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Nieuwegein, 7 februari 2012
Hierbij de tweede Twitterknipselkrant vastgoed, welzijn, zorg, een synergetisch product
van vele (Twitter)geesten. Vanwege de vele positieve reacties op de eerste knipselkrant,
motiveert het mij om dit de komende periode te blijven volhouden.
Ik blijf enthousiast over de vele inspiratiebronnen via Twitter. Ik hoop u ook en mogelijk
"tot ziens" op Twitter.
Ellen Olde Bijvank
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VASTGOED
Maatschappelijk vastgoed, zorgvastgoed en (extramurale) zorgwoningen
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herontwikkeling en herbestemming van Zorgvastgoed loont! Zie rapport:
http://t.co/qYT5SnMF en http://t.co/1AKvSh2T
Ook dit jr betaalt u 1000 mee aan maatschappelijkvastgoed. Is dat in -of exclusief
leegstand? http://t.co/FUyXaUsH
-Zorgvastgoed niet brandveilig: http://t.co/UHGfahPQ. Zorginstellingen niet
brandveilig: De bouwkundige brandveiligheid van veel zorginstellingen schiet tekort
http://t.co/0NCYo5ij
Biedt ook kans voor maatschappelijk vastgoed? @EvertSlaman: Subsidie voor
duurzame kantoorrenovaties. Pak uw kans! http://t.co/mgxAd8wk
Mooie handreiking van @VilansNL voor het opzetten van een inloopfunctie in de wijk
http://t.co/YjUmzM8D Dank voor delen!
Wat kunnen we hiervan leren wat betreft zorgvastgoed& maatschappelijkvastgoed?
RT @STA_group:Geen nieuwbouw meer nodig http://t.co/RkP7LmH0
Mooi VB v tijdelijk zorgvastgoed,uitkomst voor krimpgebieden, behoefte tijdelijke
huisvesting.. http://t.co/m2Qx05Mn
Beetje humor in vastgoedland kan geen kwaad! Koot & Bie over leegstand kantoren
(20 jaar geleden!) http://t.co/2Dkd84R3
Aan de slag met "scheiden wonen & zorg"; is uw zorgorganisatie al voorbereid?
Stappenplan http://t.co/VsGMTRrh #corporatie #vastgoed
Kamerbrief laatste voortgangsrapportage zorgzwaartebekostiging in de zorg
http://t.co/EvpImC9A #ggz #vgz #ouderenzorg via @Akkolade
Goed initiatief van GrontmijNL met introductie Digitaal Dossier Zorgvastgoed, wie
heeft vergelijkbare voorbeelden? http://t.co/1lKZd3eV
Zorgsector laat kansen energiebesparing liggen. Rondetafelgesprek
http://t.co/NjBj4RRd
Grappig! Zeker in tijden van crisis :) @manskepoelmann: Ier bouwt huis van een
miljard euro .....aan bankbiljetten http://t.co/ng3k8WGB
nieuwsbrief @Quintisbv over zorgvastgoed (pdf): zicht op markt, organisatie en
beheer v #zorgvastgoed, #scheidenwonenzorg http://goo.gl/LNha7
@SjoerdRadstake: Tijdelijke regeling DAEB ( UPDATE) - Aedesnet voor corporaties
http://t.co/AwIH50Ix
Vb v creatief omgaan met bestaande gebouwen,het kan dus! RT
@mjr1961:Landbouw in lege kantoren http://t.co/RdQLh3Me
Gefeliciteerd! Kan menige organisatie nog v leren: VolkerWessels Vastgoed wint 5e x
Reputatiemonitor, DuurzaamGebouwd http://t.co/TgL8USCW
Voor de specialisten onder ons, nieuwe regelgeving tav verslaggeving in de zorg
http://t.co/9UJjcOLq

