA tweemaal bijeengeweest in een Werk conferentie op  
initiatief van de gemeente. Het resultaat is dat in een kleiner comité gesprekken 
hebben plaats gevonden over zorg, hoe deze te organiseren en vooral ook over De 
Stelp en hoe daarmee verder te gaan. De ZcA heeft daarover haar visie gegeven en 
staat verder buiten de dialoog. De coöperatie zoekt naar een route hoe zij in gesprek 
kan komen met de Kwadrant Groep om  nadere invulling te geven aan de intentie 
verklaring  en met de huisartsen om samen op te trekken in preventie activiteiten. De 
gesprekken met De Friesland hebben als resultaat opgeleverd dat zij 21 december 
2016 tijdens de ledenvergadering een presentatie hebben gegeven over Fan voor Fit 
wat de coöperatie heeft vertaald in Ameland de gezondste gemeente van …Tijdens 
deze avond werd uitleg gegeven over hoe De Friesland projecten wil ondersteunen 
op het gebied van welzijn, voorlichting, preventie en zorg met als doel iedereen zo 
gezond mogelijk te houden. Er is afgesproken dat in het voorjaar van 2017 een 
verdere invulling wordt gegeven aan de samenwerking, waarschijnlijk dorps gericht. 
Een mooi thema voor 2017 zou kunnen zijn Ameland rook vrije gemeente, ook in 
samenwerking met de huisartsen en sportverenigingen. Met Univé zijn we in gesprek 
om een mogelijke samenwerking te onderzoeken. Met de bestuurder van HFL vindt 
regelmatig gesprekken plaats waarin informatie wordt uitgewisseld over voortgang en 
mogelijk samenwerking. Idee wat gedeeld wordt is dat de coöperatie veel zou 
kunnen betekenen in preventie, inzet vrijwilligers en verplaatsing van lichte zorg en 
dat HFL  zich vooral richt op de complexe zorg en deze zolang mogelijk thuis 
uitvoert. Verder is er een gedeelde visie over hoe zorg op Ameland het beste vorm 
kan krijgen in een complex van 24 uurszorg (12 – 15 bedden) en in elke dorp een 
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voorziening van levensloop bestendige woningen, uitgaande van de voorzieningen 
die er zijn.  
  
Specifiek willen wij in de jaarverslag stil staan bij de jongeren hoe daarmee de 
samenwerking te organiseren. Er is contact met de Burgermeester Walda School 
over samenwerking in bv preventie programma’s maar de ZcA wil zich ook richten op 
de oudere jeugd. Thema’s waaraan wij denken, ook geformuleerd in de strategische 
notitie zijn: 
 
• In het onderwijs is specifiek aandacht voor welzijn en zorg. Lesblokken en 

maatschappelijke stage. 
• Er zijn geïntegreerde preventieprogramma’s op het terrein van: 

• Alcohol en drugs 

• Bewegen en sport 
• Voeding en roken 

• Voor 14 – 18 jarigen is een jeugdlidmaatschap van ZcA mogelijk: 
• Jongeren praten mee met name over thema’s die voor hen spelen 

• Hebben een eigen werkgroep 

• Doen mee in maatjesprojecten 

• Krijgen hulp en begeleiding van JGZ indien nodig 

• Er is een jongerenwerker 
• Er is voldoende kinderopvang 

 
De coöperatie heeft tijdens de laatste ledenvergadering ingestemd met een gratis 
lidmaatschap van jongeren tot 18 jaar mits de ouders woonachtig zijn op Ameland. 
Wij hopen door dit lidmaatschap jongeren te betrekken bij het werk van de coöperatie 
en ook voor hun betekenis vol te kunnen bezig zijn. In december 2016 heeft met de 
gemeente overleg plaats gevonden over een rol van de coöperatie bij de jeugd / 
jeugdzorg. De coöperatie als meedenker en mee ontwikkelaar en heel nadrukkelijk 
niet als uitvoerder. In 2017 zal deze samenwerking uitgewerkt worden. 
  
 
Wij merken, zij het langzaam dat het werk wat de ZcA doet, waardering krijgt. De ZcA 
heeft inmiddels 180 leden en een toezegging gekregen voor een subsidie uit 
Mienskipsfûns. De ZcA is in de afgelopen periode vele malen bij elkaar gekomen, 
van al deze bijeenkomsten is verslag gemaakt, drie maal heeft er een ALV plaats 
gevonden. Er zijn verschillende nieuws items op Persbureau Ameland geplaatst, 
interviews op Omrop Fryslân en Lokale Omroep Ameland. Is al die tijd, geld en 
aandacht de moeite waard? Ik denk dat als 180 leden ons steunen en dat worden er 
meer, wij de energie houden om Je blijft op Ameland tenzij…... te realiseren.  
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Verantwoording financiën, + begroting 2017 

 
 
 
Jaaroverzicht financiën 

 

Inkomsten Uitgaven 

 Kosten rekening                €       6,65 

Saldo     juni                          -- Website ontwerp                    543,74 

 Kosten rekening                       10,65 

Contributie “                                                10,65 

Juni                               € 1800,= Website aanpassen               149,74 

Juli                                     850,= Kosten flyer huis aan huis      394,76 

Augustus                           300,= Kosten rekening                       12,25 

September                        525,= Website ondehoud                 142,94 

Oktober                             400,= Kosten rekening                         9,05 

November                           50,= “                                                10,65 

December                           40,= Website onderhoud                302,50 

 Kosten ALV                             323,=               

Donatie                            154,= Postzegels                                14,60 

 Ledenavond                            205,20 

 Flyer verspreiden                    367,54 

 Ledenavond    Nes                 152,75 

 Ledenavond Buren                   56,40 

 Watertaxi ALV                        127,10 

 Vergaderingen                        154,= 

  

  

  

  

  

 Saldo 31 december 2016     1124,83 

  

  

  

  

  

 
 
Totaal   € 4119,=   Totaal    € 4119,= 

 
Akkoord kascommissie 


