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Voorwoord
In 2010 stuitte ik bij toeval op de nieuwe opleiding Toegepaste Gerontologie en tijdens de
voorlichtingsavond raakte ik meteen enthousiast. Ik heb de knoop doorgehakt en ben gestart met
deze nieuwe (deeltijd)opleiding gericht op de toenemende vergrijzing. Aanvankelijk vond ik het best
spannend want: hoe zou het me vergaan als student na jaren uit het schoolproces te zijn geweest?
Het bleek een hele leuke opleiding en met behulp van de stage-opdrachten kon ik steeds gerichter
naar het einde van de opleiding toewerken. Het werd me gedurende de opleiding duidelijk dat
eenzaamheid onder ouderen een serieus probleem is en met de huidige maatschappelijke
ontwikkelingen in omvang alleen nog maar kan gaan toenemen. Het was een uitdaging om bij de
Vereniging Kleine Kernen een stage te mogen uitvoeren op het gebied van de zorgcollectieven. De
vele zorgcollectieven werken preventief op het gebied van eenzaamheid voor zowel de kwetsbare
alsook de vitale ouderen.
In februari ben ik officieel met deze stage gestart en inmiddels kan ik terugkijken op een
enerverende periode met leuke en interessante ervaringen en gesprekken met alle betrokkenen
(bijlage 8). De gesprekken met de energieke koplopers van de zorgcollectieven waren soms
avondvullend.
Ik voel me vereerd om met dit verslag uit te mogen dragen wat de koplopers in de afgelopen
periode in het Limburgse hebben gerealiseerd. Samen met de initiatiefnemers heb ik de
zorgcollectieven in deel twee proberen te beschrijven. De zorgcollectieven zijn allemaal uniek en de
direct betrokkenen hebben veel werk verricht alvorens ze van start zijn gegaan.
Dank voor de collegiale en bereidwillige medewerking van alle collega’s en het bestuur van de VKKL
en welzijnsorganisatie Synthese. Een speciaal woord van dank voor de volgende medewerkers van de
VKKL: Alle Postmus, Sjaak Sluiters en Ben van Essen. Met de Provincie Limburg heb ik een prettige
samenwerking ervaren met mede-stagiair Kazjin Mohammed. Dick Loeff en Don van Sambeek wil ik
bedanken voor hun informatie over de zorgcoöperatie. Tenslotte wil ik Jan Custers bedanken voor de
informatie over de zelfsturing.

Horst, november 2013
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Inleiding
Nieuwe tijdgeest
De samenleving verkeert in een overgangsfase. Alles wordt de komende jaren anders door een
combinatie van metaalmoeheid in het oude systeem, gigadecentralisaties, ingrijpende bezuinigingen
en een nieuw type samenleving waarin actief burgerschap de norm is (Boer, de, 2013). De crises
veroorzaakt door de markt hebben diepe wonden geslagen. De combinatie van het piramidespel van
de financiële sector en het leegroven van de natuurlijke grondstoffen kunnen geen stand houden. In
de dagelijkse leefwereld van mensen is een tegenbeweging gaande waar twijfel en protest hun
voedingsbodem vinden. Dat uit zich aanvankelijk in kritiek op de overheid en op de vertrouwde
verzorgingsarrangementen (Schmitz, 2013). In de WRR-publicatie Vertrouwen in burgers waarschuwt
Pieter Winsemius ervoor dat steeds meer burgers zich in mindere mate weten te verbinden met de
gevestigde politieke orde, waardoor de legitimatie van het democratisch systeem afbrokkelt
(Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2012). In de afgelopen decennia zijn steeds meer
zaken geïnstitutionaliseerd waardoor de burger steeds verder van diezelfde instituties is komen te
staan en dit heeft het vertrouwen bij de bevolking sterk ondermijnd. Dit heeft geleid tot
maatschappelijke onvrede, alsmede tot een nieuwe beweging. Volgens het Sociaal en Cultureel
Planbureau tekenen zich de contouren af van een nieuw verantwoordelijkheidsmodel: meer
responsabele burgers onder regie van de overheid (Boer, de, 2013). Burgers wachten niet meer op
politieke besluiten, maar lossen zelf maatschappelijke kwesties op, zoals het onderhoud van
speeltuinen, groenvoorziening of lokale voorzieningen voor ouderen (Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijkrelaties, 2013). Er zijn steeds meer signalen dat er een nieuwe tijdgeest in de
lucht hangt. Het aantal Nederlanders dat vindt dat burgers meer eigen verantwoordelijkheid moeten
nemen is gestegen en de achterliggende motieven zijn divers en lopen uiteen van idealistisch (we
willen en kunnen ten dele meer zelf doen, al dan niet met anderen) tot pragmatisch (betaalbaarheid
overheid, te veel misbruik van voorzieningen) (Lampert & Röhling, 2013). En er is sprake van een
grotere groep die een coöperatieve oplossing prefereert boven de bestaande organisatievormen
(Lampert & Röhling, 2013).

Sociaal burgerschap
Bewoners behouden de regie over het eigen leven of hervinden deze. Maar hoe nieuw en
revolutionair is die ontwikkeling eigenlijk? Autonome bewegingen van burgers dateren van lang voor
het internet en genetwerkt is er altijd al (Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, 2013). In bijlage
1 wordt de rol van de burger weergegeven door op een tijdlijn de positie van de burger te
presenteren. In de loop van de twintigste eeuw hebben burgers zich geschikt in de rol van
consument omdat burgers konden rekenen op collectief gefinancierde diensten die veelal zonder
individuele concrete tegenprestatie werden geleverd (Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling,
2013). Desondanks zijn de burgers zich wel binnen de verzorgingsstaat als vrijwilliger blijven inzetten,
aanvankelijk vooral in levensbeschouwelijke organisaties, later meer in neutrale of anderszins
gekleurde organisaties. De verhouding tussen die vrijwilligers en professionals bleef een spannende
en dubbelzinnige. Burgers wilden zich niet als instrument laten gebruiken maar hadden anderzijds de
instellingen wel nodig om zich te organiseren (Daal, Plemper, & Winsemius, 2005). In de afgelopen
halve eeuw, parallel aan de groei van de collectief gefinancierde verzorgingsstaat onder
professionele dominantie, ontworstelden burgers zich grotendeels aan de levensbeschouwelijke
zuilen en gingen zelf uitmaken hoe zij hun sociaal burgerschap vorm en inhoud gaven (Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling, 2013).

Van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij
We zitten in een transitieproces waar andere verhoudingen tussen de burger, de professionals en
andere instituties zullen ontstaan. Overheden, maatschappelijke instellingen en particuliere
initiatieven zoeken naar andere verhoudingen, nieuwe grenzen tussen beleidsterreinen en nieuwe
7

vormen van samenwerking (Nederland, Huygen, & Boutellier, 2009). De verzorgingsstaat van de
toekomst zal meer een netwerkmaatschappij of participatiemaatschappij zijn. De onthiërarchisering
en democratisering van de samenleving leiden tot een overgang van een door stabiele organisaties
bepaalde maatschappij naar een veel flexibelere netwerkmaatschappij (Schnabel, 2000). De
hedendaagse samenleving kenmerkt zich door maatschappelijke arrangementen die de vorm hebben
van verbonden netwerken. Filosoof Gilles Deleuze spreekt in dit verband over een rizoom; een
ondergronds wortelstelsel zonder centraal punt. Een niet-hiërarchisch en niet-betekenisdragend
systeem dat uitsluitend wordt bepaald door een circulatie van toestanden, zonder Generaal, zonder
een organiserend geheugen of centrale automaat. Een voorbeeld bij uitstek is het internet: geen
centrum, geen centrale leiding, geen overzicht, geen afbakening en geen eenduidigheid (Twist &
Steen, 2012). Bezien we de samenleving als een rizoom, dan is het beeld van de huidige overheid
vooral die van de boom. Verticaal opgebouwd met aan de top van de hiërarchie een politiek
bestuurder die de verantwoordelijkheid draagt voor het handelen binnen de organisatie. Dat neemt
niet weg dat onze hedendaagse samenleving meer vraagt van een overheid die effectief wil opereren
en publieke waarden wil realiseren (Peeters, Schultz, Steen, & Twist, 2011). De wereld van de boom
zal op de ene of andere manier responsief moeten zijn aan de wereld van het rizoom. De formele,
verticale structuren van de samenleving, lange tijd ervaren als de enig mogelijke manier van
organiseren, verliezen aan betekenis ten gunste van zoiets simpels als het dagelijks leven (Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling, 2013). Als burgers zichzelf organiseren, zullen ze daarbij immers niet
bij voorkeur de structuren en scheidslijnen hanteren die de verzorgingsstaat sinds haar ontstaan in
het leven heeft geroepen (Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, 2013). Een opdeling in kokers
voor wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen, mobiliteit en dergelijke doet zich in het dagelijks leven
immers niet voor. Daar laat zich veel sterker de onderlinge verwevenheid van problemen en
capaciteiten gelden (Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, 2013).

Sociale innovatie
In Limburg is nu waar te nemen dat er een nieuwe generatie bewoners het heft in eigen handen
neemt en een nieuwe cultuur van ouder worden in lokale, kleinschalige en zelfwerkzame
burgerinitiatieven op diverse terreinen wordt ontwikkeld. Ze pakken kansen op, gaan
nieuwe verantwoordelijkheden aan en doorbreken daarmee de traditionele maatschappijstructuren.
Dit wordt ook wel sociale innovatie genoemd. Sociale innovaties kunnen krimpregio’s nieuwe
perspectieven geven. Deze nieuwe perspectieven gaan niet uit van groei, maar van het collectief
overeind houden van de leefbaarheid (During). Deze initiatieven kenmerken zich door een
kleinschalig karakter, worden van onderaf opgezet door particulier initiatief en doen een beroep op
informele verbanden. De deelnemers zijn enthousiast en er is een positief effect op de sociale
netwerken en de sociale activiteit van de deelnemers. Deze actieve vormen van maatschappelijke
participatie vinden we nauwelijks terug in de statistieken. Informele verbanden van de sociale
infrastructuur zijn in monitoren of structuurschetsen niet vertegenwoordigd (Lagendijk & Bürmann,
2004). Met een inventarisatie van de voorlopers kan inzichtelijk worden gemaakt waar en welke
zorgcollectieven er op dit moment zijn of worden ontwikkeld. Tevens kan er tegemoet worden
gekomen aan de behoefte aan uitwisseling van kennis en ervaring van de zelfwerkzame
zorgcollectieven door die te delen met elkaar en met anderen. Door het bestuderen van de
literatuur, het houden van interviews met initiatiefnemers en de verschillende betrokkenen is
informatie over de zorgcollectieven verzameld. Uitspraken gedaan door de koplopers zijn als quotes
tussendoor in de tekst opgenomen.

Leeswijzer
Voordat de voorlopers worden gepresenteerd is in het eerste deel gestart met de achterliggende
ontwikkelingen waardoor de zorgcollectieven zijn ontstaan. Vergrijzing, ontgroening, krimp en de
toenemende kosten van de langdurende zorg vragen om nieuwe oplossingen in het maatschappelijke
(zorg)landschap. Bewonersorganisaties weten wat er leeft in een buurt of een dorp en kunnen in
lokaal beleid een ondersteunende en intermediaire rol spelen. In Limburg wordt daartoe in een
8

aantal dorpen geëxperimenteerd met zelfsturing. Al deze ontwikkelingen hebben geleid tot de
formulering van een probleemstelling waarmee het eerste hoofdstuk is afgesloten. Omdat er geen
algemene definitie van een zorgcollectief bestaat zijn in hoofdstuk twee een aantal definities van een
burgerinitiatief weergegeven en is aansluitend een definitie van een zorgcollectief geformuleerd.
Aansluitend wordt er in dit hoofdstuk ingegaan op wat de drijfveren zijn geweest van de
initiatiefnemers om een zorgcollectief op te zetten. In hoofdstuk drie wordt een overzicht gegeven
van de verscheidenheid aan zorgcollectieven. Waarbij vermeld dient te worden dat niet alle
bestaande eetpunten en klus- en hulpdiensten in dit onderzoek zijn meegenomen. In een aantal
gevallen zijn initiatieven in eerste instantie opgericht door een welzijnsorganisatie en wordt het
eigenaarschap in een later stadium overgeheveld naar de bewoners. In aansluiting op de definitie
van een zorgcollectief uit hoofdstuk twee worden in dit rapport uitsluitend de zorgcollectieven
besproken die door collectieven zelf zijn gestart, opgericht en uiteindelijk in eigen beheer worden
uitgevoerd. Vervolgens worden in hoofdstuk vier de verschillende fasen besproken die een
zorgcollectief doorloopt die uit de voorlopers (deel twee) zijn afgeleid. Waarbij er ook aandacht is
besteed aan de afstemming van de drie partijen bewoners, maatschappelijke partners en overheid
in het gehele proces van ontwikkeling van een zorgcollectief. De belangrijkste conclusies worden in
hoofdstuk vijf gepresenteerd. Het rapport is afgesloten met in hoofdstuk zes een aantal
aanbevelingen voor de bewoners, overheid en de maatschappelijke partners.
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Deel 1
Zorgcollectieven in Limburg

10

1

Achtergronden zorgcollectieven

1.1.

Inleiding

In dit hoofdstuk worden een aantal ontwikkelingen en trends beschreven die effect hebben gehad
op het ontstaan van de zorgcollectieven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een probleemstelling.

1.2.

Demografische ontwikkelingen Limburg

Door een laag geboortecijfer, een hoog sterftecijfer en een negatief migratiesaldo in de afgelopen
jaren is de totale Limburgse bevolking gedaald in aantal. De zogeheten negatieve natuurlijke aanwas
wordt in Limburg niet gecompenseerd door het vestigingssaldo, zoals dat wel het geval is in de
meeste delen van Nederland. Limburg kent een sterke vergrijzing en ontgroening en een afname van
de potentiële beroepsbevolking, waardoor er een sterke wijziging ontstaat in de samenstelling van
de Limburgse bevolking (bijlage 2). Daarbij zijn er regionaal grote verschillen waarneembaar. Zuid
Limburg is weliswaar sterk vergrijsd, maar heeft de grootste stijging van het aandeel ouderen achter
de rug. Tegelijkertijd heeft deze regio te maken met een structurele daling van het aantal inwoners
en een sterke daling van de potentiële beroepsbevolking (Provincie Limburg, 2012). Noord- en
Midden Limburg staat als anticipeerregio aan de vooravond van een zeer sterke vergrijzing, een
ontwikkeling die in deze veelal landelijke regio’s de zorgvraag sterk zal doen toenemen (Provincie
Limburg, 2012). De trend van een afnemend aantal jongeren en werkenden heeft ook consequenties
voor de zorgsector. Er zijn onvoldoende beroepskrachten om aan de groeiende vraag te voldoen.
Ook groeit de groep alleenstaanden fors in alle leeftijdscategorieën waarbij ruim de helft van de
toename van het aantal alleenstaanden het gevolg is van de vergrijzing. Als gevolg van het overlijden
van de partner zal een groot deel van de 65-plussers alleen achterblijven. Ook zullen steeds meer
alleenstaanden naar verwachting zelfstandig blijven wonen en het merendeel van de ouderen (85%)
wil beslist niet verhuizen (Post, Poulus, Galen, & Staalduinen, 2012). Het grootste deel van de 75plussers woont zelfstandig en ontvangt in toenemende mate zorg zonder verblijf (Post, Poulus,
Galen, & Staalduinen, 2012).

1.3.

Leefbaarheid

De afgelopen decennia zijn veel taken op het terrein van welzijn en zorg overgeheveld naar de grote
regionale instellingen. Instellingen zijn groot geworden, bureaucratisch en wijken veel af van het
gewone leven. Door de schaalvergroting is het professionele aanbod op grotere afstand van de lokale
bevolking komen te staan en de marktwerking benadrukt kostenbeheersing. Bewoners zijn
ontevreden over de kwaliteit van zorg die instellingen verlenen en nemen initiatieven die het aanbod
van zorg en welzijn vernieuwen (Dassen & Haveman, 2012). Door een dalend geboortecijfer ontstaat
er leegstand in de dorpen omdat voorzieningen onder druk komen te staan. Te constateren is dat het
totale aanbod van diensten en zorg achteruit is gegaan of in diverse kleine kernen zelfs helemaal
verdwenen is terwijl de vergrijzing en daarmee ook de vraag naar diensten steeds groter wordt.
Voorzieningen blijken echter geen voorwaarde te zijn voor leefbaarheid. Leefbaarheid heeft te
maken met buurtcontacten, een hechte gemeenschap en deelname aan activiteiten in de omgeving.
Dorpsvoorzieningen zijn het resultaat van leefbaarheid volgens de Amsterdamse geograaf Thissen en
er wordt veel waarde gehecht aan een dorpshuis als ontmoetingsplaats (Hospers, 2012). Bovendien
vindt men het belangrijk dat voorzieningen met de auto gemakkelijk te bereiken zijn. Door een
stijgend autobezit is de mobiliteit en actieradius toegenomen van dorpelingen en gaat het bij de
voorzieningen niet om de beschikbaarheid maar om de bereikbaarheid. Verder heeft de virtuele
wereld van e-mail, internet en mobiele telefonie ertoe geleid dat dorpelingen steeds meer op
stedelingen zijn gaan lijken. Het is voor dorpsbewoners minder vanzelfsprekend geworden om een
bijdrage te leveren aan de lokale gemeenschap (Hospers, 2012). Door een stijging van het autobezit
is de actieradius toegenomen. Vanuit je laptop in het dorp ben je verbonden met de global village.
Die blikverruiming heeft geleid tot mentale verstedelijking: dorpelingen zijn steeds meer op
stedelingen gaan lijken. Die emancipatie leidt ertoe dat het voor dorpsbewoners minder
11

vanzelfsprekend is om een bijdrage te leveren aan de lokale gemeenschap. Ook voor hen geldt vaak:
druk, druk, druk (Hospers, 2012).

1.4.

Gemeenschapszorg: van verzorgingsstaat naar samen zorgen

1.4.1. Wet maatschappelijke ondersteuning
In 2007 is de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning ingevoerd en deze wet wil bereiken dat
mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen blijven doen in de
samenleving. Meedoen is het maatschappelijk doel van de Wmo. Als het mensen niet lukt op eigen
kracht of met hulp van de sociale omgeving mee te doen dan heeft de gemeente de
verantwoordelijkheid om burgers te ondersteunen bij zelfredzaamheid en participatie. Bovendien
wordt met de maatregelen uit de Wmo beoogd de sociale samenhang in wijken en buurten te
bevorderen door het verbinden van mensen in de wijk of buurt of dorp en het stimuleren van
vrijwilligerswerk. Zo’n vrijwillige inzet van bewoners in de maatschappij wordt ook wel aangeduid als
de civil society. De Wmo is te beschouwen als het wettelijk kader voor nieuwe vormen van
governance oftewel een samenwerkingsgerichte stijl van besturen. De Wmo kent vier beleidsroutes:
decentralisaties, het verschuiven van recht op zorg naar beleidsvrijheid bij gemeenten, het
terugleggen van verantwoordelijkheid bij de vragers van ondersteuning en een beroep op de civil
society als zodanig (Jager-Vreugdenhil, 2012).
1.4.2. De Kanteling
De VNG is in 2010 gestart met het project De Kanteling waarbij gewerkt wordt aan een omslag van
afhandelen van een aanvraag naar luisteren naar een vraag van de burger. Daarbij wordt niet
gedacht in beperkingen en in beschikbare voorzieningen, maar in termen van het samen met burgers
oplossingen bedenken (Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, 2010). Men bepaalt daarbij
zelf wat men wil en kan en men neemt ook de eigen verantwoordelijkheid om zelf te doen en te
regelen wat mogelijk is. De gemeenten moeten zich inspannen voor maatwerk en samen met burgers
bezien welk arrangement ertoe bijdraagt dat burgers meer en beter kunnen participeren. Dit leidt tot
nieuwe oplossingsarrangementen; nieuwe vormen van hulp en ondersteuning.
1.4.3. Decentralisaties
De overhevelingen van de taken vanuit de AWBZ naar de Wmo als gevolg van de decentralisaties
leidt tot een versnelde scheiding tussen wonen en zorg. De maatregelen hebben tot gevolg dat een
grote groep mensen (ook die met een grote zorgvraag) thuis blijft wonen en daar hun extramurale
zorg moet ontvangen. Gemeenten krijgen de zorg voor nieuwe doelgroepen met complexe
problemen: mensen met dementie, mensen met een psychische aandoening en hun mantelzorgers.

1.5.

