
Een samenspel over 
een zorgzame samenleving

‘Buurtgenoten’

Woensdag 18 januari 
19:30 - 21:00 uur 

Torenkamp 33 Vledder 
Meld je aan bij Harold Dijkgraaf 

via 06 22465331 of harold.dijkgraaf@nncz.nl

Thuiszorg ontvangen van je buurman? Vaker een potje 
schaak met je buurtgenoten? Een buurvrouw die je planten 
water geeft als jij je been gebroken hebt? Hoe worden we 

minder afhankelijk van de zorgprofessional en kunnen 
we als gemeenschap meer bouwen op onze eigen kracht 

in de buurt? Kortom: hoe kunnen we beter zorgzaam 
samenleven? Daarover gaan we met het Samenspel 
‘Buurtgenoten’ op een speelse manier in gesprek. 

Speel mee!



Beste buurtgenoot,
Je bent van harte uitgenodigd voor het Samenspel ‘Buurtgenoten’! 
Iedereen kan meespelen, er is geen voorkennis voor nodig. 

Zorgzaam samenleven
In de toekomst willen we nog steeds toegang tot goede zorg én fijn met 
elkaar samenleven. Daar is de kracht van de gemeenschap voor nodig. 
Drentse zorgorganisaties willen samen met inwoners, burgerinitiatieven, 
organisaties, bedrijven en overheden de toekomst van de ouderenzorg 
aangaan. Hoe kijken betrokkenen in de wijk of buurt naar zorgzaam 
samenleven? Hoe zie jij je eigen rol in die gedeelde toekomst? 
Daarover gaan we met dit spel gelijkwaardig in gesprek!

Test het spel
Het Samenspel ‘Buurtgenoten’ is ontworpen door Kennisland, in 
opdracht van Drentse zorgorganisaties. Deze maand testen we 
de eerste versie van het spel in een aantal buurten in Drenthe. Als 
deelnemer verbeter je al spelend samen met ons het spel, zodat de 
definitieve versie eind februari klaar is om in de rest van Drenthe te 
spelen.  

Welkom in Nieuwerveld!
In het spel speel je een buurtgenoot in de fictieve buurt Nieuwerveld. 
Nieuwerveld heeft steeds meer te maken met kleine problemen en 
grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan een tekort aan huizen voor 
starters of ouderen die langer thuis moeten wonen. Kunnen jullie de 
buurtuitdagingen oplossen? Samen met je medespelers loop je door de 
buurt om de problemen van buurtgenoten aan te pakken. Om te slagen, 
moet je intensief samenwerken en de kennis en denkkracht van andere 
spelers goed benutten. De toekomst van de buurt ligt in jullie handen!

We kijken ernaar uit om het Samenspel ‘Buurtgenoten’ met je te spelen! 
   

Hartelijke groet,

Projectteam Samenspel Buurtgenoten

http://kl.nl