Leefbaarheid (relatie met vastgoed en/of krimp)
•
•
•
•
•
•
•
•

1+1= idd 3 @Gebiedendewijs: Verbind...!Ondernemers en gemeente Wijchen in actie
voor leefbaarheid tegen leegstand http://t.co/QQfl5Am3
De uitdaging is deze gebieden #leefbaar te houden! RT @jwboissevain: 1 op de 3
winkels verdwijnt': http://t.co/tnB6KjtB
Ad hoc: leegstand neemt volgens 78% van de corporaties gemeenten en
investeerders verder toe http://bit.ly/vrCPsS
Britse startende ondernemers in overheidsgebouw. Mooi idee voor @rijksgebouwen
http://t.co/yy5UT9kT
KEI jaaroverzicht 2011; interessant voor oa corporaties en anderen met vele relevante
links! http://t.co/5yRiSN2P
Sluiten school maakt nog geen spookdorp. Zie artikel NRC 12-1 p. 8-9 en rapport v
@Scoopzld http://t.co/PK34E3YY
Prima verwoording vd tijdgeest en discussie @TWAarchitecten: Afscheid v
gebiedsontwikkeling http://t.co/7Ucwmr0c
Studentenwoningen impuls voor buurteconomie http://t.co/SK4lVM3o
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Financierbaarheid en beleggers
•

Workshop 'Zorgvastgoed, de businesscase op z'n kop', steeds meer aandacht voor
zorgexploitatie http://bit.ly/tBtBTH

WELZIJN & ZORG
Eigenkracht, participatie, zelforganisatie en wederkerigheid
Trend, ontwikkelingen, opinie en achtergrondinformatie
• Goed filmpje v @JosvanderLans v verzorgingsstaat naar burgerkracht
http://t.co/DVjrcomz
• Idd paradigmashift nodig bij overheid @Aaantwoord: Interessant opiniestuk van
ManuClaeys over participatie http://t.co/25kt1mD7
• Hoe burgers uit hun kracht worden gehaald, in 2 min. (radio) uitgelegd!
http://t.co/GCGPlhE3
• @josvanderlans & @Nico_de_Boer over linkse angst voor eigenkracht v burgers & v
eigen bestuurders http://t.co/E9pvR9yg
• Doe mee met discussie... @johnbeckers: Mensen die hulp nodig hebben, v d
samenleving, zijn GEEN KLANT. Wat vind jij? http://t.co/t9MBUm6W
Concrete praktijkvoorbeelden
• Ik geloof echt in de methodiek! De @eigenkracht conferentie in vogelvlucht op een
filmpje http://t.co/rtjbv08K
• Gezonde trend in welzijn. Hulpontvangers leveren tegenprestatie. "Dak- en thuislozen
moeten a d slag" http://t.co/arHDmLsa
• Aardig filmpje over oa toepassing eigenkracht centrale, oa tbv mensen met een
beperking. http://t.co/y0knnDB8 via @anderskijkend #vg20 #ggz
• Veelbelovend! Vrijwilliger meer invloed @LucasMeijs: Volunteer Scheduling -SelfSchedule vs.Top-Down http://t.co/orPuJNAJ
• Mooie vorm van Eigenkracht in de wijk. (Radicaal) jong en oud in een verbetergroep.
http://t.co/FXAVddoi
• Succes met jullie experiment! @HesterBats: Lees de nieuwe GoedeBuur-blog:
Oud&Nieuw-effect op de buurt. http://t.co/H6Os3elb
• Gaat goede kant op! @annelies: Manifest v 100 nieuwe ouderen uit Noord-Nederland
http://t.co/MUIKxatq
• Kijk voor een overzicht van participatieprojecten ook eens op www.jekuntmeer.nl
• Budget gekort? Wees ondernemend,maar benut ook http://t.co/vQWloxDX voor
actuele subsidiemogelijkheden in Zorg & Welzijn
• Studenten helpen kinderen in ruil voor een woning. Leuk artikel http://t.co/xs5yQjGF
• Leuk, succes! Goed voor weerbaarheid! RT @Welnuh0343 organiseert karate
workshop voor meiden http://t.co/6gTOs6SS
• Filmpje om iedereen aan te bevelen! RT @_VUURVOGEL_: Mooi voorbeeld hoe
@eigenkracht werkt! http://t.co/gEA1KYb7
• @HesterBats Idd lange adem nodig. Zet 'm op! Misschien heb je er iets aan
ervaringen te delen m actieve bewoners Vianen http://t.co/LkdQTSpS
• Gemeenteraad @UtrechtseHeuvelrug praatte met inwoners over participatie &
communicatie http://t.co/tEEp5nIA
• @helenedebruine: U wilt minder overheidsbemoeienis? Dit is uw kans: Pak vandaag
nog ff de bezem en ruim vuurwerkresten op.