Zelfsturing

Tien jaar geleden is in de gemeente Peel en Maas het concept zelfsturing geïntroduceerd .
Uitgangspunt is daarbij de gelijkwaardige en wederkerige relatie tussen de drie hoofdactoren
overheid, maatschappelijk partners en bewoners ook wel de gouden driehoek genoemd (bijlage 3).
Centraal in de driehoek staat het verbinden van wonen, welzijn en zorg met behulp van de drie
genoemde partijen waarbij een dorpsoverleg een intermediaire functie vervuld voor het zoeken van
aansluiting in een buurt. Met behulp van zelfsturing willen mensen in dorpen en wijken de ruimte
nemen en krijgen om zelf vorm te geven aan een aangename leefomgeving.
1.5.1. Systeem- en leefwereld
Belangrijk voor het begrip zelfsturing is het onderscheid tussen systeemwereld (overheid en markt)
en leefwereld (gemeenschap).
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Eén van de belangrijkste uitgangspunten van zelfsturing is de erkenning van de autonome
verantwoordelijkheid en handelingsruimte van burgers in hun eigen leefwereld. In deze leefwereld
die bestaat uit de eigen woon- en leefomgeving werken burgers aan de versterking van de
leefbaarheid en de identiteit van de gemeenschappen waar ze deel van uitmaken. Bij het woord
gemeenschappen wordt gerefereerd aan allerlei verbanden waar burgers in hun dagelijks leven deel
van uitmaken. Soms gaat het om kleinere verbanden (huishouden, gezin, familie), soms om grotere
netwerken (straat, buurt, dorp, vereniging, school, kerk, werk, etc.). In al deze verbanden spelen zich
processen af en vinden activiteiten en ontwikkelingen plaats waar burgers zelf de
verantwoordelijkheid voor dragen. Men kan deze processen in algemenere zin omschrijven met de
termen ‘leefbaarheid’ en ‘aandacht en zorg voor elkaar’. Kenmerkend is dat bij deze processen
burgers zelf de belangrijkste actoren zijn, met eigen talenten en capaciteiten. Gezamenlijk bepalen
burgers in de hoedanigheid van inwoners van een buurt, wijk of dorpskern, hoe ze hun eigen
leefwereld vorm en inhoud willen geven, en welke kernwaarden ze belangrijk vinden om in de
toekomst te handhaven. De leefwereld is daarmee een onvervreemdbaar eigendom van burgers
(Custers & Schmitz, 2012).
1.5.2. Collectieven
Eén belangrijk uitgangspunt bij zelfsturing is dat het om processen gaat die gedragen worden door
een gemeenschap van mensen, door ‘collectieven van individuen’, met de nadruk op collectieven. In
deze collectieven zoeken de leden naar hun gemeenschappelijke identiteit, en leveren ze een
bijdrage aan de ontwikkeling daarvan. Deze identiteit is altijd ontwikkelingsgericht en wordt bepaald
door de vraag: “Wie willen we zijn en wat willen we voor elkaar betekenen?” Een belangrijke rol bij
de ontwikkeling van de eigen identiteit van een gemeenschap spelen de organisaties en verenigingen
die de leden van een gemeenschap zelf hebben opgericht en onderhouden. Denk aan sport- en
jeugdverenigingen, cultuur en educatieve en recreatieve organisaties. Deze sociale verbanden maken
een wezenlijk deel uit van de eigen leefwereld.
1.5.3. Zelfsturende vitale gemeenschap
Uiteraard groeien leefbaarheid, en aandacht en zorg voor elkaar niet zo maar vanzelfsprekend. Een
gemeenschap dient hier in te investeren. Dat vraagt om de nodige ruimte voor de leden van een
gemeenschap. Ruimte om initiatieven te kunnen nemen, ruimte om een visie te kunnen ontwikkelen
en ruimte om te kunnen uitvoeren. Met zelfsturing schept de gemeenschap deze ruimte voor zichzelf
en leert ze om deze ruimte te benutten voor het werken aan de versterking van de eigen identiteit
van de gemeenschap. De rol van overheid en professionele welzijnsorganisaties richting zelfsturende
gemeenschappen is zeer beperkt en terughoudend. Immers de burgers zijn de leidende actoren,
bepalen zelf de koers die ze willen varen. Soms hebben ze daarbij een steun in de rug nodig van de
overheid of van een maatschappelijke organisatie (bijvoorbeeld het opbouwwerk). Deze
ondersteuning is altijd ‘volgend’ van aard’, ‘meebewegend op het ritme van de gemeenschap’, en
nooit koersbepalend. Het welzijn van de gemeenschap blijft in handen van de gemeenschap zelf. Een
zelfsturende gemeenschap neemt zelf de verantwoordelijkheid voor het wel en wee van iedereen in
haar leefwereld. Deze gemeenschap sluit niemand uit, is van en voor iedereen en maakt geen
onderscheid tussen kwetsbaren en niet-kwetsbaren. Ook kwetsbare bewoners beschikken over
kwaliteiten die in sociale relaties met buurtgenoten tot hun recht kunnen komen. Dat betekent dat
de overheid en allerlei maatschappelijke organisaties pas in tweede instantie om de hoek komen
kijken, namelijk wanneer ze daartoe uitgenodigd worden door de gemeenschap zelf. De rol die ze
dan vervullen, kan variëren van ondersteunend, faciliterend, adviserend, spiegelend tot het nemen
van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een project, dat de gemeenschap ondersteunt in
haar ontwikkeling. Alles steeds op verzoek van en geleid door de gemeenschap. In de relatie met de
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burger kan de overheid op drie verschillende manieren sturen: directieven uitvaardigen (autoritaire
sturing), beleidsregels opstellen (regelsturing) en in dialoog gaan met burgers (communicatieve
zelfsturing). In communicatieve zelfsturing plaatst de overheid zich in de positie van partner naast
burgers. Terwijl de overheid de baas is van de autoritaire en de regelgestuurde wijze van besturen, is
de burger eigenaar van de communicatieve zelfsturing. De burger kent daarbij drie rollen: een
sociaal-culturele, een sociaal-maatschappelijke en een sociaal-economische rol. Denk bijvoorbeeld
aan de energiecoöperatie, de zorgcoöperatie en een wijk die de verantwoordelijk oppakt voor het
basisonderwijs. De communicatie in de systeemwereld is gericht op resultaat en de communicatie in
de leefwereld is gericht op overeenstemming. Burgers gaan met elkaar in dialoog en proberen hun
leefwereld te vormen en tevens de systeemwereld van overheid en maatschappelijke organisaties
hierop af te stemmen (Schmitz, 2013). Daarmee wordt de basis gelegd voor oplossingen op maat
voor vraagstukken op het gebied van leefbaarheid en zorg voor elkaar. Dat is de kern van zelfsturing:
’samen zelf doen’.

1.6.

Vereniging Kleine Kernen Limburg

De Vereniging Kleine Kernen Limburg is belangenbehartiger voor de leefbaarheid in de kleine kernen
in Limburg. Onlangs heeft de VKKL zijn tienjarig jubileum gevierd en sinds de oprichting zijn er bijna
honderd bewonersorganisaties aangesloten. De doelstelling van de VKKL is het behartigen van de
belangen van de dorpen en het landelijk gebied in de provincie Limburg waardoor de leefbaarheid
wordt behouden en zo mogelijk wordt verbeterd. Het dorp vormt voor de VKKL de basis. De
bewoners van het platteland en in de kleine kernen kennen hun dorp en omgeving als de beste en
zijn de meest deskundigen. In samenwerking met initiatiefnemers in dorpen, gemeenten en de
Provincie Limburg wil de VKKL de betrokkenheid van de burger stimuleren en vernieuwen. Dit
kunnen alle vormen van bewonersorganisaties zijn waaronder dorpsraden, dorpsoverleggen en
andere leefbaarheidswerkgroepen die opkomen voor het algemeen belang van dorpen. De VKKL
stimuleert en helpt bij de oprichting van dorpsraden en bij het van onderop plannen maken door
dorpsbewoners (VKKL, Meerjarenbeleidsplan 2009-2012, 2009). De VKKL gaat daarbij uit van de vier
burgerschapsstijlen: de afhankelijke burgers, de afzijdige burgers, de afwachtende burgers en de
actieve burgers (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2005). Deze vier
burgerschapsstijlen hebben elk hun plaats in dorpen en bewonersorganisaties. Wanneer bewoners
zelf aan de slag gaan in hun dorp, voedt hun gezamenlijk succes het vertrouwen in de eigen
mogelijkheden en de overheid. Mensen reiken elkaar makkelijker de hand en voelen zich
aangetrokken tot hun dorp waarvoor ze mede verantwoordelijk zijn. De VKKL vertrouwt op de kracht
van burgers en gaat uit van het gedachtegoed van zelfsturing waarin gemeenschapsontwikkeling een
centrale rol inneemt. De VKKL is daarnaast een aanjager van burgerinitiatieven en vervult de rol van
verbinder van dorpsraden, bewonersorganisaties, initiatiefgroepen en dorpsplatforms. In de
afgelopen periode zijn er door de VKKL daartoe acht vrijwillige procesbegeleiders opgeleid. Deze
deskundige vrijwilligers begeleiden processen van zelfsturing (VKKL, Meerjarenbeleidsplan 20142016, 2013). De komende jaren investeert de VKKL in uitbreiding van het team van vrijwillige
procesbegeleiders.
Naast het ondersteunen en stimuleren van bewonersorganisaties neemt de VKKL ook de functie in
van kennismakelaar en concentreert zich op het stimuleren van kennisuitwisseling van
bewonersinitiatieven die bijdragen aan zelfsturende gemeenschappen. De behoefte daaraan leeft
niet alleen in kleine kernen. Ook in regionale kernen en stedelijke gebieden zijn er
bewonersinitiatiefgroepen die met soortgelijke vraagstukken aan de slag zijn als in kleine kernen. De
VKKL wil ook deze bewonersgroepen gebruik laten maken van de opgedane kennis en ervaringen.
Ten slotte vervult de VKKL een grote rol in de belangenbehartiging. De VKKL laat de stem van
plattelandsbewoners doorklinken op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau (VKKL,
Meerjarenbeleidsplan 2009-2012, 2009). De VKKL ziet grote voordelen in een proactieve
beïnvloeding van het beleid door samenwerking van dorpsraden met gemeenten en andere
instanties. Zij ondersteunt de dialoog en versterkt de kracht van de gemeenschap waar dat kan.
Binnen deze ambitie past dat de VKKL ook voor gemeenten en andere organisaties, die bijdragen aan
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de leefbaarheid van kleine kernen, een ondersteunende rol vervult. Naast bewonersorganisaties
kunnen gemeenten, woningstichtingen, zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties lid
worden van de VKKL (VKKL, Beleidsplan 2006-2010, 2006).
1.6.1. Zorgcollectieven
In de Limburgse dorpen worden inmiddels allerlei initiatieven genomen op het terrein van zorg en
welzijn. In reactie op de ontwikkeling van grootschalige zorginstellingen zoeken bewoners naar
herkenbaarheid en aanspreekbaarheid dichtbij in hun dorp. Nieuwe oplossingen worden bedacht en
gerealiseerd ter versterking van zorgvoorzieningen dichtbij de mensen. Hierbij wordt gezocht naar
samenwerking van informele zorg, professionele zorg, overheid en gemeenschapsactiviteiten. De
bewoners nemen het heft weer in eigen handen met activiteiten en voorzieningen die de afgelopen
decennia het exclusieve domein van de overheid en maatschappelijke instellingen zijn geworden
(Raad voor het Openbaar Bestuur, 2012). Er bestaat al een groot aantal initiatieven van burgers op
het brede terrein van wonen, welzijn en zorg, vrije tijd en dienstverlening en deze initiatieven blijken
een positief perspectief te bieden voor de toekomst (Stavenuiter, Nederland, & Toorn, 2010). De
deelnemers zijn enthousiast en er is een positief effect op de sociale netwerken en sociale activiteit
van de deelnemers. In de afgelopen periode komen er steeds meer dorpsraden en andere
bewonersgroepen naar de VKKL toe met vragen over alternatieven vormen van zorg in het dorp.
Tijdens het plattelandsparlement van de VKKL in 2012 ‘Welkom in ons dorp’ kwamen een aantal
dilemma’s en vraagstukken van de initiatiefgroepen naar voren. Geconstateerd werd dat elk dorp en
wijk de ruimte moet krijgen om op de vragen een antwoord te formuleren. Er is weliswaar al veel
bruikbare kennis en ervaringen opgedaan door de bestaande initiatiefnemers, maar de situatie in elk
dorp en wijk is weer anders. De VKKL wil daartoe als regionaal expertisecentrum de bestaande en in
ontwikkeling zijnde burgerinitiatieven op het gebied van zorg bij elkaar brengen in een netwerk. De
uitwisseling van kennis en ervaringen van bestaande burgerinitiatieven op het gebied van zorg
kunnen op hun beurt weer bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe zorgcollectieven in de
Limburgse dorpen. Daarnaast neemt de VKKL sinds 2012 deel aan het project ‘Zorgen doe je samen’
wat wordt uitgevoerd samen met de provincie Noord-Brabant en het SRE (Samenwerkingsverband
Regio Eindhoven).

1.7.

Probleemstelling

Bovenstaande is aanleiding geweest tot het formuleren van de volgende probleemstelling. Er is waar
te nemen dat burgers zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de zorg omdat de huidige zorg te
grootschalig en te anoniem is. Met de schaalvergroting van de zorg en de toename van de mobiliteit
van de bewoners zijn veel van de autonome dorpen veranderd in woondorpen. De dorpelingen
vinden een fijn woonklimaat en aansluiting bij de lokale gemeenschap belangrijker dan het
voorzieningenniveau. Met een vergrijzende bevolking en afname van de budgetten van de zorg is het
aan de bewoners zelf om voorzieningen rond zorg in een dorp in stand te houden. Er is een stijgende
vraag waar te nemen op het gebied van de zorg en de ondersteuning en de zorg- en dienstverlening
zoals we die nu kennen komt de komende jaren flink onder druk te staan. Sociale netwerken kunnen
de kosten beheersbaar houden en de hulp op peil. Steeds meer ouderen en hun omgeving nemen
zelf het initiatief om hulp en ondersteuning te organiseren en dit het liefst zo dicht mogelijk in de
buurt. Deze initiatieven worden van onderaf opgezet door particulier initiatief en doen een beroep
op informele verbanden. Een enkel dorp neemt al concrete stappen om zelf iets te gaan organiseren
en er wordt voorzichtig geëxperimenteerd met alternatieve vormen van (informele) zorg.
Gemeenten zien zich individueel voor een grote opgave geplaatst (KING Gemeenten, 2012) en
worden in toenemende mate verantwoordelijk voor taken op het gebied van zorg terwijl ze het met
minder middelen moeten doen. Met behulp van de Kanteling pogen gemeenten samen met de
burgers oplossingen te bedenken om zelf delen van de zorg op te pakken. De participatie van de
bewoners wordt daardoor steeds belangrijker. In Limburg wordt de roep om meer
kennisuitwisseling en -ontwikkeling op het gebied van zorgcollectieven en een ondersteunende rol
steeds groter vanuit de aangesloten leden van de VKKL.
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De doelstelling voor het onderzoek is als volgt: de VKKL wil bestaande en in ontwikkeling zijnde
collectieven op het gebied van zorg in kaart brengen ten behoeve van de aangesloten leden.
Uiteindelijk geeft deze verkenning een overzicht van de voorlopers op het gebied van
zorgcollectieven in Limburg weer. Met behulp van deze voorlopers kan uitwisseling van kennis en
ervaring worden gerealiseerd en dat kan op zijn beurt weer bijdragen aan het ontwikkelen van
nieuwe zorgcollectieven in de Limburgse dorpen.
De centrale vraag in dit onderzoek is: welke zorgcollectieven zijn er in Limburg actief?
Van de centrale vraagstelling zijn de volgende vragen afgeleid:
 Waarom nemen bewoners het initiatief tot een eigen zorgcollectief?
 Welke organisatievormen kunnen er worden onderscheiden bij de zorgcollectieven?
 Van welke financieringsvormen wordt er door de zorgcollectieven gebruik gemaakt?
 Hoe is de begeleiding en/of rechtspositionele positie van de vrijwilligers bij een zorgcollectief
geregeld?
 Op welke manier wordt er samengewerkt tussen overheid, professionele organisaties en
zorgcollectieven?
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2

Definitie en redenen ontstaan van een zorgcollectief

2.1.

Inleiding

Voordat het begrip zorgcollectief in dit hoofdstuk wordt afgebakend is er eerst gekeken naar de
definitie van een burgerinitiatief. Een zorgcollectief is immers een burgerinitiatief op het gebied van
zorg. In de literatuur zijn vele definities van burgerinitiatieven terug te vinden maar de verschillende
definities blijken niet eenduidig te zijn, zijn tegenstrijdig, leggen verschillende accenten of zijn niet
concreet. Bovendien is aan de initiatiefnemers gevraagd wat voor hen belangrijke beweegredenen
zijn geweest om in actie te komen en met een zorgcollectief te starten. De redenen worden in dit
hoofdstuk achtereenvolgens beschreven.

2.2.

Een burgerinitiatief

Kenmerkend voor een burgerinitiatief is volgens Galesloot dat vrijwilligers zelf het initiatief nemen,
anderen daarin betrekken en een visie hebben over waar `het naartoe moet'. Onder
burgerinitiatieven worden kleinschalige maatschappelijke initiatieven verstaan, die op eigen kracht
van de grond zijn getild zonder inbedding in formele instituties (Lagendijk & Bürmann, 2004).
Lagendijk en Bürmann (2004) hebben de volgende criteria geformuleerd waaraan een burgerinitiatief
dient te voldoen. Een burgerinitiatief is een activiteit van burgers, welke
• uit ideële beweging is ontstaan;
• uit eigen beweging wordt ontplooid;
• een meerwaarde voor de gemeenschap heeft;
• en in het publieke domein ontstaat.
Een in het rapport Help een burgerinitiatief gebruikte werkdefinitie van een burgerinitiatief is: een
initiatief van één of meer burgers dat onverplicht wordt opgestart ten behoeve van anderen of de
samenleving (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 2010).

2.3.

Burgerinitiatief en zorg

Kenmerkend voor bovenstaande definities is dat ze ruimte geven voor een veelheid aan
onderwerpen die door de bewoners zelf kunnen worden opgepakt. Dat een burgerinitiatief
bovendien afhankelijk is van de van aanwezige hulpbronnen uit een gemeenschap blijkt uit de
volgende definitie van bewonersorganisaties uit Burgers maken hun Buurt (Denters, Tonkens,
Verhoeven, & Bakker, 2013). Bewonersinitiatieven zijn collectieve activiteiten van burgers die zich
richten op het verbeteren van de kwaliteit van de buurt op het gebied van leefbaarheid en veiligheid.
Bewoners bepalen zelf wat ze willen, hoe ze dat willen bereiken en wanneer ze dat doen. Gemeenten
en instellingen hebben daarbij een stimulerende, faciliterende of een coproducerende rol (Denters,
Tonkens, Verhoeven, & Bakker, 2013). Met de ontwikkelingen van de vermaatschappeling van de
zorg vanuit de Wmo en de ophanden zijnde decentralisaties is er nu een beweging gaande van
burgerinitiatieven gericht op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Een definitie uit het rapport
Burgerprojecten in zorg en welzijn (Beltman, Sok, & Royers, 2012): een burgerinitiatief is een
gezamenlijk georganiseerd initiatief van burgers, met als doel het inzetten van de krachten en
talenten van de burgers, voor het realiseren van veranderingen in de lokale samenleving. Met als
doel het verbeteren van de leefbaarheid van een wijk of dorp, het vernieuwen van het aanbod van
zorg en welzijn en het stimuleren van meedoen van mensen met een beperking aan de samenleving
(Beltman, Sok, & Royers, 2012).

2.4.

Zorgcollectief

Bovenstaande toont aan er bij de definiëring van een burgerinitiatief naast uitbreiding naar zorg en
welzijnsinitiatieven ook het belang van de lokale partijen wordt onderschreven. In dit rapport wordt
onder een zorgcollectief verstaan alle initiatieven op het gebied van zorg en welzijn met de volgende
kenmerken:
 de regie en het eigenaarschap ligt bij de bewoners zelf;
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 een behoefte of een idee komt voort uit een buurt, de wijk of een dorp;
 het doel is alle bewoners of bepaalde doelgroepen uit een buurt, de wijk of een dorp betrokken te
houden bij de eigen gemeenschap;
 doelgroep zijn alle leden van de gemeenschap (buurt-, wijk-, of dorpsgenoten) die een steuntje in
de rug kunnen gebruiken;
 de uitvoering en het beheer vinden plaats door vrijwilligers eventueel aangevuld met
professionals;
 er is geen winstoogmerk;
 het zijn collectieve voorzieningen.
Hoewel in deze definitie de regie en het beheer van de activiteit of voorziening bij bewoners van een
wijk of buurt liggen, is in de praktijk de scheiding tussen bewoners en professionals of tussen
bewonersinitiatief en instellingsinitiatief niet altijd even helder. Soms zijn een dagvoorziening of een
eettafel gestart door een maatschappelijke organisatie en vervolgens is het eigenaarschap
overgedragen aan de bewoners (bijvoorbeeld onder druk van de bezuinigingen). Het komt ook voor
dat zorgcollectieven het resultaat zijn van een gezamenlijk initiatief van inwoners en een
maatschappelijke instelling. In het geval dat bij een zorgcollectief de bewoners in een later stadium
het eigenaarschap toebedeeld krijgen is besloten deze zorgcollectieven niet mee te nemen verderop
in deze inventarisatie. De ontwikkeling met de zorgcollectieven is wel dat de rol van professionals en
maatschappelijke organisaties steeds meer ten dienst staat van de zelfwerkzaamheid en eigen regie
van de bewoners.

