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Minder administratie, daardoor kan er dus meer geld naar de zorg, aldus wethouder

Het ’houten huwelijk’ van
Hollands Kroon en Incluzio

De gemeente Hollands
Kroon koos er in juni
2016 voor om met Incluzio in zee te gaan. Na vijf
jaar is wethouder Mary
van Gent nog steeds blij
met dit inmiddels ’houten huwelijk’.
Lydia Jasper

Anna Paulowna # „In 2015 werkten we met 123 zorgaanbieders”,
weet Van Gent zich nog goed te herinneren. „Jaarlijks waren we vierduizend uur kwijt aan administratie en rompslomp, omdat we met
zoveel partijen te maken hadden.
Dat was dus vierduizend uur die
niet naar de zorg gingen. Dat moest
slimmer worden aangepakt en geregeld.”
Incluzio kwam als ’hoofdaannemer’ het beste uit de bus. Bij de keuze keek Hollands Kroon niet naar
wie de goedkoopste aanbieder was.
De verhouding tussen prijs en kwaliteit was het belangrijkste.

Samenwerking
„De samenwerking heeft ons gebracht wat we ervan hoopten”, aldus
de wethouder. „Er is minder administratie en daardoor kan er dus
meer geld naar de zorg. Zelf hebben
we nu vier grote wijkteams die veel
zelf doen en de specialistische zorg
regelen.”
Zij roemt de samenwerking. „Er
wordt dure zorg voorkomen. Maar
dat is niet het belangrijkste. Zo is er
bijvoorbeeld in vijf jaar tijd maar
een kind uit huis geplaatst. Gewoon
doordat er goede hulp wordt geboden kunnen kinderen in hun eigen

Mary van Gent.

omgeving blijven wonen.”

Verantwoording
Van Gent geeft aan dat het in het begin wel lastig was. „We gaan tegen
de stroom in. We zijn de eersten die

FOTO GEMEENTE HOLLANDS KROON/KENNETH STAMP

op deze wijze omgaan met het verlenen van zorg en we zijn nog steeds
de enige gemeente. Maar we geloofden vanaf het begin in dit concept.
Waarbij veel verantwoording bij de
betrokkenen – de mensen om wie

het gaat – werd gelegd.”
Wat is er dan zo anders? „Er wordt
aan inwoners gevraagd wat ze nodig
hebben. Ze denken en werken mee
aan een oplossing in plaats van dat
er iets over hen wordt beslist en uit-

STR U I K R I E TZ A N G E R Nieuwe broedvogel in Nationaal Park Duinen Texel
De Cocksdorp # Het is heel klein,
heeft amper contrast in het verenkleed, de pootkleur en de vorm van
enkele slagpennen. Rara wat is dat
voor een vogel? Een nieuwe broedvogel ontdekt op Texel.
Het gaat om een zeldzame struikrietzanger, die dit broedseizoen in de Eierlandsche Duinen succesvol heeft gebroed. Laurens Steijn ontdekte op 5 juni een zingende struikrietzanger in de
Eierlandsche Duinen (de Tuintjes,
vlakbij de telpost).
Op 19 juni werd er voor het eerst een
tweede vogel gezien, hetgeen de vermoedens van een mogelijk broedgeval versterkte.
Het duurde tot ver in juli toen er voor
het eerst volwassen vogels met voer
werden gezien en het duurde tot begin augustus voordat de eerste uitgevlogen jongen werden gezien.
Op 5 augustus werden er door Jeroen
de Bruijn minimaal drie jongen gezien
die druk gevoerd werden.
Een succesvol broedgeval dus.
Hiermee is de struikrietzanger officieel een nieuwe broedvogels voor Nederland en Texel.
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gestippeld. Daardoor worden ze
meer in hun waarde gelaten en dat
betaalt zich uiteindelijk ook uit. Dat
is wat je mensen gunt.”
" Regio 10-11: De dalen zijn
minder diep dan voorheen

Stoomsleper
maakt
proeftocht
Den Helder # Na de
grootscheepse renovatie
in de museumhaven heeft
stoomsleepboot Noordzee een proeftocht naar
Medemblik gemaakt.
De stoomsleper is omgevaren naar de buitenhaven en daar vrijdagmorgen vroeg vertrokken naar
Medemblik. Hier zal worden deelgenomen aan het
zogeheten stoomsloepenweekend bij het Nederlands Stoommachinemuseum.Op maandag keert
de stoomsleper terug in
de Helderse museumhaven. De proeftocht wordt
tevens gebruikt om de
vaarbemanning
vertrouwd te maken met de
eigenschappen van de
boot.