Leefbaarheid
•

•

•
•

Kans, hopelijk pakt het ook zo uit! @G_de_Jong: Licom en gemeenten gaan sociale
wijkbedrijven opzetten http://t.co/sb4BHK9H #leefbaarheid
Participatie bewoners in de publieke ruimte! http://t.co/IJ9jEpux
Mooi initiatief v Woonservice om Noaberschap vorm te geven. http://t.co/QHl0oc9A
Prijsvraag voor initiatieven in Limburgse wijken ter vergroting leefbaarheid
http://t.co/5sUXPPzT
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Zorg en welzijnsinnovatie
Trend, ontwikkelingen, opinie en achtergrondinformatie
• Ouderenzorg saai? Leuk, zingend en swingend promotiefilmpje van @Hilverzorg
http://t.co/5UatVrLY
• Mooi filmpje wat decentralisatie AWBZ en nieuwe cliënten (vg20, ggz) voor gemeente
betekent http://t.co/qLlEeMs4 via @FrankHoltman
• Handig overzicht met stappenplan v @astridbuis om meer zicht te krijgen op opheffen
zorgkantoren en Awbz zorg voor eigen verzekerden
http://www.buismanagementadvies.nl/blog/2012/01/awbz-zorg-voor-eigenverzekerden-en-opheffen-zorgkantoren
• Weinig bekend over hoe zorginkopen eruit gaan zien RT @aaddejonge blog over rol v
verzekeraars in AWBZ http://t.co/I5MRkhBD Tel uit je winst
• Patientenbeweging moet zichzelf na forse bezuiniging opnieuw uitvinden', internet als
(wonder-)middel? http://t.co/ZKpwUNKi
• Zeer herkenbaar :-( Ooit ervaren met postoel, grr.. RT @zorgsector Wil je echt weten
wat #clienten meemaken http://t.co/H7zvrdd4 #mantelzorg
• mantelzorg voor mensen die te maken hebben met de vgz, ggz. Gaat om zorgrelaties
die vaak een leven lang duren! Zie http://t.co/LdPP3FnC
• Europese vergelijking - Ouderenzorg in Duitsland inspireert Nederland:
http://t.co/YUdXoQ7r
• Bundel 'onder het mom van zelfredzaamheid' ik ken het niet, interessant?
http://t.co/lKgiJ5zn
• Preventie remt stijging zorgkosten met 6 procent http://t.co/hxEjo4us @dezorgsector,
vraagt alleen wel om een paradigmashift!
• Toekomstige oudere wil het anders! @Jacq_donga: Interessant onderzoek
http://t.co/gqqi8ECj ;wel veel negatieve beeldvorming ouderenzorg
• Mooi voorbeeld van echte onderwijsvernieuwing http://t.co/0gbwhbnV
• AWBZ-begeleiding krijgt gezicht in Amsterdam! De problematiek in 5 verschillende
portretten: http://t.co/KfFyoTC6
• Schippers: zorg moet meer innoveren:Gaat vooral over ziekenhuis
http://t.co/oemjL9ZV Even zo spannend is hoe de caresector kan innoveren!
• Meer geld voor ouderenzorg heeft niet geleid tot meer kwaliteit concludeert SCP
http://t.co/nc2k9fw6
• Succesverhalen over de kanteling van de Wmo, http://t.co/GHPiJsSK
• 2 zielen 1 gedachte :-) @FrankvanWijck:Hoog tijd om een definitieve streep te trekken
onder die rollatordiscussie. http://t.co/ktZ4aC85
• Behoefte aan meer variatie in zorg & in type vrijwillierswerk, NB 1 op de 40 mensen
(dus ook ouderen) is hoogbegaafd! http://t.co/vUaEuEam
• Op papier blijkt bekostiging #jeugdzorg na transitie ingewikkeld http://t.co/eYAuaGF1
Wat betekent dit vd praktijk? via @cjgontwikkening
• Werkten in 2006 nog 92.000 65plussers, in 2011 zijn dat er 141.000 betaald werk.
Procentueel een enorme stijging. Gaat nu snel. via @koepelCSO
• @VER_GRIJ_ZING: In periode 2011-2015 komen er een 1/2 mln 65-plussers bij.
Afgelopen vijf jaar ging het nog om een kwart miljoen.
• In de zorg is men de weg kwijt met al die proces- en uitkomstindicatoren
http://t.co/JJ8a1Wmp & http://t.co/2ODRp6gl
• @VogelvrijeHArts: kunnen vws, igz en nza ook uit het basiszorgpakket verdwijnen?
#kmmk #vphuisartsen
• Dag Ad, dank vr paar x @AdWarnar: Ook clientenorganisaties moeten a d bak!
Verandering zorg begint bij patient, professional en bestuurder
Concrete praktijkvoorbeelden
• Start experiment nieuw zorgmodel voor ouderenzorg in Stadskanaal, Veendam &
Pekela:SamenOud http://t.co/09f6VnWw
• Traditionele en nieuwe zorg versterkt elkaar: YouBook™ wint Zorg Innovatie Prijs
2012 v @sHeerenLoo http://t.co/kwHnhsuF
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Studenten in actie om ouderen niet te laten vereenzamen http://t.co/7QPzYedT
Naast subsidie dus ook andere mogelijkheden! @simonehubers Waarom participeren
mensen in crowdfunding http://t.co/14X0G2SH
Meer kwaliteit met zelfde budget! @eerstelijn1: Gezamenlijke invulling zorgvraag
maakt #ouderen zelfstandiger http://t.co/uAm1KVbq
Minder vrijheidsbeperking leidt niet tot meer incidenten. Cijfers en alternatieven
vastbinden @VilansNL http://t.co/a62aVSZu
Goed initiatief,weg achter de geraniums! @vdoordvisions: Bus als rijdende
#huiskamer voor #ouderen..busje komt zo !! http://t.co/hT3vvKf1
Mooi!, werken aan klantgerichtheid en transparantie! Zorgorganisatie Beweging 3.0
vraagt clienten om hun mening http://t.co/xugVDepx
Groen & speelruimtes verhogen huizenprijzen. Ook kostenbesparingen id zorg door
buitenspelen. Via @simonehubers http://t.co/578MP4Z6
De finale v @VoorGoedeZorg 2011 staat op youtube (20 min filmpje & 5 ideeen)
http://t.co/ADYRbGSP
Groepswonen dementerenden, http://t.co/4ymv3QDL
@annekekrakers: Het moet niet veel gekker worden in welzijn: een workshop
"hartelijk haken" ;-) http://t.co/PVNbAyo5
Geweldig hulpmiddel als het werkt! RT @Aangepastvooru: Automatische
billenbeschermer getest http://t.co/24ZOgaBi