2.5.

Zolang mogelijk wonen in het eigen dorp

Uit de interviews en aanvullende literatuurstudie zijn de belangrijkste reden afgeleid voor het
opstarten van een zorgcollectief. Een belangrijke aanleiding voor de oprichting van een zorgcollectief
is om alle bewoners uit een dorp zolang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te laten wonen.
De initiatiefnemers signaleren dat ouderen of mensen met beperking genoodzaakt zijn te verhuizen
naar een dorp of stad elders in verband met een intramurale zorgproblematiek of het ontbreken van
geschikte woonvoorzieningen. Met name de groep oudere bewoners wordt gedwongen het dorp te
verlaten vanwege een meervoudige zorgvraag terwijl zij hun laatste jaren het liefste in het eigen
dorp willen doorbrengen.

Als dit project zou gerealiseerd worden zoals we dit in gedachten hebben dan denk ik dat we over
een aantal jaren mensen hier hebben wonen die normaal gesproken in de Egte of in Gastrade
zouden zitten. Mensen uit het dorp kunnen nu langer in het eigen dorp blijven wonen. Dat heeft
ook zijn weerslag op de aantrekkelijkheid om hier in het dorp te komen wonen. Dat betekent dat
er mensen bij komen. Er komen weer gezinnen. Verjongen gaat plaats vinden in plaats van
vergrijzing. Jos Heijen uit Welkom in ons dorp (You Tube).

2.6.

Verbinden mensen met en zonder beperking

Een andere reden die door de initiatiefnemers word genoemd is het verbinden van mensen met en
zonder beperking. Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of fysieke beperking leven nu nog
vaak in aparte instituten uit het oog van de dagelijkse leefwereld. Tot op heden krijgt de integratie
van deze groep mensen voornamelijk vorm door het verplaatsen van onderdelen van de instelling
naar de samenleving. De echte integratie vindt nog onvoldoende plaats en in het bijzonder tussen
zorg en welzijn zijn weinig dwarsverbanden. De mensen met een beperking wonen weliswaar in een
buurt of dorp, maar de wooneenheid en/of activiteiten blijven veelal werken volgens de traditionele
geïsoleerde structuren en hebben zelden de oriëntatie naar de buurt of het dorp als uitgangspunt.
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Daardoor ontstaan er eilandjes zonder verbinding met of aansluiting op het leven binnen de wijk of
het dorp (met andere bewoners, wijk- of dorpscentra en wijk- of dorpsgerichte activiteiten) (Raedts,
2010). Onder de noemer van vermaatschappelijking en maatschappelijke participatie ontstaan er
steeds meer initiatieven om de gehandicapte medemens te betrekken bij maatschappelijke
activiteiten (Beltman, Sok, & Royers, 2012).

2.7.

Respijtzorg

Met de decentralisaties van de zorg blijft een steeds grotere groep ouderen langer zelfstandig wonen
en wordt er een groter appel gedaan op de informele netwerken. De mantelzorgers hebben een
grote rol in de zorg en ondersteuning. Een mantelzorger zorgt onbetaald, vaak langdurig en intensief
voor een ander die hulpbehoevend, chronisch ziek of gehandicapt is. Om goed voor een ander te
kunnen zorgen moet je ook goed voor jezelf zorgen en is het belangrijk dat een mantelzorger deze
zorg af en toe kan overdragen. Uit onderzoeken blijkt dat een groot deel van de mantelzorgers op
den duur overbelast raakt en hulp en ondersteuning nodig hebben. Een aantal initiatiefnemers
neemt het voor de mantelzorgers op door voorzieningen te scheppen voor het verlenen van
respijtzorg (van tijdelijke en volledige overname van zorg) waardoor de mantelzorgers af en toe een
adempauze (respijt) kunnen nemen.

2.8.

Zilveren Kracht

Bewonersinitiatieven dragen niet alleen bij aan de sociale binding, maar ook aan het sociale kapitaal
in een dorp of wijk. Door het participeren in concrete zorgcollectieven ervaren bewoners dat zij zelf
verschil kunnen maken voor hun dorp, worden zij zich (meer) bewust van hun talenten en neemt het
gevoel van eigenwaarde toe. Een aantal vindt het gewoon leuk, zeker na het pensioen, ergens mee
bezig te zijn en te blijven. Daarnaast geeft het een goed gevoel maatschappelijk relevant bezig te zijn,
zeker als dat de eigen leefgemeenschap ten goede komt (Mensink, Boele, & Houwelingen, 2013).
Ook ontspanning, sociale contacten en zelfontplooiing zijn belangrijke motieven voor
vrijwilligerswerk (Leijenaar & Niemöller, 1999). Voor de vrijwilligers is het van grote betekenis dat ze
nog actief zijn en hun medebewoners kunnen meeprofiteren van de Zilveren Kracht die aanwezig is
in hun omgeving.
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3

Zorgcollectieven in Limburg

3.1.

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt weergegeven welke zorginitiatieven in Limburg er als collectief zijn opgepakt
en ontwikkeld op het gebied van een aantal maatschappelijke thema’s. Met een piramide wordt
toegelicht voor welke zorgvraag een actieve inbreng van de bewoners wordt verwacht. De meeste
zorgcollectieven starten vanuit één thema waarna het zorgcollectief soms doorontwikkeld wordt en
er mengvormen kunnen ontstaan. De zorgcollectieven zijn onderverdeeld in de volgende thema’s:
zorg & welzijn, klussen & burenhulp, activiteiten, vervoer & mobiliteit en wonen & zorg. Bijlage vier
geeft weer in welke dorpen de zorgcollectieven te vinden zijn.

3.2.

Piramide met getrapte verantwoordelijkheden

In onderstaande piramide is weergegeven bij welke partij de zorgverantwoordelijkheid ligt bij een
toenemende zorgafhankelijkheid (Stavenuiter, Nederland, & Toorn, 2010).

Individuele voorzieningen

Sociaal (wijk)team

Collectieve voorzieningen

Steuntje in de rug

Mensen zorgen voor elkaar,
inzetten van sociale omgeving

Ontmoeting

Mensen zorgen voor zichzelf, eigen
kracht

Actief meedoen

3.2.1. Zelfredzaamheid en civil society
De onderste laag vertegenwoordigd de grootste groep bewoners waarbij de eigen
verantwoordelijkheid van ieder individu centraal staat. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het
regelen van zaken die nodig zijn voor zelfredzaamheid en participatie. In de volgende laag zijn
bewoners niet alleen verantwoordelijk voor zichzelf, maar ook voor elkaar. De civil society (of met
een Nederlands woord zorgzame samenleving) is een maatschappij waarin mensen oog voor elkaar
hebben en voor elkaar klaarstaan. Dat slaat op familie en buren en alle initiatieven waarin mensen
gezamenlijke doelen oppakken: burenhulp, verenigingen, werkgroepen en bewonersorganisaties.
Bewoners worden geacht elkaar, waar nodig, te helpen participeren. Als er in dit stadium problemen
ontstaan met sociale verbanden kan een gemeente bijvoorbeeld bijdragen door het versterken van
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netwerken van burgers, het verbinden van contacten met samenwerkingspartners of door zelf
alternatieven aan te bieden (Stavenuiter, Nederland, & Toorn, 2010).
3.2.2. Collectieve voorzieningen
De derde laag in de piramide bestaat uit de collectieve voorzieningen. Algemene collectieve
voorzieningen zorgen ervoor dat individuele hulp zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Tegelijkertijd
wordt de behoefte aan de individuele voorzieningen uitgesteld door zowel preventieve activiteiten
van mantelzorgers en vrijwilligers (al dan niet onder begeleiding van professionals) als door het
stimuleren van de zelfredzaamheid van burgers. Een steunstructuur zorgt ervoor dat vitale dorps- en
wijkbewoners, de kwetsbare dorps- en wijkbewoners informeel ondersteunen. Het gaat hier om
aandacht, praktische hulp en ondersteuning. Een dagvoorziening is hiervoor een goed voorbeeld.
Ieder mens heeft behoefte aan een zinvolle dagbesteding; daar ontlenen we een gevoel van
eigenwaarde aan. Dit stadium vereist een sterkere regiefunctie van de gemeente. Wanneer in dit
stadium burgerinitiatieven wegvallen en er geen alternatief voorhanden is kunnen kwetsbare burgers
tussen het wal en schip belanden. De gemeente zal voldoende zorg moeten dragen (direct of
indirect) voor de continuïteit van collectieve voorzieningen.
3.2.3. Individuele professionele hulp
In de bovenste laag vindt de (dure) gespecialiseerde individuele hulp plaats door professionals. Een
gemeente moet voorzien in een individueel ondersteuningsaanbod voor zelfredzaamheid en
participatie wanneer hier op de lagere treden van de piramide niet in voorzien kan worden. In de
gemeente Peel en Maas zijn bijvoorbeeld individuele arrangementen ingevoerd. Een aanbod van
diensten dat is samengesteld op basis ´eigen kracht eerst´ en waar nodig een ondersteuningstraject
met behulp van een sociale netwerk en professionals wordt ingezet. Het doel van het opzetten van
maatschappelijke steunsystemen is om mensen met beperkingen in hun pogingen om te participeren
te ondersteunen. De maatschappelijke steunsystemen zijn gecoördineerde netwerken van personen,
diensten en voorzieningen, waarvan mensen met een beperking zelf deel uit maken. Dit netwerk
bestaat uit vrijwilligers en hulpverleners die verbonden zijn aan organisaties en instanties die
raakvlakken hebben met wonen, welzijn, zorg en participatie. Verder nemen in deze netwerken
familieleden van mensen met beperkingen en vertegenwoordigers van belangenorganisaties deel. De
individuele hulp valt buiten het bestek van dit onderzoek en de aandacht richt zich in dit hoofdstuk
verder op de onderste lagen van de piramide.

3.3.

Zorg & Welzijn

3.3.1. Dagvoorzieningen
De meeste zorgcollectieven die zijn opgericht zijn dagvoorzieningen. Een dagvoorziening is een
ontmoetingsmogelijkheid buitenshuis, zoveel mogelijk in de eigen omgeving met gelijkgestemden en
biedt voor een bezoeker structuur door de week heen. Bezoekers van een dagvoorziening komen een
aantal dagdelen per week naar een dagvoorziening toe. Een dag of een dagdeel is opgebouwd
volgens een vaste structuur. De dag wordt gestart met een gezamenlijk koffiemoment. Rond twaalf
uur is er een warme maaltijd die door vrijwilligers wordt bereid. In de ochtend- en middaguren is er
de mogelijkheid tot motoriek- en geheugentraining, spelactiviteiten of deelname aan een workshop.
Voordat de bezoekers naar huis gaan wordt een dag afgesloten met een gezamenlijk koffiemoment.
Waar alle dagvoorzieningen in overeenkomen zijn hun doelstelling en opzet. De verschillen tussen de
dagvoorzieningen liggen in de werkwijze van beheer, de manier waarop er wordt samengewerkt met
de zorgprofessionals en de zorgzwaarte van een deelnemersgroep. Zo worden in de kernen Egchel,
Beringe, Grashoek, Koningslust en Kronenberg dagvoorzieningen voor ouderen aanbesteed door het
dorp zelf. De stichting krijgt de financiële middelen rechtstreeks van het zorgkantoor en de gemeente
en koopt daarmee zelf professionele hulp in. Medewerkers van zorgorganisaties moeten voor
contractering op sollicitatiegesprek komen bij de stichting. Het dorp levert de ruimte en de
vrijwilligers, de door het dorp te kiezen zorgaanbieder een professionele kracht. In het Jozefhuis in
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Roggel wordt al sinds dertig jaar samengewerkt in een dagvoorziening met (circa negentig)
vrijwilligers en zorgprofessionals van de Zorggroep. De dagvoorziening is vier dagen per week
geopend. In de middaguren wordt de bezoekersgroep uitgebreid met deelnemers met een
zwaardere zorgproblematiek. De aanwezige zorgprofessionals assisteren om in het geval van
somatische klachten de bezoekers bij te staan met specifieke verpleegkundige handelingen.
De indicatiestelling van de deelnemers gebeurt bij voornoemde dagvoorzieningen door een
zorgprofessional. De dagvoorzieningen waar bezoekers zonder indicatie terecht kunnen zijn te
vinden in de dorpen Lomm, Grubbenvorst en Ven-Zelderheide. Deze dagvoorzieningen worden
uitsluitend beheerd door de vrijwilligers. Voordelen zijn de variatie in problematiek en leeftijd per
groep en een grotere kans op maximale bezetting. De ervaring leert dat lichtere deelnemers kunnen
meehelpen bij het reilen en zeilen van de groep. Mochten er zich specifieke zorgvragen voortdoen
dan werkt men nauw samen met de professionals van de nabijgelegen zorginstellingen en
welzijnsorganisatie. De ondersteunende professionals hebben een breed netwerk en kennis van
activiteiten en diensten van derden waar de vrijwilligers van de zorgcollectieven naar doorverwezen
kunnen worden.
3.3.2. Kracht en kwetsbaarheid lopen door elkaar heen
De doelstelling van alle dagvoorzieningen is het activeren en het stimuleren van onderlinge
contacten in groepsverband van de bewoners. Door het bezoeken van één of meerdere dagdelen per
week van een dagvoorziening wordt voorkomen dat ouderen dreigen te vereenzamen en houdt men
tegelijkertijd ook overige dorpsbewoners in het zicht. Bovendien ontstaat er door de begeleiding in
een dagvoorziening een beter beeld van de problematiek van de deelnemer en de bijbehorende
aanpak. Dit heeft een ondersteunende functie naar de mantelzorgers, huisartsen en thuiszorg.
Het dichtbij de mensen werken in een dorp is uitgangspunt wat aansluit bij de behoeften van de
doelgroep. Het is prettig voor zowel de cliënt als de mantelzorger dat een voorziening voor
dagactiviteiten in de nabije omgeving is, hetgeen ook de participatie in de maatschappij stimuleert.
Naast participatie wordt er nagestreefd dat de lichtere doelgroepen zoveel mogelijk meedoen in een
dagvoorziening. In de toekomst blijven kwetsbare burgers langer thuis wonen en wordt
ondersteuning en zorg op maat thuis, maar ook op maat mogelijkheden bieden tot participatie
steeds belangrijker. Uit de zorgcollectieven is af te leiden dat ouderen een enorm potentieel aan
maatschappelijke kracht vertegenwoordigen. En hoewel het lijkt alsof de vitale ouderen geven en
kwetsbare ouderen nemen blijkt dat geven en nemen, kwetsbaarheid en kracht voortdurend door
elkaar heen kunnen lopen. Senioren van nu willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en
blijven participeren in de samenleving. Kernwaarden als zingeving, ontmoeting, zelfontplooiing, eigen
regie en veel beleven worden steeds belangrijker bij deze groep. Vaak doen vitale ouderen die iets
komen geven de ervaring op dat ze iets krijgen: gezelligheid, vriendelijkheid, waardering (LOC, 2013).
Bovendien leren de senioren door vrijwilligerswerk hun kwaliteiten en talenten beter kennen en
benutten. Ten slotte biedt een dagvoorziening ondersteuning en ontlasting voor een mantelzorger.
Uit de laatste landelijke Dementiemonitor Mantelzorg uit 2012 blijkt dat een dagbesteding één van
de drie belangrijkste vormen van ondersteuning voor de mantelzorger te zijn (Peeters, Werkman, &
Francke, 2012).
3.3.3. Gezondheidscentrum
In America is men samen met het dorp hard aan de slag met het organiseren van een eigen
gezondheidscentrum. Waarbij met een aantal partijen in dialoog met de bewoners wordt gezocht
naar een optimale verbinding tussen de eerste en tweedelijnszorg. Aangepast aan de wensen vanuit
het dorp en met inzet van het dorp zoekt men naar een zorgvoorziening in de vorm van een centraal
gelegen gezondheidscentrum.

3.4.

Klussendienst & Burenhulp

Op een aantal plaatsen (Griendtsveen, Roggel, Grubbenvorst, Koningsbosch, Vijlen) worden er door
de bewoners klussendiensten opgericht of zijn reeds in werking. Een team van vrijwilligers staat
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paraat om in te springen bij hulpvragen van dorpsgenoten. De klussendienst is in eerste instantie
bedoeld voor senioren, chronisch zieken en gehandicapten voor eenvoudige klussen in en rondom
het huis. Om gebruik te maken van een klussendienst wordt in sommige dorpen een tegenprestatie
gevraagd. Dit kan van alles zijn: samen koffiedrinken, de hond uitlaten, iemand ondersteuning bieden
bij de computer, een keer de afwas komen doen of een bezoekje aan iemand die dat nodig heeft.
3.4.1. Noaberzorgpunt
Een uniek concept van burenhulp is het Noaberzorgpunt in Roggel dat in 2011 van start is gegaan.
Naoberzorg betekent letterlijk zorgen voor elkaar door elkaars talenten te benutten. Het
Noaberzorgpunt wil verbindingen leggen en inzet van burgers stimuleren zodat talenten van de
burgers beschikbaar komen voor degene die ze nodig hebben. Dit alles in de vorm van een
onafhankelijk netwerk. Op een aantal centrale plekken in het dorp, bij het gezondheidscentrum, de
school, de bibliotheek en het gemeenschapshuis, zijn ontmoetingspunten gecreëerd waar de
bewoners terecht kunnen met hulpvragen. Daarnaast kunnen de bewoners ook bij de noabers,
speciale vrijwilligers, terecht in het dorp. Deze naobers hebben misschien niet meteen alle
antwoorden, maar ze kunnen wel doorverwijzen. De plaatsen van alle noabers zijn herkenbaar
gemaakt met behulp van speciale schildjes met het logo van Naoberzorg. Er zijn inmiddels signalen
van dorpen waar het noaberzorgconcept mogelijk navolging krijgt.

3.5.

Activiteiten

In Venray is er voor de wijk Centrum-West een activiteitencentrum gerealiseerd. Het
activiteitencentrum, Doe-Activiteiten-Samen, beoogd kennis en ervaringen van alle buurtbewoners
zowel jong en oud en mensen met en/of zonder beperkingen te delen. De vrijwilligers alsook de
gebruikers zijn gedurende het gehele traject actief betrokken bij de ontwikkeling en voortgang van
het activiteitencentrum. D-A-S houdt zich voornamelijk bezig met het uitvoeren van activiteiten en
reparaties om zo kennis aan elkaar over te dragen. Dat kan zijn in de vorm van een
reparatiewerkplaats, naaiwerkzaamheden, het delen van computerkennis en het volgen van
workshops.

3.6.

Vervoer & Mobiliteit

Op diverse plaatsen is er waar te nemen dat er voorzieningen worden gecreëerd op het gebied van
mobiliteit of dat er anderszins aandacht is voor het vervoersvraagstuk. Om de eenzaamheid als
gevolg van vervoersarmoede tegen te gaan verzorgd de werkgroep Gemeenschapszorg in Vijlen
periodieke bezoeken aan de markt, jaarlijks bustochten en lokale uitstapjes. Wanneer deelnemers
van een dagvoorziening niet in staat zijn om zelfstandig naar een dagvoorziening te komen of er
wensen voor (een individuele) reisbestemming zijn wordt er in verschillende dorpen het
vervoersprobleem door vrijwilligers opgepakt en georganiseerd. In de gemeente Peel en Maas is in
het kader van Leven in het Dorp op diverse plekken dorpsvervoer ontstaan (de kernen Helden,
Egchel, Panningen, Meijel, Grashoek, Kessel en Kessel-Eik), waarbij vrijwilligers uit de dorpen vervoer
regelen voor andere dorpsbewoners. Voor individueel vervoer van mensen uit het dorp naar een
individuele bestemming wordt door de mensen zelf een bijdrage betaald. Het vervoer van mensen
uit de dorpen naar de dorpsdagvoorzieningen wordt voor AWBZ-geïndiceerde mensen betaald vanuit
het vervoerbudget van de zorgaanbieder of de dagvoorziening. Naar de toekomst toe zal de
vervoerscomponent ook onderdeel gaan uitmaken van de begroting en werkplan van de zelfstandige
stichtingen van de dorpsdagvoorzieningen.

3.7.

Wonen & Zorg

Om te voorkomen dat mensen die vierentwintiguurs zorg nodig hebben hun dorp moeten verlaten
om te verhuizen naar een zorginstelling ver weg van mantelzorgers en woonomgeving is er in
Ysselsteyn onlangs ’t Zorghuus geopend. ’t Zorghuus biedt opvang voor vierentwintig bewoners met
dementie en acht bewoners met een meervoudige verstandelijke beperking. De bewoners verblijven
per doelgroep permanent in het huis op één van de drie afdelingen. In gezinsverband wordt zorg
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verleend aan de bewoners ondersteund door de vier zorgprofessionals die op de loonlijst van de
stichting staan.

3.8.

