Pilot ‘Burgerinitiatief Op weg naar Ôs Thoës’
Tijdperiode:
Gebied:
Deelnemers:

1 sept 2016 - 1 maart 2018
Kessel en Kessel Eik
Gemeenten:
Peel en Maas
Aanbieders:
Vooralsnog geen.
Burgers, stichtingen e.d.:
Initiatiefnemer is de Stichting Welzijn Kessel-Kessel Eik
(=WKK) met focus op de Sociale Pijler van het
DorpsOntwikkelingsPlan (=DOP).
In verlengde van de Stichting WKK zijn de
DorpsDagVoorziening (=DDV) en Dorpsondersteuner (=DO)
van Kessel-Kessel Eik een onderdeel van de pilot voor de
gemeente Peel en Maas op weg naar DDV 2.0 (Pilot met als
titel: Ôs Thoës)
WKK, DDV, DorpsOverleg Kessel en DorpsOverleg KesselEik. Daarnaast zijn de burgers in de ontwikkelgroep
vertegenwoordigd via Zij-actief, KBO, Zonnebloem en
Infoloket
Voor de (Limburgse) verbreding van de gezamenlijk
opgedane kennis wordt de VKKL (Vereniging Kleine Kernen
Limburg) als partner in het proces meegenomen.

Doel/te beantwoorden vraag:

Te behalen resultaat:

Beschrijving initiatief:

Onderwijs- en kennisinstituten:
Zuyd Hogeschool m.n. de faculteit Gezondheidszorg en
specifiek de opleiding Ergotherapie
Ontwikkelen van een methodiek waarmee burgers vanuit
eigen regie, maar wel in co-creatie, kunnen komen tot het
formuleren van een Plan van Aanpak voor een
seniorvriendelijke omgeving.
Het gaat om een methodiek die de Dorpsoverleggen, en
meer specifiek de Stichting WKK, in staat moet stellen om
hun DOP om te zetten in projecten/activiteiten.
Methodiek geborgd in de gemeenschap.
Meer specifiek: Nieuwe invulling geven aan een algemene
Voorziening in kader van de dagbesteding in Kessel-Kessel
Eik, voor burgers met de pensioengerechtigde leeftijd, al
dan niet met een vorm van dementie.
Het gaat hierbij om het levensdomein: sociale participatie.
De DDV is hiervan een voorbeeld.
Binnen de kernen Kessel en Kessel Eik zijn
Dorpsontwikkelingsplannen opgesteld. De gemeenschap
geeft nu invulling aan deze plannen in projecten binnen
drie pijlers: de fysieke, economische en sociale pijler.
Binnen deze sociale pijler worden nu projecten gelanceerd
om invulling te geven aan een seniorvriendelijke omgeving.
De pilot Ôs Thoës geeft hieraan concrete invulling.
Daarin is een samenhang met de pilot algemene
voorziening hulp bij het huishouden die ook in Kessel en

Contactpersoon gemeente:

Kessel-Eik loopt.
Naam: Loes Nellen (Adviseur Maatschappelijke
Ontwikkeling)
E-mail: loes.nellen@peelenmaas.nl
Telefoonnummer: 077-3066666
Naam: Ron Genders (Accountmanager sociaal domein)
E-mail: ron.genders@peelenmaas.nl
Telefoonnummer: 06-54972596