Social media, e-zorg en domotica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drie nieuwe apps voor meer regie over eigen gezondheid. http://t.co/KQXw6sUZ
Mooie ontwikkeling: studenten die prototype thuiszorg applicatie ontwikkelen
http://t.co/yoHiwlEC
Filmpje:we kunnen leren v hoe Israelisch ziekenhuis iPad inzet om gegevens te delen
m patienten http://t.co/aiHBHIVL
Hulpmiddelen voor mantelzorg 2.0, je kan kiezen caire.nu en/of http://t.co/orPuJNAJ
Nog meer?
Thuiszorgrobot van TU Delft als helpende hand, voorbeeld van zorginnovatie,
http://t.co/ba7Kptag
Drie nieuwe apps voor meer regie over eigen gezondheid. http://t.co/rXb3Bt7G
Handboek online hulpverlening, misschien interessant voor zorg en hulpverlening
http://t.co/uLtf6vl7
Toch mooi! @jeugdbeleid: Online toegang tot dossier voor ouders van gehandicapte
kinderen @driestroom http://t.co/6Hlxjity
Trendrapport Computer en Internetgebruik 2011 http://t.co/3bum6uss
Online consult Alzheimerpatient =innovatie volgens het boekje:lagere kosten & betere
dienstverlening! http://t.co/sg4tKYvd
Aardig overzicht van app's voor de ggz. Wie weet aanvulling? http://t.co/ferP9zL3
Beter voorgelichte ouderen na ziekenhuisontslag door patientbrief
http://t.co/vEsVZQ3d
Digitaal portaal voor AlzheimerpatiÃ«nt gelanceerd zorg http://t.co/lXMLYwVy
@WGorissen01: Onvoorstelbaar; Autistisch meisje communiceert via de computer en
legt uit hoe het is om autistisch te zijn: http://t.c
@EllenOldeBijvan: "Ik hack de zorg" Deel ook uw ervaringen hoe u zorg
klantvriendelijk kan maken http://t.co/titlBFTT
Leuk artikel van studenten HAN over inzet v socialmedia in hulpverlening
http://t.co/MR55Zwr5
We mogen weer terug naar vroeger,tweerichtingsverkeer in communicatie! @hno:
Social in de middeleeuwen http://t.co/NOOMmCdq
Ook in bouw, zorg & welzijn relevant! Blog:10 opvattingen v CEO's over social media"
http://t.co/egkhTlvf
Herkenbaar artikel over (verval van) trends: Zwijgen op socialemedia wordt sjiek
http://t.co/1pqL4I2L
Jemig, mag wel op taalles :-) @edithzwagerman 40 Twitter-afkortingen die je moet
kennen om veel tekst kwijt te kunnen http://t.co/HHyItDI9
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•
•
•