Minimum sociale binding

Uit de dorpenmonitor (Steenbekkers & Vermeij, 2013) blijkt dat de georganiseerde informele hulp in
de dorpen een significant hoger percentage heeft dan in de steden. Plattelandsgemeenten
leggen meer de nadruk op nabuurschap en het verenigingsleven, dat daar traditioneel
sterker is (Steenbekkers & Vermeij, 2013). Dankzij een zorginitiatief zijn vrijwilligers actief voor
dorpsgenoten met een hulp of zorgvraag. Met behulp van een dergelijke voorziening in het dorp
kunnen burenrelaties blijven zoals iedereen ze graag lijkt te hebben: licht ondersteunend maar op
gepaste afstand. Dorpsbewoners blijken zorgzamer te zijn wanneer het georganiseerd plaats vindt
(Hoek van den, 2013). Op de kaart (bijlage 4) is te zien waar de zorgcollectieven in Limburg actief zijn.
De groene stippen vertegenwoordigen de lopende zorgcollectieven en de plaatsen aangegeven met
een rode stip zijn de zorgcollectieven die zich in een beginfase bevinden. In de dorpenmonitor
(Steenbekkers & Vermeij, 2013) is een kaart van Nederland opgenomen met vier dorpstypen (zie
bijlage 5). Vergelijking van beide kaarten laat zien dat met name in de kleine en grote afgelegen
dorpen zorgcollectieven tot bloei komen. Dit zijn de van oorsprong agrarische gebieden en de
ontwikkeling juist in deze gebieden heeft mogelijk twee oorzaken. Bewoners uit deze gebieden zijn
van oudsher op zichzelf aangewezen door de armoede in de streek. Dit heeft hen twee zaken
opgeleverd: de bereidheid om elkaar te helpen en een zelforganiserend vermogen. Daarnaast is de
schaal belangrijk, in kleine gemeenschappen lukt het wellicht beter omdat mensen elkaar daar
kennen. In het boek over sociaal doe-het-zelven worden (Lans & Hilhorst, 2013) worden vier
categorieën doe-het zelvers onderscheiden:
Sociaal doe-het-zelven

Directe wederkerigheid

Sterke banden (strong ties)
Zwakke banden (weak ties)

Met bekenden voor elkaar
Met onbekenden voor elkaar

Gegeneraliseerde
wederkerigheid
Met bekenden voor anderen
Met onbekenden voor anderen

Deze onderverdeling laat zien dat de sociale doe-het-zelvers op het gebied van de zorgcollectieven
vooralsnog afkomstig lijken te zijn uit de groep met sterke banden waarbij sprake is van een directe
wederkerigheid. Een interessante constatering lijkt dat er een minimum aan sociale binding in een
gemeenschap nodig is wil een zorgcollectief van de grond komen. In de volgende paragraaf wordt
ingegaan op de verschillende procesbegeleiders die zijn ingezet bij de zorgcollectieven.

3.9.

Procesbegeleiders

Wanneer er door de bewoners zelf geen zorgcollectieven worden gerealiseerd is het mogelijk dat
door de gemeente of onder de regie van een dorp een onafhankelijk persoon als procesbegeleider
wordt ingezet om de verbindingen in een dorp te leggen en dit proces verder te gaan ondersteunen.
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Er is veel burgerkracht aanwezig. Wel is het belangrijk om verbindingen te leggen. Er zit veel
kracht en potentie in de kleine keren. De inwoners hebben bijzonder goede ideeën en willen ook
veel energie inzetten om die ideeën te verwezenlijken. Het blijft echter steken op sturing en
begeleiding. Iemand die je een zetje in de goede richting geeft en een steun in de rug, partijen bij
elkaar brengt, mensen een spiegel voorhoudt, bemiddelt. Deze rol wordt vervuld oor een
onafhankelijke persoon in de gemeenschap en draagt bij aan de draagkracht voor bepaalde
initiatieven (Rijk-Niesen & Wijhers-Crommentuijn, 2012).

Inmiddels is waar te nemen dat op meerdere plaatsen ondersteuning word geboden aan de
bewoners door procesbegeleiding in te zetten. Een procesbegeleider is een centrale coördinator die
zorgt voor verbindingen, onafhankelijk is en vaardigheden heeft om zowel interne als externe
partijen te laten aanschuiven.
3.9.1. Projectleider
In de gemeente Venray en Horst aan de Maas is door een externe organisatieadviseur het
projectleiderschap voor de pilot ‘We gaan het anders doen’ op zich genomen. Om kennis te
verzamelen over het dorp Grubbenvorst is de projectleider gestart met het formeren van een
werkgroep bestaande uit de helft professionals en de helft bewoners uit Grubbenvorst. De
werkgroep heeft globaal de thema’s geïnventariseerd die leven in een buurt of dorp. Bovendien is er
een vragenlijst uitgezet naar alle inwoners in Grubbenvorst om te vragen of en aan welke type
activiteiten men behoefte heeft. Daarnaast is er onderzocht welke activiteiten er allemaal in
Grubbenvorst plaatsvinden. De uitkomsten van de onderzoeken zijn gepresenteerd in een
bijeenkomst waarbij alle inwoners van Grubbenvorst zijn uitgenodigd. Met behulp van een
werkgroep zijn vervolgens de hoofdlijnen uitgewerkt voor een dagvoorziening, inlooppunt en een
klus- en hulpdienst.
3.9.2. Opbouwwerker
De gemeente Horst aan de Maas biedt de bewoners ondersteuning door een opbouwwerker
gedurende een traject ter beschikking te stellen. Deze is in eerste instantie begonnen met het
inventariseren en oriënteren van gemeenschappelijke thema’s die leven in een dorp of wijk middels
buurtgesprekken. Verder biedt de opbouwwerker ondersteuning aan de initiatiefnemers bij het
organiseren en verzamelen van objectieve gegevens over de samenstelling (aantal inwoners,
leeftijdsopbouw, huur/koop, aantal bijzondere woningtypen), de sociaal-culturele activiteiten en
zorgvoorzieningen van een buurt of wijk. Tevens adviseert en ondersteunt een opbouwwerker bij
het leggen van contacten met externe partners (gemeente en maatschappelijke instellingen) en
ondersteunt in de communicatieplannen. Overige taken die door een opbouwwerker zijn uitgevoerd:
het instrueren van de gespreksleiders en verslagleggers, bewaken van de kwaliteit van de dialoog en
de voortgang van het proces (o.a. door het toezicht houden op de tijdsplanning).
3.9.3. Kerncoördinator
De gemeente Leudal zet kerncoördinatoren in die actief hulp bieden bij het bijeen brengen van de
belangrijke partijen in de dorpen Roggel, Haler en Kelpen-Oler. De kerncoördinatoren zijn begonnen
met het benaderen van de belangrijkste sleutelfiguren in het dorp. Na een eerste inventarisatie
volgde een gezamenlijke bijeenkomst van de sleutelfiguren en hun achterban. Het werd duidelijk dat
het thema eenzaamheid een actueel thema is dat voor alle betrokkenen aanleiding was om verdere
stappen te gaan ondernemen. Met een aantal vrijwilligers zijn er plannen uitgewerkt om deze
thematiek aan te gaan pakken. Dit heeft onder andere geresulteerd in een maandelijks eetpunt bij
een lokale horecagelegenheid voor een groep alleenstaande ouderen.
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3.9.4. Zorgcoördinator
Recent is er in Koningsbosch (mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de
Provincie) een zorgcoördinator aangesteld die naast het aansturen van de vrijwilligers, gaat
onderzoeken welke zorgvraag er is bij de inwoners van Koningsbosch leeft en welke voorzieningen
daarvoor nodig zijn.
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4

Fasen bij de zorgcollectieven

4.1.

Inleiding

Uit de bestaande zorgcollectieven zijn een aantal stadia afgeleid die steeds terugkomen in het proces
van ontwikkeling van een zorgcollectief. Maatschappelijk urgentie blijkt nodig om kartrekker(s) te
mobiliseren en verdere verbreding van de oorspronkelijke kartrekker(s) leidt tot een initiatiefgroep.
Bij het ontbreken van een groep kartrekker(s) kan een procesbegeleider het voortouw nemen om
sleutelfiguren te mobiliseren en/of te verbinden. Een initiatiefgroep gaat verder aan de slag met het
verankeren van doelstellingen en het bevorderen van de herkenbaarheid door middel van het
formuleren van een visie. Als laatste fase volgt het verkennen en cocreëren met de betrokken lokale
partijen om de haalbaarheid van een zorgcollectief mogelijk te maken. Tijdens elke fase is in dit
hoofdstuk bekeken welke rol de drie hoofdactoren bewoners, maatschappelijke partners en
gemeente hebben ingenomen tijdens het proces van totstandkoming van een zorgcollectief.

4.2.

Energie mobiliseren

Als je energie weet los te maken komt het ook los! Servaas Huys Stichting Kom Er Bij.
4.2.1. Maatschappelijke urgentie
Startpunt van de zorgcollectieven is een gemeenschappelijk bezorgdheid van een aantal bezorgde
bewoners die het belangrijk vinden dat alle bewoners zo lang mogelijk in het eigen dorp kunnen
blijven wonen. Ontevredenheid over het (aanstaande) verdwijnen van voorzieningen (Arcen, Beesel),
onder andere voor dagopvang en verzorging, geven aanleiding voor een aantal betrokken
dorpsbewoners om in actie te komen. Door de initiatiefnemers wordt er aandacht gevraagd voor
een specifieke groep (vaak kwetsbare) bewoners omdat deze groep zich genoodzaakt ziet te
moeten verhuizen naar een aangelegen groter dorp of stad vanwege een bepaalde
zorgproblematiek. In sommige gevallen zijn er een aantal ondernemende kartrekkers die zelf naar
een dorpsraad toestappen (Ysselsteyn) en in andere dorpen worden kartrekkers mede aangezet
door de dorpsontwikkelingsplannen (Lomm, Koningsbosch, Ven-Zelderheide). In een aantal
zorgcollectieven heeft een dorpsraad de eerste stap genomen door het informeren, stimuleren en
activeren van dorpsbewoners. Bovendien zijn een aantal kartrekkers van de zorgcollectieven aan de
vooravond van hun eigen start geïnspireerd geraakt op regionale bijeenkomsten georganiseerd door
de maatschappelijke organisaties op gemeentelijk, provinciaal of landelijk niveau.
De wens van veel oorspronkelijke bewoners is om oud te worden in hun eigen dorp, ook als dat niet
meer zelfstandig lukt. Ouderen verhuizen liever niet en als zij verhuizen dan willen ze dichtbij hun
oude woonplek blijven wonen (Post, Poulus, Galen, & Staalduinen, 2012). Het sociale of
welzijnsaspect is voor inwoners van groot belang om te blijven wonen waar ze wonen. Een schok of
crisis is veelal nodig om burgers tot een burgerproject te stimuleren en om het latente burgerschap
te activeren (Beltman, Sok, & Royers, 2012).
4.2.2. Eigenschappen kartrekker(s)
De rol van zogenaamde ‘trekkers’ is vaak cruciaal voor het ontstaan van een initiatief (Mensink,
Boele, & Houwelingen, 2013). Kartrekkers hebben het talent om kansen en mogelijkheden in het
publieke domein te herkennen en deze concreet te maken in een initiatief. Zij hebben de drang om
te innoveren, gebruiken hun creativiteit en durven out of the box te denken. Zij kunnen pragmatisch
denken, leiderschap tonen, komen uit de eigen gemeenschap voort en genieten het vertrouwen
binnen de gemeenschap. Iemand die voor de zaak gaat staan en verbindingen kan leggen (Xanten,
Schonewille, Engelen, & Maat, 2011). Kartrekkers weten goed te luisteren naar wat andere bewoners
bezighoudt en komen met ideeën die breed gedragen kunnen worden. Het betreft ook het talent om
een project of een beweging daadwerkelijk in gang te kunnen zetten. Het gaat er ook om dat met
een zekere toewijding te doen (Wijdeven, Graaf, & Hendriks, 2013). Deze toewijding betreft dan niet
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alleen het project zélf, maar dient ook (op zijn minst gedeeltelijk) betrekking te hebben op de
publieke zaak (Wijdeven, Graaf, & Hendriks, 2013).
Veel initiatiefnemers hebben sociale en doelgerichte doelstellingen en willen doorgaans een
concreet maatschappelijk probleem aanpakken (meestal in de concrete omgeving) en/of doen mee
omdat ze het leuk en interessant vinden om samen met anderen actief te zijn. Deze voortrekkers
hebben een zeker talent voor publiek ondernemerschap (Wijdeven, Graaf, & Hendriks, 2013).
Succesvolle burgerinitiatieven blijken afhankelijk te zijn van de professionele steun van individuen
mensen met een unieke combinatie van ondernemerschap en betrokkenheid (Vries de, 2013). Het is
het combineren van ondernemerschap met verantwoordelijkheid en aandacht voor de gemeenschap
waarmee meerwaarde voor de medemens gecreëerd in de vorm van sociale duurzaamheid. Sociale
ondernemers maken gebruik van wat de wereld biedt, maar werken wel binnen een voor henzelf
herkenbare schaal en/of op een herkenbaar thema (Cox, Hartog, Hooghiemstra, Maas, & Kuyper,
2013).
Een zorgpionier met een vooruitziende blik is Pieter van der Hooft, wijkverpleegkundige
en werkzaam als zorgarchitect bij het Samen Zorgen Buro in Weert. Hij is de ideeëndrager en
(mede) kartrekker van succesvolle zorgcollectieven waarvan er twee dit jaar een jubileum hebben
te vieren. Het Jozefhuis (Stichting Jozefhuis) in Roggel bestaat dertig jaar en het Franciscus Hospice
in Weert (Stichting Eerbied voor het Leven) viert dit jaar zijn tienjarig jubileum. Als zorgarchitect
heeft hij zich verbaasd over de weerstanden met name uit de professionele zorghoek. Daarom
heeft hij een geheel nieuwe visie op (zieken) zorg ontwikkeld waarmee de verantwoordelijkheid
voor de zieke medemens weer de verantwoordelijkheid van de gehele samenleving kan worden.
Momenteel is hij samen met de inwoners van de Gemeente Leudal en onder andere professionele
zorgaanbieders aan de hand van de theorie van ‘Gemeenschapszorg & Samen Zorgen’ bezig met
de oprichting van een het eerste Samen Zorgen Huis. Het concept van het Samen Zorgen is dus
gebaseerd op deze andere theorie over gezondheidszorgsystemen omdat de bestaande
zorgconcepten de toestand van de huidige ziekenzorg niet wezenlijk meer kunnen verbeteren. Hij
benadrukt het belang om iedereen, zowel jong als oud, te stimuleren om
medeverantwoordelijkheid te gaan nemen in de zorg en samen, dus nadrukkelijk ook met de
professionals, te gaan zorgen voor de zieke medemens. Het ziekenzorg model van de
verzorgingsstaat gaat hoofdzakelijk uit van drie zorgkrachten de zieke mens, met haar/ zijn
mantelzorg en de professional. Door de erkenning van het (zieken)zorg talent van iedereen, dat
een evenwaardige kracht ten opzichte van de zelfzorg, mantelzorg en professionele zorg is,
ontstaat een vierde zorgkracht gemeenschapszorg. Wanneer mensen zich bewust worden van de
stand van zaken in de gezondheidszorg, zich zelf mede verantwoordelijk gaan voelen en
vervolgens zelf het initiatief nemen en zich gaan organiseren dan is er sprake van
gemeenschapszorg. Wanneer die aansluiting op een juiste manier wordt gezocht en tot
ontwikkeling wordt gebracht kunnen er nieuwe zorgmogelijkheden worden gerealiseerd. Dit kan
worden bereikt door het organiseren van een kwalitatief betrouwbare vrijwilligersorganisatie die
werkelijk initiatief neemt en verantwoordelijkheid draagt om te zorgen voor een zieke medemens.

4.2.3. Rollen van bewoners, maatschappelijke partners en overheid
Bij een aantal zorgcollectieven zijn uit eigen beweging een aantal kartrekkers opgestaan die
begonnen zijn met de aandacht te vestigen op een bepaald zorg- of welzijnsprobleem in een dorp.
Zienswijzen verworven op speciale themabijeenkomsten of inzichten afkomstig vanuit de
dorpsontwikkelingsplannen inspireren de dorpsbewoners om in actie te komen. Een dorpsraad
functioneert daarbij als intermediair: biedt vaak een eerste aanspreekpunt, kan zelf als kartrekker
fungeren of brengt de kartrekkers voort. De dorpsraad neemt daarbij de problemen niet over maar
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schept voorwaarden voor de dorpsbewoners om er zelf mee aan de slag te gaan. De overheid stelt
kennis en informatie ter beschikking en ondersteunt het maatschappelijk middenveld door middel
van deskundigheidsbevordering.

4.3. Het vormen van een initiatiefgroep
Het verbreden van de oorspronkelijke kartrekker(s) naar een groep bewoners in een initiatiefgroep
is een volgende stap. De leden van de diverse initiatiefgroepen zijn afkomstig uit de in het dorp
aanwezige lokale belangenbehartigers. De deelnemers die hebben geparticipeerd in de verschillende
initiatiefgroepen zijn:
 bewoners van een dorp,
 leden van een dorpsraad of leden van een Kerkbestuur,
 huisarts,
 medewerkers van maatschappelijke organisaties (de Zonnebloem, KBO, ZijActief),
 afgevaardigde van een gemeente,
 medewerker van een welzijnsorganisatie,
 medewerker van een zorggroep.

Begin met contacten te leggen vooral naar de gemeente toe . Mensen die belangrijk zijn in het
dorp, mensen die het dorp goed kennen, die bekend zijn in het dorp. Begin een netwerk op te
bouwen en wanneer je een netwerk heb dan kun je verder werken. Jos Heijen uit Welkom in ons
dorp (You Tube).
We hadden veel tijd nodig om elkaar te leren kennen, een netwerk op te bouwen, contacten te
leggen. Ine Verhaeg Stichting Eerbied voor het Leven.

Het initiatief blijft niet in handen van één of twee kartrekkers. Een bescheiden groepje
(ondernemende) burgers neemt het voortouw; trekt de kar en houdt de initiatieven op gang
(Wijdeven, Graaf, & Hendriks, 2013). Samenwerking met andere burgers in de opzet en uitvoering
van de initiatieven is wezenlijk. Iets samen op poten zetten is praktisch (je kunt niet alles zelf, maak
dan vooral gebruik van expertises van anderen) en het is daarnaast ook ‘gewoon leuk’ om ergens
samen voor te gaan (Denters, Tonkens, Verhoeven, & Bakker, 2013). Aandachtspunt is wel om te
zorgen voor de afwisseling van denkers en doeners in een initiatiefgroep en ervoor te zorgen dat er
een aantal belangrijke sleutelfiguren uit een dorp of wijk in de groep zitting nemen. Daarbij spelen
sleutelfiguren, zowel bewoners als professionals, die ondernemend zijn, lokale kennis hebben en
mensen kunnen verbinden een voorname rol. In het onderzoek Duurzaam Dorp Overijssel wordt
bevestigd dat een actieve voortrekker een kritische succesfactor is (Straatman, 2012). Er wordt
verder in dit onderzoek onderscheid gemaakt tussen de expert activist (het type denker en de
overlegger) en de everyday maker (het type doener) waarbij de kans op slagen het grootst is
wanneer de expert activist en de everyday maker samenkomen in allrounders.
4.3.1. Eensgezinde groep
Voorts is een zorginitiatief sterk gebaat bij een eensgezinde groep . Zonder een sterke eenheid is het
voor een zorginitiatief moeilijk om een positie te verwerven bij gemeente of instellingen.
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De kracht van het project is dat we steeds met dezelfde groep onderweg zijn geweest en dat heeft
vertrouwen uitgestraald. Het is erg belangrijk om uit te stralen dat je het samen wil en dat je er
samen achter staat. Als de groep samen sterk is, is de kans op slagen groot. Ine Verhaeg Stichting
Eerbied voor het Leven.

Bovendien heb je een lange adem nodig als initiatiefgroep want je wordt tijdens het proces met
allerlei zaken geconfronteerd.
Acht jaar hadden vier jaar kunnen zijn. Is uiteindelijk erg lang geweest. Heeft te maken gehad
met de onbekendheid van het project. Ine Verhaeg Stichting Eerbied voor het Leven.

Kortom je hebt bewoners nodig die andere bewoners kunnen inspireren om een verandering in te
zetten. Het vereist daarnaast vasthoudendheid, lef, brutaliteit en out of the box denken.

Mogelijk komt in 2015 het geld voor dagvoorziening niet meer van de AWBZ maar van de Wmo.
Dat gaat gepaard met een bezuiniging. Onder de streep betekent dat, dat er minder geld
beschikbaar is terwijl de behoefte aan ondersteuning stijgt. In plaats van in paniek te raken,
hebben we deze verandering als een uitdaging aangegrepen. En zo hebben we samen een
manier bedacht waarop we toch alle nodige zorg kunnen bieden. Door twee nieuwe stichtingen
op te richten, wordt het voor Koningslust en Grashoek mogelijk om zelf de financiën te beheren.
Dat houdt in dat zij de beroepskrachten die nodig zijn, zelf kunnen inhuren. Tot nu toe was een
zorgaanbieder eindverantwoordelijk. Zo zie je: ook innovatie in de zorg vergt lef en creativiteit.
Piet Geurts Stichting Welzijnsbevordering Koningslust/Grashoek..
Pieter toonde lef om het huis te willen kopen zonder dar daarvoor voldoende financiële
middelen aanwezig waren. Ine Verhaeg Stichting Eerbied voor het Leven.

4.3.2. Burgerschapsstijlen
Naast een minimum aan sociale cohesie lijkt een verklarende factor voor de toename van de
zorgcollectieven te verklaren vanuit de stijging van het aantal bewoners die ervaring heeft met het
organiseren van activiteiten en het besturen van organisaties. Enige nuancering is hier wel op zijn
plaats. Nadere beschouwing van het beeld achter de cijfers wijst uit dat er grote verschillen bestaan
tussen burgers voor wat betreft hun inzet voor de publieke zaak. Motivaction heeft in samenwerking
met de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie en de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid vier burgerschapsstijlen ontwikkeld (Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid, 2005) om de belevingswereld van burgers in te delen (bijlage 6). Bewoners
verschillen sterk in de mate waarin ze zijn gericht op de wijk of de mate waarin zij zich voor de wijk
willen inzetten. De WRR onderscheidt vier burgerschapsstijlen: verantwoordelijken, volgzamen,
pragmatici en critici. De indeling verduidelijkt dat toerusting van de bewoners alleen niet voldoende
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is om actief burgerschap te bevorderen. Het zelfvertrouwen speelt een minstens zo belangrijke rol.
Dat maakt het beeld genuanceerder en biedt het perspectief om gerichter om te gaan met
burgerbetrokkenheid. Een gerichtere inzet op het betrekken van de ene groep burgers dan wel het
loslaten of verbinden van de andere groep geeft met minder inspanningen meer resultaat.
4.3.3. Procesbegeleider
Wanneer er nog geen sprake is van kartrekker(s)/initiatiefgroep kan een procesbegeleider starten
met het bij elkaar brengen van een aantal partijen en het informeren van de bewoners. Een
gemeente kan een professionele kracht aanstellen die verbindingen legt tussen bewoners onderling
en tussen bewoners en professionals maar die ook nieuwe initiatieven mee kan helpen oppakken.
Bewoners blijken te beschikken over een (onbenut) reservoir van talenten en capaciteiten en het is
zaak om dat reservoir aan te boren en te activeren. Wanneer bewoners elkaar weten te vinden, kan
men makkelijker samen iets oppakken (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2005).
Bewonersorganisaties beschikken over een netwerk en kennis die ze beschikbaar stellen aan
dorpsgenoten. Ze functioneren vaak als spil in het web, weten wat er leeft en weten ook wie de
belangrijke sleutelfiguren zijn in een dorp.

De dorpsraden vervullen een centrale functie in het dorp en weten hoe de hazen lopen. Ze
kunnen goed aangeven welke sleutelfiguren in het kader van de pilot van belang zijn. Zonder
steun van de dorpsraden is het lastig om voet aan de grond te krijgen als kerncoördinator of als
ambtenaar van de gemeente (Rijk-Niesen & Wijhers-Crommentuijn, 2012).

Naast een bewonersorganisatie kan de taak van procesbegeleiding door andere partijen op zich
worden genomen. Ten tijde van de oprichting van een huiskamer heeft een woningbouwcorporatie
het proces opnieuw leven ingeblazen. Door zich garant te stellen voor een gebouw, nadat eerdere
overleggen tussen de verschillende partijen op een dood spoor waren uitgelopen, kon men verder
aan de slag met de voorbereidingen van een huiskamer. De pilot ‘We gaan het anders doen’ laat zien
dat de inzet van een projectleider het proces van oprichting van een dagvoorziening aanzienlijk heeft
weten te versnellen.

Als procesleider heb ik vooral trekker en ondersteuner vervuld en luis in de pels. Ik heb
geprobeerd zo weinig mogelijk ‘over te nemen’. Liever samen achter de laptop een
contourennotitie opstellen dan ‘ík heb er nog een liggen’; ik maak wel een voorzet’. Natuurlijk
heb ik zoveel mogelijk meegewerkt waar mogelijk achter de schermen. Vooral op het terrein
van communicatie en organisatie. Heldere doelen, deadlines en verantwoordelijkheden zijn
heel belangrijk geweest. In zo’n complexe processen is het nodig gebleken om er als
procesbegeleider bovenop te zitten, de koers vast te houden en soms ook keuzes af te
dwingen. Silvi Joosten Pilot ‘We gaan het anders doen’.

4.3.4. Rechtspositionele vorm
Nadat duidelijk is wie er aan de groep gaat deelnemen wordt er veelal een rechtspositionele vorm
van een zorgcollectief bepaald. De werkgroep ontwikkelt zich tot een zelforganisatie van bewoners
die zorg draagt voor de exploitatie. Er worden de mogelijkheden afgetast om de organisatie van de
voorziening(en) en de activiteiten onder te brengen bij een bestaande dorp- of buurtorganisatie of
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een nieuwe organisatie. Het merendeel van de collectieven kiest daarbij voor de stichting als
rechtsvorm en in een enkel geval (Zorg voor elkaar in Vijlen) is het collectief onder het bestuur van
de dorpsraad ondergebracht.
4.3.4.1. Zorgcoöperatie
Hoewel er in Limburg steeds meer belangstelling is te bespeuren voor het model van een
zorgcoöperatie is er door de initiatiefnemers niet voor deze rechtsvorm gekozen. In tegenstelling tot
een stichting kent een zorgcoöperatie leden. Het bestuur van de coöperatie wordt samengesteld uit
de leden. Alle leden hebben één stem en elk lid kan meebeslissen over de koers van een coöperatie.
Een coöperatie steunt op onderlinge betrokkenheid en de leden functioneren als klankbord.
Een zorgcoöperatie koopt lokaal of regionaal gezamenlijk zorg in, bijvoorbeeld voorzieningen voor
ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. De visie van de zorgcoöperatie is
gebaseerd op zelfzorg waarbij zoveel mogelijk ondersteund wordt met behulp van een steunnetwerk
(familiezorg). De effecten van deze werkwijze is dat er minder dure zorg nodig is en ouderen langer in
het eigen dorp kunnen blijven. Het komt de leefbaarheid van een dorp ten goede omdat het
solidariteit en betrokkenheid met elkaar oplevert. Het streven is dat de zorgcoöperatie er voor de
mensen is en niet het geld leidend is. De voordelen van de zorgcoöperatie op een rij:
 het is de meest democratische vorm;
 leden van een zorgcoöperatie zijn leidend;
 leden voelen zich verantwoordelijk;
 de dienst- en zorgverlening is als vanzelf vraaggericht;
 men vraagt niet meer dan nodig.
4.3.5. Rollen van bewoners, maatschappelijke partners en overheid
Het zorgcollectief is eigenaar van het initiatief, houdt de regie en legt de verbindingen door het
opbouwen van een netwerk. Door een eenheid uit te stralen zorgt een collectief voor het vertrouwen
naar externe partners toe. Participatie van dorpsraadleden in een zorgcollectief en de nauwe
betrokkenheid van een dorpsraad bij een aantal collectieven zorgen voor korte lijnen in een dorp.
Indien gewenst helpt een gemeente een zorgcollectief op weg door bijvoorbeeld contacten te leggen
met de relevante organisaties. Op de plaatsen waar uit zichzelf geen beweging ontstaat is een
sterkere rol voor een gemeente weggelegd. Een centrale coördinator zorgt ervoor dat de lijnen kort
zijn naar een gemeente toe en er bovendien één herkenbaar aanspreekpunt is. De rol van
procesbegeleider is toegespitst op een lokale situatie en kan door verschillende partijen op zich
worden genomen. Bovendien kan een procesbegeleider ondersteuning bieden bij het samenstellen
van een initiatiefgroep, het begeleiden van een initiatiefgroep bij het inventariseren van de thema’s
die leven in een dorp en het creëren van gesprekken en ontmoetingen met de bewoners. Daarvoor
gebruikt hij/zij de methode van het aanspreken van netwerken en het benaderen van sleutelfiguren.
Gezamenlijk met de bewoners inventariseert en oriënteert hij/zij de mogelijkheden om een
werkgroep samen te stellen.

4.4.

Visie

In dit stadium wordt er door de bewoners gezamenlijk gezocht naar een visie voor een zorgcollectief.
Door een visie is een hele groep doortrokken van een gevoel van gemeenschappelijkheid waardoor
de diverse activiteiten een grotere samenhang krijgen. Wanneer er geen onderlinge afstemming is
loopt een groep het risico uiteen te vallen in kibbelende groepjes. Een visie ondersteunt en geeft
richting aan de toekomst van een zorgcollectief. Voor de formulering van een visie wordt op de
volgende vragen antwoorden gezocht:
 Waar staan we nu als dorp/wijk?
 Waarom zijn veranderingen noodzakelijk?
 Welke veranderingen heeft de initiatiefgroep voor ogen?
 Welk veranderingspad willen we volgen?
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 Hoe willen we de bewoners erbij gaan betrekken?
Een gezamenlijke visie schept voor een initiatiefgroep een identiteit, een gemeenschappelijke
richting en waarden, zorgt voor commitment en creëert een omgeving waarin mensen risico's durven
te nemen en durven te experimenteren. Een aantal zorgcollectieven heeft voor het ontwerp van een
visie gebruik gemaakt van een Dorpsontwikkelingsplan (bijlage 7). Hoewel bij veel van de
zorgcollectieven een Dorpsontwikkelingsplan leidend is geweest voor de te bepalen visie kunnen
daarvoor ook andere hulpmiddelen worden ingezet. De stichtingen van ‘t Zorghuus en
Gezondheidscentrum America hebben er voor gekozen om een bedrijfsplan te gebruiken. Om
herkenbaarheid te vergroten wordt er door de bewoners naar aanleiding van een visie een keuze
gemaakt voor een naam van een zorgcollectief. Hetgeen vergezeld gaat met het kiezen van een
huisstijl en een speciaal logo voor een zorgcollectief.
4.4.1. Rollen van bewoners, maatschappelijke partners en overheid
In dit stadium wordt er door de bewoners al dan niet ondersteund met professionals gezocht naar
een visie voor en herkenbaarheid van een zorgcollectief. De visie wordt getoetst aan het beleid van
een gemeente of onderschreven door een gemeente. Het geeft ruimte om een eigen visie te creëren
en biedt hierin ook een perspectief voor een zorgcollectief.

4.5.

Verkenning en cocreatie

Wanneer een visie helder is neergezet voor een zorgcollectief wordt er door een werkgroep aan de
slag gegaan. In deze fase van het uitwerken van ideeën en projectvoorstellen krijgen gesprekken het
karakter van projectgroepbijeenkomsten. Een werkgroep heeft de taak om de gesprekken tussen
bewoners op gang te brengen en gesprekken te structureren om te voorkomen dat de
bewonersgesprekken alle kanten opwaaien en zich verliezen in de omvang van thema’s en details.
Daarnaast worden er enquêtes en/of verkennende onderzoeken uitgevoerd.
4.5.1. Cocreatie
Bestudering van de verschillenden voorlopers maakte een aantal gemeenschappelijke fasen zichtbaar
maar dit impliceert niet dat een zorgcollectief deze fasen op identieke wijze doorloopt. Elk collectief
geeft op geheel eigen wijze invulling aan een zorgvoorziening. Het is een uniek proces waarbij
situatiespecifieke cocreatie met de betrokken lokale partijen plaatsvind. De samenleving is
dynamischer en complexer geworden en dit heeft zijn weerslag op de wijze van veranderen.
Problemen hangen meer dan ooit met elkaar samen en steeds meer relevante factoren spelen een
rol en beïnvloeden elkaar. Veranderen is in veel gevallen meer dan een simpel traject van a naar b en
is tegelijkertijd cocreëren geworden. Tijdens het proces van ontwikkeling vindt meerdere malen
cocreatie plaats. Dit kan worden verduidelijkt aan de hand van de arenaklik zoals beschreven in het
burge(r)meesterboek (Henneman, Loorbach, & Timmerman, 2012). Een arena is pas klaar om het
veranderingsverhaal, de transitieagenda, uit te werken als het zich heeft verbonden met het
organiserend idee. In elk cocreatie proces zijn enkele momenten te herkennen waarop het
organiserend idee van de arena wordt ontdekt; een nieuw gedeeld idee dat qua gevoel en idee zo
krachtig is dat het een nieuwe collectieve manier van denken bepaald. Op zo’n moment komt veel
energie vrij. Het muntje valt bij alle deelnemers tegelijkertijd. Het succes van een initiatief wordt
verklaard wanneer deelnemende partijen een idee onderschrijven; de arenaklik. In het hele proces
van vernieuwen kan een arenaklik meerdere malen plaatsvinden. Het organiserend idee omvat het
beeld en het gevoel dat de basis vormt voor de gemeenschappelijke visie. Vanuit deze visie wordt
gezamenlijk geleerd, geobserveerd, gevoeld, gedroomd en uitgeprobeerd. De energie die vrijkomt bij
het ontstaan ervan is nodig om de agenda gezamenlijk verder uit te werken en te delen met anderen
(Henneman, Loorbach, & Timmerman, 2012).
4.5.2. Communicatie
Omdat de nieuwe zorgcollectieven een reactie zijn op oude structuren en gewoonten, stuiten ze op
weerstanden en daarom is draagvlak van alle betrokkenen vereist. Door veelvuldig alle
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geïnteresseerden in een dorp raadplegen worden de inzichten verkregen waarom een nieuwe
zorgvoorziening noodzakelijk is en krijgen belangstellenden een vorm van intrinsieke motivatie. Het
verwerven van draagvlak is belangrijk omdat bij gedwongen verandering, waar geen inspraak is
geweest, er weerstand ontstaat. Hoe minder er overtuigings- en machtsstrategieën in de vroege fase
van een innovatietraject worden toegepast, hoe meer bereidheid er is om na te denken over de
wenselijkheid van een zorgvoorziening.
Een zorgcollectief is verantwoordelijk voor de publiciteit rondom een zorgcollectief en er wordt
benadrukt dat het collectief er voor en tegelijkertijd van de bewoners is. Voor informatieverstrekking
naar de bewoners toe wordt veelvuldig de lokale media ingezet. Tevens zijn er folders, affiches,
flyers en een digitale nieuwsbrief voor dit doel gemaakt en verspreid in het dorp. Tijdens meerdere
informatiebijeenkomsten worden ontmoetingen gerealiseerd met bewoners en worden gesprekken
van en door dorpsbewoners rond bepaalde thema’s gearrangeerd. Met als doel een beeld te
verkrijgen van wat er leeft in een dorp. Wat willen bewoners en wie wil er meehelpen om de
wensen en dromen die leven in een dorp te realiseren? In het dorp America zet men een
burgerpanel in voor interactieve raadpleging van het dorp en ‘t Zorghuus heeft Vrienden van ‘t
Zorghuus opgericht. Veel aandacht is er dus bij de zorgcollectieven bij het winnen van een zo groot
mogelijk draagvlak. Door een aantal zorgcollectieven wordt er gebruik gemaakt van de sociale media
en/of een website. Daarentegen zijn er zorgcollectieven van de grond gekomen zonder de inzet van
de sociale media. In de kleine kernen blijkt mond-op-mond reclame nog een uitstekend middel om
de bewoners op de hoogte te houden.
De voortdurende dialoog is nodig om verantwoordelijkheden af te stemmen en bepalen welke
valkuilen er aan de orde zijn tussen alle betrokkenen. Door zoveel mogelijk bewoners te betrekken
bij een zorgcollectief en werk te maken van betrokken bewoners wordt betrokkenheid van onderop
gegenereerd. Vanuit de bewoners worden zelfsturende werkgroepen samengesteld rondom
specifieke thema’s. Een lid van het dorpsoverleg neemt deel in de werkgroep zodat een collectief
functioneert als een werkgroep onder het bestuur van de dorpsraad (‘t Zorghuus). Door er samen de
schouders onder te zetten krijgen de bewoners het gevoel van een gezamenlijk eigenaarschap en
ontstaat er trots op wat er gezamenlijk wordt bereikt. De gemeente ondersteunt de werkgroepen
door het reserveren van vergaderruimten en het ter beschikking stellen van communicatiemiddelen.
4.5.3. Locatie en financiering
Het zoeken naar een geschikte locatie en het beheer en de inrichting komt voor rekening van een
zorgcollectief. Locaties dienen zo centraal mogelijk gelegen te zijn om de toegankelijkheid zowel
fysiek als sociaal te bevorderen voor een groep kwetsbare bewoners. De actieradius en
participatiemogelijkheden van deze groep liggen voornamelijk in eigen buurt of dorp. De aanschaf of
bouw van een locatie is bij een aantal zorgcollectieven een moeizaam proces gebleken waarbij er
veel afhangt van de coöperatieve opstelling van betrokken plaatselijke ondernemers,
maatschappelijke organisaties of de actieve medewerking van een woningbouwcorporatie. De
inrichting van een locatie wordt ten slotte gefinancierd met gelden afkomstig uit speciale acties,
fondsen of subsidies van de gemeentes. In een aantal zorgcollectieven heeft een gemeente
bijgesprongen met subsidies bijvoorbeeld voor het renoveren van een keuken.
4.5.4. Werven en begeleiden van de vrijwilligers

De grootste winst is echter de hulp van vrijwilligers. Zij drukken de kosten en houden de lijntjes
kort tussen het dorp, de deelnemers en de beroepskracht. Dankzij hen is de ouderenzorg écht
geworteld in het dorp. Piet Geurts Stichting Welzijnsbevordering Koningslust/Grashoek.
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Geen van de initiatieven geeft aan een tekort te hebben aan vrijwilligers of heeft moeite gehad met
de werving. Onderzoek heeft aangetoond dat het vrijwilligerswerk in Nederland door de jaren heen
gelijk blijft maar er wel verschuivingen optreden (Houben-van Herte & Te Riele, 2011). Het
traditionele vrijwilligerswerk is verschoven naar nieuwe vormen van vrijwilligerswerk die anders zijn
in tijdsbesteding, vorm van organisatie en specifieke betrokkenheid (Meijs & van Baren, 2013). Het
merendeel van de vrijwilligers is persoonlijk gevraagd of anderszins persoonlijk benaderd voor
deelname aan een zorgcollectief. Vrijwilligers verbinden zich in toenemende mate op een andere
manier, korter en projectmatiger. Willen en kunnen zijn, zoals vaker in het leven, cruciale factoren,
maar als het gaat om burgerparticipatie speelt simpelweg ‘gevraagd worden’ om bij te dragen ook
een niet te onderschatten rol (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2012).

Zo gaat dat hier. Op verjaardagen of in de winkel spreken dorpsgenoten elkaar aan, zo van:
wordt het niet eens tijd om je aan te melden? Of kom ik unne Graashookse tegen op de markt
van wie ik weet dat ‘ie in de vut is en dan zeg ik: je verveelt je zeker, hè? Nou, een week later
hebben we een nieuwe chauffeur op het vrijwillige ouderenvervoer. Grad Drissen Stichting
Dorpsdagvoorziening Grashoek.