goed voorbeeld van klantgerichtheid & adequaat omgaan social media van Albert
Heijn! RT @arjanbroer: Reactie #AH :-) http://t.co/YnLUY1oY
Lente in het onderwijs, weg met angst v socialmedia! via @frankwatching
http://t.co/iakH0vRG Geldt ook v corporatie zorgsector welzijn
Succes voor zij die morgen weer a d slag mogen.. :-) RT @hno: Tien vaardigheden
voor werk in 2020 http://t.co/4pxlUAao Inpassen #socialmedia

Het nieuwe werken c.q. het nieuwe organiseren
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Hopelijk werkt het! Behoefte aan crisisopvang speelt al lang! RT @MarretjeJumbo:
Politie en GGZ gaan beter samenwerken http://t.co/JY6hKnP0
Ronde hoekjes maken? @IrmavdHeuvel: Nieuwe bezems vegen schoon maar oude
bezems kennen de hoekjes. Kloptwel
Herkenbaar & inzicht is must voor iedere organisatie! @franswilms: inspirerend RMO
advies Tegenkracht organiseren, http://t.co/vXXVEJ0t
Geweldig krachtig pact, werkt in R'dam! http://t.co/aRezRs7a @franswilms: 3e
munchhausen les: 'zeg geen nee tegen een vraag om hulp....'
Anders organiseren, de toeomst is idd het delen en netwerken via @RoosSohier
http://t.co/sXOqAlvw
En welzijn! @Sinceriteweet: nadenkertje voor 't weekend. Verlangen naar draagvlak is
de natuurlijke vijand van ambitie. Ook voor zorg.
Iedereen, goed 2012! En bijlage voor allen met goede voornemens!
@MennoLammers: De biologie v verandering - http://t.co/7ynGd6cS
Durven loslaten! @annelies: (Geen) toekomst voor lege zwembaden?
http://t.co/NHSzPPXd Ondernemer Hennie vd Most pleit vr zelforganisatie
HetNieuweWerken=voor mij:verbinden+van elkaar leren, inhoud +relatie,
discipline+integer@RGTwTS: POPULAIRSTE BLOGS Het Nieuwe Werken:
http://t.co/lGQ9zg9x
Huwelijk tussen Toezicht & Markt?? @biancadenouter: IGZ en zorgverzekeraars gaan
samenwerken http://t.co/8hrNBj6S
Was deze vanwege succes niet al gestopt? @AccountantsMKB: Nieuwe subsidie v
sociale innovatie id welzijnssector http://t.co/YMYnxMsP
Kort filmpje ovr creatieproces:je denkt het is af,kan altijd anders @ChristianneJV laat
je brein eens wat anders beleve http://t.co/e1wSAmNa

Archief
•

Twitter pdf van het laatste kwartaal van 2011: http://t.co/LGFK9Z2y

innovatief in wonen, zorg en welzijn
Postbus 350, 3430 AJ Nieuwegein,T 030 601 55 55
quintis@quintis.nl http://www.quintis.nl/
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