Vooraf wordt gesteld dat de werkzaamheden aan de vrijwilliger worden aangepast en niet andersom.
Vrijwilligers willen meewerken wanneer dat vrijblijvend, in de speciale werkgroepen tijdelijk is en de
werkzaamheden gedurende een vooraf afgebakende tijd ingeroosterd kunnen worden. De
initiatiefnemers laten de keuze voor de werkzaamheden bij de vrijwilligers zelf. Uitgangspunt is dat
het vrijwilligerswerk aansluit bij de interesse van de vrijwilligers. Denk daarbij aan het soort activiteit,
het type cliënten en zijn rol.
Er zijn bij de zorgcollectieven globaal drie soorten vrijwilligers te onderscheiden:
 Vrijwilligers als spil in de dagactiviteiten (coördinatie en organisatie).
 Vrijwilligers als gelijkwaardige partner van professionele medewerkers (samenwerken).
 Vrijwilligers ter ondersteuning bij de uitvoering van dagactiviteiten (meewerken).
Bij navraag tijdens de gesprekken met de initiatiefnemers bleek dat het merendeel van de
vrijwilligers werkzaam in een zorgcollectief over een professionele zorgachtergrond te beschikken of
een sterke affiniteit met het onderwerp zorg te hebben.
Het kleinschalige karakter van de zorgcollectieven en de eigen verantwoordelijkheid van de
vrijwilligers leidt tot minder regels. Een vrijwilliger mag alles doen, mits hij over de nodige
kwalificaties beschikt. Vrijwilligers mogen bijvoorbeeld helpen bij het naar het toilet gaan of toezicht
houden op een groep. Bepalend voor de vraag of iemand voor een bepaalde taak kan worden
ingezet, is niet of hij daarvoor betaald wordt, maar of hij over de kennis en vaardigheden beschikt die
nodig zijn om die taak uit te voeren. Een vrijwilliger die over dezelfde kwalificaties, kennis en
vaardigheden beschikt als een beroepskracht, kan dezelfde taken verrichten als een beroepskracht
(Mulders & Vermunt, 2013).
Tevens is er aandacht voor de begeleiding van de vrijwilligers. Sommige vrijwilligers willen te graag
zorgen en dat strookt niet met het beleid om bijvoorbeeld deelnemers van een dagbesteding te
stimuleren in wat ze zelf kunnen en het begeleiden met de handen op de rug. Sommige vrijwilligers
hebben hier moeite mee. Zij kiezen vaak voor dit soort vrijwilligerswerk omdat ze graag willen
zorgen. En op het moment dat vrijwilligers hierop worden afgeremd, voelen ze zich minder nuttig.
Dat vraagt de nodige begeleiding (Mulders & Vermunt, 2013).
Voor verzekering wordt gebruik gemaakt van een vrijwilligersverzekering afgesloten door een
gemeente. De vrijwilligers krijgen waardering voor het werk dat wordt verzet in de vorm van een
kleinigheidje of een jaarlijks feest. Bovendien ontvangen ze onkostenvergoeding en worden er
verzekeringen geregeld. Daarnaast worden de vrijwilligers geregeld in staat gesteld om cursussen en
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workshops te volgen. Hierin kan ook het welzijnswerk een rol spelen door te zorgen voor trainingen
of een vangnet te zijn voor vragen rondom het vrijwilligerswerk. Ten slotte is een zekere bestuurlijke
en bureaucratische terughoudendheid en een gepaste afstand van belang voor vrijwilligers. De
vrijwilligers zitten niet te wachten op veel regels, uitgebreide procedures (van ook nog eens
verschillende instanties) en onnodig veel overleg en papierwerk (Oude Vrielink & Wijdeven, 2011).
4.5.6. Evaluatie
Tijdens het traject van ontwikkeling tot en met de realisatie van een zorgcollectief is mede door de
continue afstemming met alle betrokkenen monitoring mogelijk. De ervaringen worden met alle
betrokkenen geëvalueerd en kunnen leiden tot bijstelling van een activiteit. In Grubbenvorst heeft
dat er bijvoorbeeld toe geleid dat na tegenvallende belangstelling een inlooppunt is gestopt
(Joosten, 2013).
4.5.7. Borging
Zorg samen voor een goede borging. Het waarborgen van de continuïteit vraagt om voortdurende
inzet. Als bewoners zien dat een zorgcollectief goed draait, durven en willen ze ook andere projecten
aanpakken en groeit hun betrokkenheid.
4.5.8. Rollen van bewoners, maatschappelijke partners en overheid
De regierol blijft voorbehouden aan een zorgcollectief. Het zorgcollectief zorgt voor draagvlak door
het continue informeren van en communiceren met de vele partners en bewoners in het dorp. Door
geregeld met de bewoners te communiceren hou je de bewoners op de hoogte en bereik je een
groot gedeelte van je doelgroep in een dorp of een wijk. De ingeschakelde werkgroepen richten zich
op de uitvoering van een specifiek onderdeel van een zorgcollectief en hebben als bijkomend
voordeel dat ze zo betrokkenheid van onderop genereren. Een zorgcollectief draagt verder zorg voor
werving, coördinatie en begeleiding van de vele vrijwilligers. Desgewenst stellen de professionele
organisaties deskundigheid en/of een professional ter beschikking om een zorgcollectief te kunnen
bijstaan. Voorts wordt van de zorgcollectieven verwacht dat zij als sociale onderneming opereren:
verantwoordelijk zijn voor het beheer van en het financiële beleid voor de zorgvoorzieningen. Ze zijn
voor de inkomsten afhankelijk van fondsen en het plaatselijke bedrijfsleven. De zorgcollectieven zijn
sterk gebaat bij de constructieve inzet van de diensten van de lokale ondernemers,
woningbouwcorporaties en andere maatschappelijke partners. Tegemoetkoming van de
ondernemers met speciale aangepaste tarieven of belangeloze inzet van hun diensten kan een
voorname impuls geven aan een zorgcollectief. Ten slotte heeft de financiële steun van provincie of
gemeente voor een aantal zorgcollectieven het opstarten vergemakkelijkt.
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5 Conclusies
Vraag ons niet hoe je een dorpsdagvoorziening moet opzetten. Dat weten wij niet. Wat wij wel
weten is hoe het kan. Althans hoe het in Grubbenvorst geslaagd is. Servaas Huys Stichting Kom
Er Bij.

5.1.

Inleiding

Het bruist en er is een stille revolutie gaande in Limburg. Er zijn inmiddels zo’n dertig zorgcollectieven
opgespoord. Het lokale karakter van de zorgcollectieven en het feit dat regulering van onderop
wordt gecreëerd en niet van bovenaf wordt opgelegd, zorgen ervoor dat ze heel nauw aansluiten bij
de specifieke behoeften en doelstellingen van een wijk of dorp. In dit hoofdstuk worden de
belangrijkste conclusies van het voorafgaande gepresenteerd.

5.2.

Bewoners zo lang mogelijk in eigen dorp

De overheidsmaatregelen en de dubbele vergrijzing leiden tot een grotere groep ouderen met een
steeds zwaardere hulpvraag aan huis. Met de toenemende vergrijzing is er ook waar te nemen dat er
uit die grijze golf een aantal vitale ouderen opstaat die de noodzaak ziet om veranderingen door te
voeren. Deze initiatiefnemers zien in de terugloop of het helemaal verdwijnen van een aantal
zorgvoorzieningen ook de kansen en uitdagingen voor verbetering van het zorgaanbod in hun dorp.
Met behulp van de zorgcollectieven kunnen ouderen en andere kwetsbare doelgroepen langer in het
eigen dorp verblijven en wordt voorkomen dat steeds meer bewoners het dorp verlaten. Bijkomstig
voordeel is dat er een oogje in het zeil kan worden gehouden op de overige kwetsbare
dorpsbewoners en de mantelzorgers af en toe worden ontlast van hun zorgtaak. Naast de
maatschappelijk doelen vertegenwoordigen de zorgcollectieven ook een persoonlijke doel namelijk
het bevorderen van het welzijn van de overwegend oudere vrijwilligers.

5.3.

Het dorp in de hoofdrol

Van belang voor het welslagen van een zorgcollectief zijn bevlogen, betrokken en ondernemende
dorpsbewoners die de kar vooruit willen trekken en ervoor zorgen dat een initiatief zich verder
ontwikkeld. Afhankelijk van een lokale situatie kan de taak van een kartrekker door meerdere
partijen op zich worden genomen. Een enkele keer zijn het de leden van een dorpsraad die de
aandacht vragen, soms zijn het de maatschappelijke organisaties of vindt er een onderlinge
kruisbestuiving plaats. Incidenteel gebeurt het ook dat individuele bewoners zich vinden en naar een
dorpsraad toestappen. Uitbreiding van de oorspronkelijke initiatiefnemer(s) naar een veel bredere
groep dan de eerder opgestane is noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van een zorgcollectief.
Een zorgcollectief heeft in veel gevallen een lange aanloop nodig en bovenal doorzettingskracht om
de vele hindernissen te overwinnen. Het dorp heeft en houdt echter gedurende het hele proces de
hoofdrol en bepaald zelf welke voorziening voor hun dorp geschikt is en doet dit in samenspraak met
het hele dorp. Waar eerder een gemeente en maatschappelijke partners het voortouw namen geven
ze nu het dorp de ruimte en springen ze desgewenst bij met (financiële) hulpmiddelen of expertise.
Vanaf het vertrekpunt wordt er gezorgd voor betrokkenheid van onderop waardoor het
eigenaarschap bij zoveel mogelijk bewoners komt te liggen en draagvlak wordt gegenereerd voor een
zorgcollectief. Er wordt geregeld overleg gevoerd met zoveel mogelijk dorpsbewoners door middel
van de inzet van massa-mediale middelen, brainstormachtige bijeenkomsten, speciale burgerpanels,
dorpsambitieboeken en de sociale media. Een Dorpsontwikkelingsplan heeft in de verschillende
fasen van totstandkoming van een zorgcollectief meerwaarde. In de beginfase kweekt het
bewustwording bij de dorpsbewoners terwijl in een later stadium inzichten worden aangereikt
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waarmee een gemeenschappelijk kader wordt ontworpen om als groep gericht verder te werken.
Met de zelfsturende thema-gerelateerde werkgroepen wordt veel vooruitgang geboekt door met
een afgebakend thema aan de slag te gaan al dan niet ondersteund door een dorpsraad. Verder
ontbreekt het de zorgcollectieven niet aan vrijwilligers. De persoonlijke benadering, de
keuzevrijheid bij de werving en het veelal tijdelijke karakter van de werkzaamheden levert een
gemotiveerd vrijwilligersbestand op dat toereikend is.

5.4.

Een regenboog aan zorgcollectieven

In een gezamenlijke ontdekkingsreis door en met de bewoners zijn mooie voorbeelden van
zorgvoorzieningen voor de bewoners ontstaan. De mix van zorgcollectieven is een gevolg van een
iteratief proces waarbij elk dorp de verschillende fasen op geheel eigen wijze doorloopt. De
bewoners gaan zelf op zoek naar de zorgkracht, de zorgvraag en het zorgaanbod in een dorp. De
dagbesteding is veelgevraagd en bewoners zijn in staat deze zelf te exploiteren. Naast de populaire
dagvoorziening worden er mengvormen van voorzieningen ontwikkelt op de terreinen van wonen,
welzijn, zorg, activiteiten en mobiliteit. Er loopt een regenboog aan zorgcollectieven door de
verschillende dorpen in Limburg waarbij sommige thema’s in elkaar overlopen en andere in hun
oorspronkelijke vorm blijven functioneren. Opmerkelijk is dat naast de laagdrempelige
voorzieningen de bewoners ook prima in staat zijn om de verantwoordelijkheid voor de zwaardere
doelgroepen op zich te nemen.

5.5.

Samenwerking met maatschappelijke partners

Uit de praktijkvoorbeelden blijkt dat samenwerking tussen welzijn, zorg en bewoners een
voorwaarde voor succes is. Informele zorg en formele zorg zijn complementair aan elkaar en er is
nauwelijks sprake van onderlinge substitutie. De professionals zijn onmisbaar in het bieden van
gespecialiseerde zorg, het bieden van ruggensteun en deskundigheidsbevordering aan een
zorgcollectief. Verder kan een coöperatieve opstelling van een woningbouwcorporatie of een lokale
ondernemer een belangrijke stimulans zijn voor verdere ontwikkeling van een zorgcollectief.

5.6.

Loslaten van en vertrouwen in de bewoners door de overheid

De overheid kan de eigen kracht van mensen tot hun recht te laten komen door een regierol in te
nemen toegespitst op de lokale omstandigheden. Naast hun taak als kennismakelaar kan een
gemeente enerzijds het juiste duwtje geven om een initiatief te laten slagen en anderzijds
terughoudendheid nastreven. In een aantal gemeenten krijgen dorpsraden de ruimte om zelf voor
hun belangen op te komen. Wanneer er geen ondernemende kartrekkers uit een lokale
gemeenschap voortkomen is er een aanvullende taak weggelegd voor een gemeente. In het geval dat
initiatiefnemers elkaar niet weten te vinden kan een procesbegeleider worden ingezet die tevens
functioneert als katalysator. Naast de regierol is voor de overheid een belangrijke rol weggelegd als
facilitator om de continuïteit van een zorgcollectief te waarborgen. De zorgcollectieven opereren als
sociale ondernemingen zonder winstoogmerk. Een gemeente kan de vrijwilligers daarbij tegemoet
komen met behulp van deskundigheidsbevordering, huisvestingskosten, communicatiemiddelen
en overige organisatorische ondersteuning .
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6

Aanbevelingen

6.1.

Inleiding

Op grond van voorafgaande zijn er in dit hoofdstuk een aantal aanbevelingen opgesteld voor de
bewoners, gemeente en de maatschappelijke partners waardoor de kans op slagen voor een
zorgcollectief wordt vergroot.

6.2.

Bewoners

 Ga niet afwachten maar begin gewoon. Kijk en luister op een andere plaatsen. Zoek
enthousiaste mensen en ga aan de slag. Kijk daarbij niet te ver vooruit en zet geen beren op de
weg; die komen vanzelf.
 Ga netwerken. Neem de tijd om de juiste mensen om je heen te verzamelen. Alles valt of staat
met de juiste partners. Begin daarom op tijd. Ga niet nadenken over samenwerken als het water
je aan de lippen staat. Juist de voorfase kost veel tijd.
 Zorg voor een voldoende brede groep aan dragers van het zorgcollectief met zowel denkers als
doeners. Het gaat dan zowel om burgers/vrijwilligers zelf, als om partijen die (op onderdelen)
behulpzaam kunnen zijn bij het opzetten en voortzetten van een zorgcollectief.
 Tussen idee en realisatie kan veel tijd zitten. Houd iedereen op de hoogte van het proces, leg ook
uit waarom dingen op zich laten wachten. Zorg regelmatig voor een stimulans omdat met snelle
(kleine) successen betrokkenheid wordt vastgehouden. Zorg voor goede communicatie tijdens het
gehele traject.
 Investeer in een gedeelde visie.
 Breng geïnteresseerden samen en inventariseer en overleg regelmatig over wat er leeft aan
wensen en behoeften. Breng in kaart wat er al aan zorgvoorzieningen is in een buurt, dorp of wijk.
Daarmee voorkom je overlap.
 Maak thema-gerelateerde werkgroepen en doe als werkgroep zoveel mogelijk zelf. Zelf
vragenlijsten maken en verwerken levert een verdieping van kennis op.
 Benader vrijwilligers persoonlijk. Inventariseer welke mensen zich beschikbaar willen stellen als
vrijwilliger en voor welke taken men zich beschikbaar wenst te stellen. Pas het werk aan aan de
vrijwilligers en niet andersom. Maak gebruik van de kwaliteiten van de vrijwilligers.
 Bevorder samenwerking en ondersteuning van de diverse professionals, maatschappelijke
organisaties en overheid. Betrek raadsleden bij informatiebijeenkomsten. Hou ze op de hoogte,
laat zien dat het zorgcollectief geld bespaart. Dat creëert draagvlak.
 Overleg met de gemeente welke verzekeringen zijn afgesloten voor vrijwilligers die in de
gemeente actief zijn.
 Start klein en hou het klein. Kleinschaligheid heeft als voordeel dat vrijwilligers niet overbelast
raken, er zicht is op kinderziekten en iedereen tijd heeft om in zijn rol te groeien. Hoe groter de
omvang van een zorgcollectief, hoe gemakkelijker de betrokkenheid verdwijnt.
 Evalueer tijdig en stop met activiteiten die niet goed genoeg hebben gewerkt. Zorg voor
structurele evaluatiemomenten met open communicatie. Zorg dat de activiteiten niet teveel aan
één persoon zijn gekoppeld.
 En hou de regie in eigen handen!

6.3.

Overheid

 Het aanstellen van een bestuurlijk aanspreekpunt en/of contactpersoon binnen een
gemeentelijke organisatie voor een zorgcollectief.
 Een procesbegeleider inzetten bij het uitblijven van zorgcollectieven.
 Spoor blokkades op waardoor bewoners geremd worden om eigen verantwoordelijkheid te
nemen.
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 Wissel kennis en informatie uit tussen partijen die zelf niet in staat zijn deze informatie uit te
wisselen.
 Faciliteer vrijwilligers door middel van deskundigheidsbevordering.
 Geef een zorgcollectief erkenning en waardering als samenwerkingspartner en geef het
vertrouwen in het eigenaarschap.
 Reserveer financiële middelen voor de zorgcollectieven.
 Participeer in de discussie over de grenzen tussen taken en bevoegdheden van de diverse
betrokkenen.

6.4.










Maatschappelijke partners

Ga niet concurreren; samenwerking levert meerwaarde op.
Zorg dat kartrekkers een gezicht krijgen.
Werk mee aan bekendheid en draagvlak door inzet van verschillende communicatiemiddelen.
Blijf monitoren. Bepaal tijdens het traject voortdurend of er aangesloten wordt bij de behoeften
van de bewoners en herijk indien nodig je rol.
Zorg dat kartrekkers een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen met bewoners.
Plan voldoende tijd in om een zorgcollectief te begeleiden gezien het belang van continuïteit en
het opbouwen van een vertrouwensrelatie met alle partijen.
Behandel de vrijwilligers als gelijkwaardig en biedt tegelijkertijd ook voldoende ondersteuning.
Probeer weerstand van de ouderen ten aanzien van vrijwilligers te overbruggen.
Bied empathie (échte interesse en aandacht voor de bewoner) en zet bewoners in hun kracht.
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Deel 2
Voorlopers van de zorgcollectieven in
Limburg

41

Stichting Kom Er Bij Grubbenvorst
Grubbenvorst ligt in de gemeente Horst aan de Maas en heeft 4.885 inwoners.
Daginvulling kwetsbare inwoners
De behoefte aan een daginvulling voor de kwetsbare inwoners van een wijk of dorp gaat de komende
tijd toenemen. In 2009 het de PON opdracht gegeven te onderzoeken hoe inhoud kan worden
gegeven aan een daginvulling in een tijd waarin de visie verandert en er ook steeds minder financiële
middelen beschikbaar komen. Een advies van de PON luidde om in te zetten op wijkgericht werken
in de vorm van een pilot in één of twee wijken. De gemeente Horst aan de Maas heeft het dorp
Grubbenvorst als pilot uitverkozen. Overigens was men zich in Grubbenvorst al bewust van deze
ontwikkelingen. Uit het Dorpsontwikkelingsplan 2007 van Grubbenvorst blijkt dat de inwoners
aandacht vragen voor voldoende zorgvoorzieningen binnen het dorp zelf met het oog op de
toenemende vergrijzing van de bevolking. Een ingesteld leefbaarheidsonderzoek door het bureau
Companen in het jaar 2009 bevestigde dit beeld.
Projectleider Pilot ‘We gaan het anders doen’
Door de gemeente is in 2011 een projectleider aangesteld voor de pilot ‘We gaan het anders doen’.
Er is een projectteam samengesteld met vertegenwoordigers vanuit vrijwilligersorganisaties
(dorpsraad, KBO) en de professionele organisaties (woningstichting, La Providence, Gemeente,
Dichterbij, Zorggroep, Mensana, Synthese, MEE, Zorgkantoor). Eén van de actieve leden van deze
projectgroep werd Servaas Huys: “Toen ik ruim 1,5 jaar geleden werd gevraagd lid te worden van de
projectgroep We gaan het anders doen, heb ik niet lang hoeven nadenken. De doelstelling past bij
hoe ik in het leven sta en bovendien was het dicht bij huis. Praktisch handig, maar ook het inzetten
voor en betrokken zijn bij mijn eigen dorp waren voor mij belangrijke argumenten om ja te zeggen
tegen de vraag”. De Stichting Kom Erbij werd naderhand opgericht ten behoeve van het onderdeel
daginvulling. Het bestuur bestaat uit: Joke Kersten (voorzitter), Servaas Huys (secretaris), Piet
Bouten (penningmeester), Willemien van Gardingen (lid), Frank Meewis (lid), Gé Minten (lid).
Iedereen doet mee
Een belangrijke reden om dagbesteding te starten is dat alle dorpsbewoners mee blijven doen in het
dorp. Met de komende veranderingen wordt het voor bepaalde groepen mensen moeilijker om een
CIZ indicatie te verkrijgen en wordt het risico gelopen dat mensen uit het vizier verdwijnen. Het is
daarom belangrijk om ook de voorzieningen te creëren voor de groepen inwoners die dan buiten de
boot dreigen te vallen. De dagvoorziening is bedoeld voor mensen uit het dorp die steeds moeilijker
in staat zijn om op eigen gelegenheid contacten met anderen te leggen, steeds moeilijker in staat
zijn zelfstandig bezigheden op te pakken en misschien dreigen te vereenzamen. Bovendien kan de
dagvoorziening een steun en afwisseling zijn voor hulpverleners zoals partner, familie, mantelzorger
of professionele hulpverleners.
Enquête
In september 2011 startte het project “We gaan het anders doen” en is besloten om een
behoeftepeiling uit te voeren middels een enquête. Uit deze enquête kwam naar voren dat de
bewoners een inloophuis, dagbesteding en een klussendienst misten in Grubbenvorst. Voor elk
thema is een werkgroep opgericht en ondertussen zijn de bewoners ingelicht over de activiteiten
middels flyer en berichtgeving in de media. Het onderdeel voor de dagbesteding werd extra onder de
aandacht gebracht van de inwoners middels een brief, die met behulp van de gemeente verstuurd
werd. De brief, die in samenwerking met de procesbegeleider tot stand is gekomen en is voorzien
met het logo van de gemeente, is naar alle inwoners van het dorp verzonden. In de brief en
bijbehorende flyer werd uitleg gegeven over de intenties, locatie, kosten en vormgeving. Tevens
werden er gasten en vrijwilligers voor de dagbesteding geworven. Dit leverde meteen zes potentiële
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gasten en twintig vrijwilligers op. Op 18 december 2012 kwamen de vrijwilligers voor het eerst bij
elkaar. Inmiddels had het bestuur besloten de dagbesteding in januari 2013 van start te laten gaan.
Werkwijze
De dagbesteding is gestart met zes gasten. Al heel spoedig meldden zich meerdere mensen om ook
die dag te komen; al voor de zomer was het maximum aantal deelnemers – 12 voor een dag bereikt. De vraag naar de dagbesteding blijft echter toenemen; vandaar dat men nu naar op zoek is
naar de mogelijkheid van een tweede dag in de week. De intake van de gasten wordt gedaan door
een van de bestuursleden, een gepensioneerde huisarts, samen met de projectleider. Elke dinsdag is
er de dagbesteding, die duurt van 10.00 uur tot 15.30 uur. Voor deelname betaalt men € 9,50. Voor
dat bedrag krijgt de deelnemer naast de activiteiten een warme maaltijd en koffie. Als de
persoonlijke situatie daartoe aanleiding geeft, is het mogelijk, dat deze kosten geheel of gedeeltelijk
vergoed worden. Er wordt vanuit gegaan dat de deelnemers op eigen kracht en gelegenheid komen.
Mocht een deelnemer niet op eigen gelegenheid kunnen komen of wanneer dat door
omstandigheden niet mogelijk is, wordt naar een passende oplossing gezocht.
De gasten komen rond 10.00 uur binnen en er wordt gestart met een kop koffie. Rond 10.30 uur
wordt het programma vervolgd met allerlei verschillende activiteiten, mede afhankelijk van wat de
gasten willen en kunnen. Dit kunnen ontspannende activiteiten (kaarten, rummikub) zijn of meer
creatieve activiteiten (tekenen, schilderen, knutselen). Ook zijn er soms meer informatieve
activiteiten zoals het bespreken van het nieuws uit de krant of aan de hand van een tv-programma.
Een vast onderdeel van de dagbesteding is de gezamenlijke warme maaltijd rond 12.30 uur. Zo
mogelijk worden de gasten betrokken bij de voorbereidingen van die maaltijd, die ter plekke door
vrijwilligers wordt bereid. Na het eten is er tijd om even te rusten zodat rond 13.30 uur het
programma kan worden vervolgd. Om 15.00 uur wordt de dag afgesloten met een kop koffie en
wordt het tijd om voorbereidingen te treffen voor het vertrek.
Locatie
Voor de dagbesteding is op zoek gegaan naar een zo centraal mogelijk gelegen locatie. Het oog viel
op Centrum de Baersdonck waar de opvang van geestelijk gehandicapten van de Stichting Dichterbij
plaats vindt. Door terugloop van het aantal cliënten van de Stichting Dichterbij kwam er ruimte vrij.
In overleg met de Stichting Dichterbij is besloten de dagbesteding hier te vestigen en tegen een
aantrekkelijke prijs mag de ruimte gehuurd worden. De kleine keuken waar men in januari mee is
gestart is met behulp van subsidie van de gemeente en een tweetal sponsors vervangen door een
grotere keuken. Voorlopig kan de exploitatie van de dagbesteding gebeuren met financiële
ondersteuning van de gemeente en de inkomsten van de gasten. In de nabije toekomst zal een
beroep worden gedaan op fondsen ten behoeve van aanschaf inventaris e.d.
Vrijwilligers
De coördinator van de vrijwilligers van de dagbesteding is mevrouw van Gardingen. Zij is elke dinsdag
aanwezig en maakt na afloop van de dagbesteding van elke bezoeker een kort verslag met eventuele
bijzonderheden. Op de dagbesteding komen inwoners die veelal alleenstaand zijn, lichte dementie
hebben of een TIA hebben gehad. Om deze gasten zo goed mogelijk te kunnen begeleiden gaan de
vrijwilligers in september cursussen volgen op het gebied van dementie, afasie, vertrouwen
opbouwen en EHBO. Er is een daarvoor een goede samenwerking met de diverse (zorg)professionals
opgebouwd. Voor hulp of advies kan men altijd terugvallen op de medewerkers van La Providence,
Buurtzorg en de welzijnsorganisatie. Ten slotte kan men voor verzekering van de vrijwilligers beroep
doen op de verzekering van de gemeente indien de eigen verzekering niet voldoet.
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Stichting Gezondheidscentrum America
America is een van de 16 dorpen van de gemeente Horst aan de Maas, met 2.100 inwoners en
gelegen in het hart van Noord-Limburg. Ten opzichte van de andere dorpen van Horst aan de Maas
heeft America een geïsoleerde ligging. In America werd in het verleden volop turf gestoken en ook
nu nog heeft America een agrarisch karakter. Daarnaast herbergt het dorp twee bungalowparken die
jaarlijks duizenden toeristen trekken. In het achterland van America liggen kerkdorpen waar op dit
moment weinig of geen zorgvoorzieningen zijn. Kenmerkend voor het gemeenschapsgevoel van
Noord-Limburg heeft ook America een actief verenigingsleven inclusief een dorpsraad.
Gezondheidscentrum
De Dorpsraad America heeft zo’n 30 jaar geleden het initiatief genomen om een huisarts naar het
dorp te halen. Die vonden ze in de persoon van Jan van Dongen en in al die jaren dat hij actief was in
de Americaanse gemeenschap is de gezondheidszorg sterk veranderd. Jan van Dongen wil gaan
stoppen. De oprichting van een gezondheidscentrum is een belangrijke voorwaarde om een opvolger
voor hem te vinden. Daarnaast biedt de oprichting van een gezondheidscentrum de kans om nieuwe
(zorg)voorzieningen naar America te halen en die te verbinden met burgerinitiatieven. Een
klankbordgroep bestaande uit een aantal bewoners uit het dorp is in 2010 aan het dromen gegaan
over de inrichting van een gezondheidscentrum. Een belangrijke voorwaarde was dat het
gezondheidscentrum geen bedrijfsverzamelgebouw wordt. De participanten moeten gezamenlijke
filosofie hebben. Daarbij wil het gezondheidscentrum een hoge mate van cliëntenparticipatie
realiseren. Deze gedachte wordt ondersteund door de volgende participanten: De Zorggroep,
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk America, Fysiotherapiepraktijk Westsingel en Podotherapie
Thijssen.
Stichting Gezondheidscentrum America
In 2011 is er de Stichting Gezondheidscentrum (GCA) in het leven geroepen bestaande uit vijf
bestuursleden: Ben van Essen (voorzitter), Jan van Dongen (huisarts), Jan Driessen (contactpersoon
Cliëntenraad ), Thijs van Kempen (penningmeester), Toos Tielen (secretariaat).
Samenwerking participanten zorg en welzijn
De inrichting van een gezondheidscentrum biedt kansen voor het versterken van zorg en
leefbaarheid in America en omgeving. Het streven is dat er een gezondheidscentrum komt dat de
nulde verbindt met de eerste lijn en zo dicht bij de burgers staat. Een gezondheidscentrum van
waaruit zowel laagdrempelige gezondheidszorg (cure), lichte vormen van verzorging en verpleging
(care) als verschillende welzijnsdiensten zoals begeleiding en collectieve voorzieningen geleverd en
gecoördineerd worden. Het centrum biedt een inspirerende werkomgeving waarin men streeft naar
een verregaande samenwerking tussen de participanten van zorg en welzijn. De cliënt staat centraal
en het zorgaanbod wordt daarop afgestemd waarbij de cliënt een actieve rol speelt binnen zijn
zorgvraag. Eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid is hierbij het uitgangspunt. Daarvoor wil het
GCA er aan bijdragen om de zorgkracht in America te mobiliseren. Dit resulteert in een leefomgeving
waar mensen met plezier oud kunnen worden. In mei 2012 is er met advies van de Stichting Robuust
een businessplan voor het te realiseren gezondheidscentrum opgesteld.
Locatie
In juni 2011 is er over de bouw van het gezondheidscentrum een intentieovereenkomst gesloten
met Wonen Limburg. Wonen Limburg heeft echter in februari 2012 de afweging gemaakt om het
project te classificeren als een niet-DAEB project en men stopte met het project. Daarop is in
samenwerking met de gemeente het overleg geopend met een andere woningcorporatie en kon in
april 2013 de intentieovereenkomst om de bouw van het nieuwe Gezondheidscentrum voor te
bereiden worden ondertekend. De beoogde locatie is bij Basisschool De Wouter in America of de
huidige locatie van de huisartsenpraktijk en het gebouw zal een oppervlakte van circa 830 m2
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hebben. Het ligt in de bedoeling het gebouw onder te verhuren aan de participanten zodat deze
zelfstandig kunnen opereren.
Draagvlak
Het Gezondheidscentrum America investeert in een open communicatie met het dorp. In
samenwerking met de Dorpsraad America en het bestuur van de Gezondheidscentrum America is er
een brainstormsessie in de vorm van een buurtcafé gehouden in september 2011. Na enkele
inleidingen gingen de aanwezigen met elkaar in discussie over de kansen van het
Gezondheidscentrum America voor de gemeenschap en deze discussie leverde een aantal belangrijke
kernpunten op. Daaropvolgend is er in februari 2012 door het bestuur van de Gezondheidscentrum
America een expertmeeting georganiseerd. Uit de inbreng van de experts bleek dat het
stichtingsbestuur met de gekozen ambitie en missie nadrukkelijk aansluit op de huidige
ontwikkelingen in zorg en welzijn. Er is behoefte aan nieuwe vormen van samenwerking tussen zorg
en welzijn, tussen professionals en vrijwilligers, tussen eerste en tweede lijn. De meeting leverde ook
verschillende tips op voor de organisatie binnen het gezondheidscentrum, voor de relatie met
cliënten en de relatie met de nulde lijn. Daarbij werden ook handreikingen gegeven om verder te
spreken over vervolgstappen.
Werkgroepen cliënten
De ontwikkeling van de cliëntenparticipatie van het gezondheidscentrum is in handen van een
werkgroep, die in de persoon van Jan Driessen is vertegenwoordigd vanuit het bestuur van de
Stichting. De werkgroep is verantwoordelijk en onderzoekt de mogelijke vormgeving van
cliëntenparticipatie in het Gezondheidscentrum America . Het blijkt pionieren omdat er nog weinig
modellen zijn die voldoen aan een open lijn met de cliënt. Uitgangspunt is te komen tot stap vier/vijf
van de participatieladder waarbij de patiënt (of breder) de doelen en activiteiten van de organisatie
en activiteiten van het gezondheidscentrum bepalen. Primair komt de regie voor de zorg bij de
cliënten te liggen en professionals krijgen een adviserende rol en toetsen de vooraf gestelde
randvoorwaarden. Ook is er inmiddels een werkgroep samengesteld die zich gaat bezighouden met
de begeleiding van de bouw van het gezondheidscentrum.
Burgerpanel
Het bestuur wil met het gezondheidscentrum inspelen op de nieuwste ontwikkelingen aangepast aan
de wensen van het dorp. Uitgangspunt is dat het Gezondheidscentrum America van en voor de
bewoners van America wordt en dat betekent dat het gezondheidscentrum nauw verbonden wordt
met de zorgvraag en het zorgaanbod in America. Daarvoor is onder andere een burgerpanel van circa
vijftig bewoners gevormd. Voor deelname aan het burgerpanel zijn bewoners persoonlijk benaderd.
Het is de bedoeling van de werkgroepen het burgerpanel interactief tijdens het gehele proces te
raadplegen. Zo is er op een bijeenkomst met het burgerpanel een enquête besproken waarmee men
de zorgkracht in America in kaart wil gaan brengen. De enquête is met behulp van de inbreng van het
burgerpanel op deze avond aangepast en inmiddels in omloop gebracht. In juni 2013 worden de
eerste resultaten verwacht van deze enquête.
Dorpsdagboek
Tevens is er een Dorpsdagboek, een soort ambitiedagboek voor het dorp in omloop gebracht. Daarin
kunnen jongeren, gezinnen en senioren hun droom voor de toekomst van America opschrijven.
Hiervoor worden vijftien dorpsdagboeken rondgedeeld en aan de bewoners wordt gevraagd het
dorpsdagboek te vullen met hun verhaal, droom of idee voor de toekomst van America op geheel
eigen wijze. Als ieder dorpsdagboek gemiddeld door twintig personen ingevuld wordt, zijn er op het
einde van de rit driehonderd verhalen, dromen en ideeën voorradig. Het dorpsdagboek dient wel
gecoacht te worden. De eerste ontvanger is bewust uitgekozen en middels de mail wordt er melding
van gemaakt wanneer het dagboek is doorgegeven. Verder zijn er drie leeftijdscategorieën
onderscheiden waarbij voor elke leeftijdscategorie vijf dagboeken bestemd zijn. Daarnaast zijn er in
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samenwerking met de Zonnebloem en KBO voor de kwetsbare groep twee dagboeken beschikbaar
gesteld en ook voor de kinderen van de lagere school is er een dagboek beschikbaar. Gezamenlijk
met de cliëntenraad, de dorpsraad en stichting Synthese worden de uitkomsten van de vragenlijst en
het Dorpsdagboek verwerkt in een wensenlijst voor samen-zorgen in America.
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Stichting Zorg Om Naasten Lomm
Lomm is een dorp in Limburg van ongeveer 1.000 inwoners en is gelegen ongeveer zeven kilometer
ten noorden van de stad Venlo en maakt sinds 2010 ook deel uit van de gemeente Venlo. Van
oudsher is het een agrarisch dorp en het oude hart met de kerk en het kerkplein bevindt zich aan de
noordkant van het dorp. Naar het zuiden en westen toe bevinden zich de nieuwbouwwijken. Door
zijn kleinschaligheid kent het dorp een hechte sociale structuur, wat resulteert in een actief
verenigingsleven.
Behoeftenpeiling
Vanuit de dorpsraad is er in november 2009 gestart met een behoeftenpeiling in Lomm. Voor de
alleroudsten waren er geen voorzieningen beschikbaar in het dorp. Door middel van een enquête is
de haalbaarheid van een dagvoorziening gepeild. Op de huis-aan-huis enquête kwamen veel
positieve reacties. Wanneer men zelf geen interesse had om deel te nemen aan de dagvoorziening is
er tegelijkertijd gevraagd of men zich beschikbaar wilde stellen als vrijwilliger. Voor de
geïnteresseerde vrijwilligers bestond de mogelijkheid om aan te geven naar welke activiteit hun
voorkeur uitging. De enquête leverde vijfentwintig mogelijk geïnteresseerden deelnemers op voor
de dagvoorziening en twintig vrijwilligers die mee willen gaan werken in de dagvoorziening. Met
deze informatie is de dorpsraad vervolgens gezamenlijk met de welzijnsorganisatie, de gemeente en
de zorggroep aan de slag gegaan hetgeen heeft geresulteerd in een dagvoorziening die in november
2010 van start is gegaan.
Stichting Zorg om Naasten (ZON)
Dit heeft geresulteerd in de Stichting Zorg Om Naasten. De dagvoorziening zetelt in het
gemeenschapshuis Pastoorshof en wordt volledig gerund door vrijwilligers. De initiatiefgroep
bestaat uit vijf bestuursleden: Hay van Dijk (dorpsraad), Ingrid Bos (secretariaat), Truus Lensen (exzorgprofessional), Theo Theeuwen (KBO), Sjaak van Eijndt (penningmeester).
Doelgroep
De doelgroep waar de Stichting zich op richt zijn mensen vanuit alle leeftijdsgroepen uit Lomm die
door een geestelijke, lichamelijke of chronische beperkingen niet meer actief aan het
verenigingsleven kunnen deelnemen. Dit kunnen inwoners zijn die bijvoorbeeld slecht ter been zijn,
contacten met anderen verliezen of het plezierig vinden om andere bezigheden op te pakken. Tevens
is de dagvoorziening een aanvulling op en ondersteuning van de bestaande voorzieningen, zoals
hulp die geboden wordt door partner, familie, buren, bekenden of professionele hulpverleners.
Startsubsidie
Bewoners uit het dorp behorende tot de doelgroep zijn door de Stichting benaderd en schriftelijk
geïnformeerd. Verder is de Stichting opbouwend te werk gegaan met informatie over de
dagvoorziening. In een lokaal blad is door de dorpsraad bekend gemaakt dat de dagopvang zou
worden opgericht en er een folder gemaakt die door heel Lomm is verspreid. Streven was om te
starten met zes daggasten en het werden er zeven. Inmiddels zijn er elke dinsdag twaalf daggasten
aanwezig die om toerbeurt verzorgd worden door vrijwilligers. De dagvoorziening is een pilot van de
gemeente Venlo in het kader van het Huis van de Wijk en heeft een startsubsidie ontvangen van de
gemeente tot eind 2013.
Werkwijze
Voor het bedrag van 7,50 ontvangen bezoekers een warme maaltijd, aan het begin en aan het eind
van de dag een kop koffie en kunnen ze deelnemen aan een dagbesteding. De gasten komen op
eigen gelegenheid naar het gemeenschapshuis Pastoorshof toe en variëren in de leeftijd van vijftig
tot negentig jaar. Om tien uur drinken de gasten samen met de vrijwilligers koffie om vervolgens
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geheugentraining of bewegingstherapie met spellen om de motoriek alert te houden te beoefenen.
Twee vrijwillige koks bereiden om twaalf uur een warme maaltijd voor de gasten. Daarna is er een
rustmoment in de speciale ruststoelen. Om twee uur is er handvaardigheid bv schilderen of een
bloemstukje maken. De dag wordt afgesloten met om drie uur een kop koffie. “De dagvoorziening
geeft levensvreugde. We hebben gemerkt dat bezoekers met thuis ook mee aan de slag gingen. En er
vinden gesprekken plaats bijvoorbeeld over vroeger”. “De vraag komt wel eens denken jullie ook al
aan een tweede dag in de week maar wij vinden een ZON-dag goed om te organiseren en zo blijft
vrijwilligerswerk leuk om te doen”.
Goede samenwerking
“We hadden de wind mee met het project en er is een goede samenwerking tussen alle partijen. We
zijn bijvoorbeeld gestart met een hele kleine keuken en een kok die daar heel creatief mee kon
omgaan” aldus Truus Lensen, één van de drie kartrekkers van het project. De keuken is in 2012
verbouwd en er is een nieuwe keuken gerealiseerd met behulp van financiële steun van de
Gemeente en de Stichting gemeenschapshuis Pastoorshof. De Gemeente, de Zorggroep en de
Welzijnsorganisatie ondersteunen het project verder vraaggericht zonder controlerend of sturend op
te treden. Met de thuiszorgorganisatie is afgesproken dat gasten die dagelijkse verzorging nodig
hebben deze verzorging blijven ontvangen tijdens hun verblijf in de dagopvang.
Vrijwilligers
Van de zeventien vrijwilligers zijn er zeven vrijwilligers elke dinsdag aanwezig om de gasten te
begeleiden waarvan er drie vrijwilligers beschikken over een zorgachtergrond. Er wordt voor gezorgd
dat één van de bestuursleden aanwezig is als verantwoordelijke en er altijd een vrijwilliger is met een
zorgachtergrond. Afhankelijk van de gegeven activiteit kan het voorkomen dat een bezetting van
zeven vrijwilligers te ruim is ingepland. Als gevolg daarvan is er onlangs besloten bij overcapaciteit
van de aanwezige vrijwilligers , één van de vrijwilligers als gastheer/vrouw in te zetten. De
gastheer/vrouw maakt dan met alle gasten een praatje en deze extra persoonlijke aandacht valt in
goede aarde bij de gasten. Om de drie maanden is er vergadering met alle vrijwilligers en een
belangrijk aandachtspunt tijdens deze vergaderingen is het signaleren van de normen en waarden
van de Stichting en dit gezamenlijk met de vrijwilligers bespreekbaar maken. De Stichting heeft veel
oog voor de zorgvuldige begeleiding en deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers en kan
rekenen op professionele ondersteuning van de professionals.
“Met de privacygevoelige informatie van de gasten gaan we heel bewust om. Voorop staat dat de
vrijwilligers weten hoe ze met de gasten om dienen te gaan. Sommige vrijwilligers doen taken uit
zichzelf en andere vrijwilligers hebben daarin wat meer sturing nodig. Wanneer er zich
bijzonderheden voordoen met de gasten hebben we korte lijnen met de thuiszorg. En bij algemene of
specifieke vragen kunnen we terugvallen op de medewerking van de Zorggroep. Bovendien worden
de vrijwilligers regelmatig bijgeschoold. Zo hebben ze bijvoorbeeld in de afgelopen periode een
EHBO-cursus en workshops over omgaan met de oudere mens en dementie gevolgd”.
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Zorg voor elkaar Vijlen
Vijlen is een dorpje met 1260 inwoners in Zuid-Limburg, behorend tot de gemeente Vaals. Het dorp is
gelegen tussen Epen en Vaals aan de Mergellandroute, met uitzicht op het Geuldal en door zijn
hoogte (200 meter hoogte boven NAP) het hoogst gelegen dorp van Nederland.
Schouw op zorg
Tijdens een bijeenkomst over de leefbaarheid in Vijlen in oktober 2007 is het idee ontstaan voor een
Schouw op zorg. Er werd op deze bijeenkomst aangegeven dat het belangrijk is om zicht te hebben
of er inwoners zijn die (tijdelijk) hulp of ondersteuning nodig hebben, en op deze hulpvraag actief in
te springen. Dit signaal is door de Dorpscommissie serieus genomen en er is een werkgroep
Gemeenschapszorg opgericht die zich inzet voor het uitbouwen en ondersteunen van zorg-voorelkaar in de dorpsgemeenschap Vijlen. De basis voor de werkgroep bestond uit leden van de
Dorpscommissie en een aantal Vijlenaren die graag een bijdrage willen leveren. Zo waren onder
andere Zij-actief, de KBO en de Zonnebloem vertegenwoordigd in de werkgroep. Het Steunpunt
Mantelzorg, Rode Kruis Zuidelijk Zuid-Limburg adviseerde en ondersteunde de werkgroep.
In april 2008 is de eerste peiling gehouden naar de hulpbehoefte. Op straatniveau is er gekeken
welke inwoners in Vijlen (tijdelijk) hulp of ondersteuning nodig hebben en welke vrijwilligers hulp en
ondersteuning kunnen bieden. Uit deze peiling bleek dat er al veel zorg voor elkaar is in het dorp.
Familie of buurtbewoners verlenen al hulp of ondersteuning. Tevens bleek er uit de peiling dat er ook
inwoners waren die aangaven wel hulp en ondersteuning te willen bieden in het kader van Schouw
op Zorg. De leden van de werkgroep hebben deze mensen persoonlijk benaderd en daar waar om
hulp werd gevraagd, is deze geboden. De hulp en ondersteuning die geboden wordt is aanvullend op
de professionele zorg. Hierbij gaat het onder meer om het persoonlijke contact met de ouderen, het
verzorgen van boodschappen, kleine klusjes in en om het huis en hulp bieden aan iemand die voor
een partner of familielid zorgt. De Schouw op zorg werd twee keer uitgevoerd en vanwege het
tijdsintensieve karakter en de relatief weinig hulpvragen die het opleverde niet meer herhaald. De
peilingen hebben ervoor gezorgd dat de Vijlenaren bekend zijn geraakt met de leden van de
werkgroep. In vervolg op de Schouw op zorg is er door de werkgroep uitgeweken naar initiatieven
met een meer collectief karakter. De Schouw op zorg is in opdracht van de gemeente Vaals door een
onafhankelijk bureau schriftelijk uitgevoerd binnen de hele gemeente Vaals.
Marktbezoek
In het najaar van 2009 heeft de werkgroep Gemeenschapszorg in samenwerking met het
buurtplatform van Lemiers het initiatief genomen om maandelijks een bezoek te organiseren aan de
weekmarkt in Vaals. In 2011 hebben een aantal buurtplatforms uit de gemeente Vaals zich
aangesloten bij het initiatief. Het marktbezoek is bedoeld voor inwoners van Vijlen, Lemiers en Vaals
die niet meer zelfstandig naar de markt kunnen gaan en voor mensen die het gezellig vinden om één
keer per maand samen met andere mensen naar de markt te gaan. Indien nodig zijn er vrijwilligers
beschikbaar die mensen die slecht ter been zijn kunnen helpen, een rolstoel kunnen duwen, tassen
kunnen dragen of samen met de deelnemers over de markt of door het winkelcentrum in Vaals
wandelen. Iedere deelnemer is vrij om zijn eigen gang te gaan of gebruik te maken van
begeleiding. Een plaatselijke busmaatschappij haalt en brengt de deelnemers en het vervoer is gratis.
De verblijfskosten in Vaals zijn wel voor eigen rekening. Het marktbezoek maakt inmiddels deel uit
van het project ‘Vaals helpt’. Dit project bestaat naast het marktbezoek uit een boodschappenhulp
en klussenhulp. Binnenkort wordt het project verder uitgebreid met een scootmobiel-poule en een
strijkdienst.
Krachten bundelen
De totale groep aan het marktbezoek omvat, inclusief de vrijwilligers, ongeveer twintig deelnemers.
Naast het maandelijks marktbezoek bestaat er ook de mogelijkheid om mee te gaan met een
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jaarlijks busritje door het Mergelland en naar de Kerstmarkt in Valkenburg aan de Geul. Bovendien is
er door de werkgroep ondertussen aangesloten bij een aantal lokale bestaande activiteiten. In Vijlen
vindt er ieder jaar tijdens de zomerkermis, een processie plaats. De processie eindigt in de ‘Koel’ een
openbare ontmoetingsruimte midden in het dorp. Hier wordt door de plaatselijke
evenementencommissie na afloop van de processie gratis koffie en verse vlaai van de bakker uit het
dorp aangeboden. Daarnaast is er een tap ingericht en wordt een orkestje ingehuurd. Inwoners die
niet in staat zijn om zelfstandig hier naar toe te gaan kunnen dit aan de werkgroep kenbaar maken.
Ook inwoners van het verzorgingshuis in Vaals worden middels flyers persoonlijk uitgenodigd om aan
het evenement deel te nemen. De leden van de werkgroep halen mensen thuis op en brengen hen in
de loop van de middag weer terug naar huis en zorgen ervoor dat de gasten indien nodig hulp en
ondersteuning krijgen. De evenementencommissie zorgt ervoor dat er comfortabele stoelen en
parasols klaar staan. Een ander initiatief is een bezoek aan de jaarlijkse toneeluitvoering in het
buurdorp Partij. Een van de vrijwilligers speelt mee in de toneelgroep van Partij. Ook hier gaan we
weer op dezelfde manier te werk. Mensen die niet meer zelfstandig naar deze toneeluitvoering
kunnen gaan, worden thuis opgehaald en na afloop weer naar huis gebracht.
Vrijwilligers
Inmiddels is er vanuit het marktbezoek een prima samenwerking ontstaan tussen de buurtplatforms
in Vijlen, Lemiers en Vaals. Vanuit deze samenwerking tussen de buurtplatforms is er een behoorlijk
netwerk van vrijwilligers ontstaan en dit netwerk breidt zich nog steeds uit. Er zijn dan ook geen
problemen met het vinden van vrijwilligers. Er wordt met een vaste basisgroep vrijwilligers
samengewerkt. Deze vaste groep wordt per activiteit aangevuld met andere vrijwilligers. Er wordt
veel tijd besteed aan de persoonlijke contacten met de vrijwilligers. “Ik vraag altijd persoonlijk of
mensen zich als vrijwilliger beschikbaar willen stellen voor een bepaalde activiteit. Daarbij benadruk
ik dat deelname vrijblijvend is. Als iemand niet kan helpen, vraag ik gewoon een volgende keer weer
opnieuw; iedere inbreng is welkom, niets is verplicht. Mensen zijn dan vaak bereid om een bijdrage te
leveren en hiermee iets voor een ander te betekenen”, geeft Nicole Quaedackers, coördinator van de
werkgroep gemeenschapszorg, aan.
Zorg voor elkaar
De hulp en deelname zijn gebaseerd op een wederkerige basis; een stukje zorg voor elkaar. Volgens
Nicole Quaedackers : “Als vrijwilliger is het gewoon aanpakken, menselijke hulp aanbieden, met
elkaar in contact zijn en hier niet te ingewikkeld mee omgaan. Een speciale verzekering hebben we
bijvoorbeeld niet. Er heeft zich een keer een ongelukje voorgedaan en dit is door de deelnemer via
zijn eigen verzekering afgehandeld. Uiteraard heb ik wel persoonlijk contact gehouden en gevolgd of
alles goed ging met de deelnemer en de afhandeling van de schade. Als mensen alleen iets
ondernemen kan er tenslotte ook altijd iets gebeuren. We willen onze activiteiten zo laagdrempelig
mogelijk inrichten waarbij de deelnemers en vrijwilligers zelf verantwoordelijkheid dragen”.

50

Stichting ’t Zorghuus Ysselsteyn
Ysselsteyn is een van de grotere kerkdorpen van Venray en ligt met ongeveer 2.200 inwoners in het
hart van de Peel op de grens van Limburg en Brabant. Het dorp is gesticht in 1921 en genoemd naar
de voormalige minister van Landbouw Hendrik Albert van Ysselsteyn. In de ontstaansgeschiedenis
van Ysselsteyn hebben twee factoren een belangrijke rol gespeeld: de pluriformiteit van de inwoners
en de armoede van de eerste dertig jaren. De eerste bewoners die zich in Ysselsteyn vestigden
kwamen overal vandaan. Ondanks de pluriformiteit van de eerste inwoners was er wel sprake van
een sterke gemeenschapszin: men was met elkaar en voor elkaar met allemaal een pioneersgeest.
Deze pioniers kregen te maken met een dorp waar nog niks was. Ondanks moeilijke omstandigheden
in de opstartfase zoals de crisis in de jaren dertig en de tweede Wereldoorlog is er een dorp ontstaan
met een sterke maatschappelijke betrokkenheid.
Gestart vanuit het hart
In 2007 startten Karin van Dijck, Marian Fleurkens en Annemarie Koonings met het initiatief voor ‘t
Zorghuus ‘Gestart vanuit het hart’. Op Kerstmis 2006 benaderden ze de heer Nijssen, voorzitter van
de dorpsraad in Ysselsteyn, en spraken hun bezorgdheid uit over de vergrijzing in het dorp en het
ontbreken van een passende voorziening in het dorp. Ouderen en mensen met een beperking
vertrokken naar de aangelegen plaatsen Venray of Deurne en de drie initiatiefnemers vonden dat
ook deze groep zorg nodig heeft in hun vertrouwde omgeving.
Stichting ‘t Zorghuus
Er werd een Stichting opgericht waarin Rob Keijzer (huisarts), Wim Claessens (ex-wethouder), Sieb
Nijssen (dorpsraadvoorzitter) en Jan van Gassel (KBO-voorzitter) plaatsnemen. Jan van Gassel is na
zijn overlijden opgevolgd door Jan van de Pas (bestuurslid KBO). De groep is gestart met het
informeren van de dorpsgenoten. De in dit kader ingelaste informatie-avond werd bezocht door circa
tweehonderd bewoners uit het dorp. Ook in de plaatselijke media werd er aandacht aan ’t Zorghuus
besteed en er is een nieuwsbrief onder de bewoners verspreid. Daarnaast is de voortgang van de
ontwikkelingen van ‘t Zorghuus middels de sociale media te volgen.
Bedrijfsplan
In totaal zijn er vier werkgroepen met het Zorghuus aan de slag gegaan. Zo zijn is er op het gebied
van financiering, zorg, bouw en communicatie werkgroepen actief. Vervolgens rees de vraag welke
aanpak het beste paste in het dorp en welke partijen betrokken zouden moeten worden om een
Zorghuus te realiseren. In 2010 is er daarvoor een extern adviesbureau ingeschakeld die een
bedrijfsplan voor ‘t Zorghuus heeft uitgewerkt. De oorspronkelijke visie van het kleinschalig wonen in
het dorpshart voor mensen met dementie en mensen met een meervoudige of verstandelijke
beperking is in dit plan verder vastgelegd en uitgewerkt. In het Zorghuus is plaats voor twee
verschillende doelgroepen ondergebracht in drie groepen bewoners. Zestien dementerende
bewoners en acht mensen met een meervoudige of verstandelijke beperking. De bewoners leven
samen in een gezinssituatie van drie afzonderlijke groepen van acht personen. Er is bewust gekozen
voor deze indeling omdat het samenleven in een groep het beste gaat als alle groepsleden een
soortgelijke zorgbehoefte hebben.
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Werkwijze
’t Zorghuus kent vierentwintig-uurszorg zoals persoonlijke verzorging, verpleging en biedt alle
noodzakelijke service zoals huishoudelijke hulp en begeleiding in een gezinsmodel waardoor de
onrust van in- en uitlopende zorgverleners voorkomen wordt. In het huis zijn vier zorgprofessionals
werkzaam in de vorm van een echtpaar met twee kinderen en twee beroepskrachten en voor deze
zorgprofessionals biedt ‘t Zorghuus de mogelijkheid om zich er permanent te vestigen. ‘t Zorghuus
levert in beginsel alleen AWBZ-zorg en de zorg voor de bewoner wordt ingekocht met de PGB’s. Voor
medische en paramedische zorg doen bewoners een beroep op de reguliere zorgverleners, zoals
bijvoorbeeld hun huisarts. Hoewel ‘t Zorghuus geen hospice ís kunnen bewoners wel in ’t Zorghuus
blijven wonen tot hun overlijden, ook als ze daarbij meer zorg nodig hebben.
Locatie
Sinds de start van de plannen voor ‘t Zorghuus was het voor de Stichting duidelijk dat ‘t Zorghuus
centraal diende te liggen in het dorp. Al snel werd duidelijk dat het oude Rabobank gebouw gelegen
aan het Lovinckplein een uitstekende plek was om ‘t Zorghuus te vestigen. De plaatselijke aannemer
Teunissen zocht een nieuwe bestemming voor de oude Rabobank en heeft actief meegezocht en
meegedacht voor een oplossing voor ‘t Zorghuus. Mede door deze constructieve opstelling is het
mogelijk geweest om de plannen van ‘t Zorghuus te realiseren. Teunissen bouwt en de Stichting gaat
voor een lange periode huren waarbij de inrichting van de bouw voor rekening komt van de Stichting.
Voor de inrichting is men gestart met fondsenwerving. De initiatiefnemers hadden in 2011 al een ton
binnengehaald en er zijn daarnaast ook spontaan gelden binnengekomen vanuit bedrijven en
particulieren en zijn er acties vanuit de gemeenschap op gang gekomen om geld in te zamelen.
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Stichting Bevordering Leefbaarheid Ouderen Ven-Zelderheide
Ven-Zelderheide is een dorp dat is gelegen in het uiterste noorden van Limburg aan de grens met
Duitsland. Het maakt deel uit van de gemeente Gennep en telt bijna 800 inwoners. Het dorp wordt
gekenmerkt door een duidelijke lintstructuur en kent hierdoor geen echte dorpskern. Er kan zelfs
gesproken worden van een gat in het dorp. Tussen de kerk/school en de Kleefseweg ligt een stuk
grond binnen de bebouwde kom, dat nog een agrarische bestemming heeft. Dwars door het terrein
loopt de Spiekerbeek.
Dorpsontwikkelingsplan
In augustus 2007 is het Dorpsontwikkelingsplan door de dorpsraad gepresenteerd aan de gemeente
Gennep. Daarin stond o.a. vermeld dat er meer voorzieningen voor de senioren ontwikkeld moesten
worden zodat ze zolang mogelijk in hun dorp kunnen blijven wonen. Er zijn destijds gesprekken
geweest met de wooncorporatie Destion, gemeente Gennep, zorginstelling Pantein en enkele leden
van de Dorpsraad. Dit leverde in eerste instantie geen bruikbare resultaten op. In maart 2011 is de
gehele groep weer met elkaar om tafel gaan zitten. Tijdens dit overleg is door de wooncorporatie
Destion toegezegd dat deze de bouw van het gebouw van het huiskamerproject voor haar rekening
neemt en tevens eigenaar van het gebouw wordt.
Stichting Bevordering Leefbaarheid Ouderen Ven-Zelderheide
Twee initiatiefnemers, mevrouw Oosterhout en mevrouw Heldens (beiden afkomstig uit de
dorpsraad en de initiatiefgroep) vonden dat naast de voorzieningen voor ouderen om zolang
mogelijk in het eigen dorp te kunnen blijven wonen er ook mogelijkheden in het dorp moesten
blijven om als oudere te kunnen blijven participeren. Bovendien voorzagen de initiatiefneemsters dat
als gevolg van de overheidsmaatregelen op het gebied van de zorg de groep ouderen met
eenzaamheidsklachten zou gaan toenemen. Een dagvoorziening heeft dan als bijkomend voordeel
dat je de groep ouderen beter kunt monitoren. De initiatiefgroep is inmiddels opgeheven en er is de
Stichting Bevordering Leefbaarheid Ouderen Ven-Zelderheide opgericht bestaande uit: Cor Derks
(penningmeester), Ine Heldens (voorzitter), Jeanne van Oosterhout (secretaris).
Informatie over voortgang
Voor de informatie naar de overige dorpsbewoners is er gebruik gemaakt van het wekelijks
dorpsblaadje en is er vanuit de dorpsraad aandacht geweest voor de Huuskamer. De bewoners zijn
gedurende het gehele traject waar mogelijk betrokken geweest bij de voorgang van de Huuskamer.
De eerste steen van de Huuskamer is door de oudste inwoner van het dorp gelegd en ze zijn
uitgenodigd om vrijblijvend te komen kijken naar de Huuskamer.
De Huuskamer
De Huuskamer is in mei 2012 van start gegaan en bedoeld voor ontmoetingen en kleinschalige
activiteiten voor maximaal twintig gasten van zestig jaar of ouder. In de Huuskamer wordt
gezamenlijk koffie gedronken, is er de mogelijkheid om t.v. of dvd te kijken, een spelletje te doen of
te jeu de boulen. De Huuskamer is, met uitzondering van de zaterdag, op alle dagen van de week
geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Op dinsdagavond is er de mogelijkheid om samen warm te eten
waarbij de maaltijd wordt bereid door een vrijwilliger. Voor individuele computerbegeleiding door
een vrijwilliger kan men er op dinsdagochtend en zaterdagmiddag terecht. Wanneer iemand niet in
de gelegenheid is om zelfstandig naar de Huuskamer te komen wordt er vervoer geregeld. Daarnaast
is er de mogelijkheid om met een vrijwilliger op de vrijdagmiddag boodschappen te doen bij de
plaatselijke supermarkt.
Locatie en inrichting
Het beheer en de inrichting van de Huuskamer komt voor rekening van de Stichting. De inkomsten
zijn afkomstig uit fondsenwerving en is er speciaal voor de oprichting van de Huuskamer een
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diensten en dingen veiling georganiseerd in het dorp. Daarnaast kan het huiskamerproject rekenen
op steun van de gemeente Gennep, het kerkbestuur en de dorpsraad waarbij de gemeente garant
staat voor de exploitatie voor de eerste twee jaar.
Vrijwilligers
Het vrijwilligersbestand bestaat uit circa dertig vrijwilligers. Mevrouw Heldens is verantwoordelijk
voor de coördinatie van de vrijwilligers: “Het selecteert zichzelf al; de vrijwilligers geven zelf aan wat
ze het liefste zouden willen doen. Er zijn vrijwilligers die schoonmaken, willen koken of klussen,
assistentie verlenen bij de computercursus en de wekelijkse vrijwilligers voor de begeleiding van de
dagbesteding. Voor een aantal thema’s zijn werkgroepen opgericht zoals de werkgroep
computercursus. De werkgroep sfeergroepen zorgt voor de aankleding van de Huuskamer aangepast
aan het seizoen of een evenement in het dorp. Na afloop van de dagbesteding kunnen door de
vrijwilligers op- of aanmerkingen op een lijst worden ingevuld om de dag te evalueren. We kunnen
rekenen op ondersteuning voor extra begeleiding van de vrijwilligers vanuit de welzijnsorganisatie
mocht daar behoefte voor zijn. En ter ere van ons één-jarig bestaan is er afgelopen mei speciaal voor
de vrijwilligers een feestmiddag georganiseerd”.
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Stichting Zorg in eigen Dorp Koningsbosch
Koningsbosch is een middelgroot dorp in de gemeente Echt-Susteren gelegen vlak aan de Duitse
grens met ongeveer 1.700 inwoners. Koningsbosch ligt centraal maar wel afgelegen. Vanwege deze
afgelegen ligging zijn de inwoners van Koningsbosch van oudsher voor veel voorzieningen op zichzelf
aangewezen. Koningsbosch is een hechte gemeenschap wat bevestigd wordt door een in 2011
gehouden participatieonderzoek van de Wmo. De inwoners van Koningsbosch hebben een sterke
betrokkenheid voor de directe leefomgeving en een sterk ontwikkelde buurparticipatie.
Dorpsraad
De dorpsraad in Koningsbosch is sinds vele jaren actief in het dorp waarbij de aard van de
werkzaamheden van de dorpsraad langzaamaan een transformatie hebben ondergaan. Waar eerst
kleinschalige projecten op het gebied van groen en leefbaarheid werden aangepakt kwam steeds
luider de vraag hoe een bredere aanpak tot meer structurele maatregelen zou kunnen leiden.
Landelijk wordt de noodzaak onderschreven na te denken over andere structuren op het gebied van
welzijn, wonen en zorg. Door de stijgende kosten ziet de samenleving zich genoodzaakt andere
oplossingen te creëren. Een brede aanpak kan –ook op schaal van een relatief kleine kern- voordelig
zijn voor de inwoners, overheid, corporaties, aanbieders en zorgverzekeraars. Ouderen moeten nu
bij gebrek aan geschikte woningen met zorg vaker ‘gedwongen’ verhuizen uit hun eigen vertrouwde
omgeving. Verder is er sprake van versnippering van de zorgverlening. Er is hulp bij het huishouden,
persoonlijke verzorging, groepsbegeleiding of individuele begeleiding waarvoor veel verschillende
aanbieders van zorg worden ingezet. De talloze zorgverleners doet de overheadkosten stijgen en
door deze wijze van hulpverlening is het voor een hulpvrager onmogelijk persoonlijke contacten op
te bouwen met een hulpverlener.
Jos Heijen lid van de Stichting Zorg in eigen Dorp en dorpsraad Koningsbosch heeft in 2009 in
Lunteren op een in Plattelandsparlement een presentatie over zorg in eigen dorp bijgewoond. “Toen
dacht ik dit moeten we in ons dorp ook gaan doen. Dat past bij ons dorp”.
Initiatiefgroep
Er werd een initiatiefgroep in het leven geroepen die het project Zorg in eigen Dorp wil helpen
opstarten met als opdracht: ‘Hoe kun je mensen zo lang en zo goed mogelijk in Koningsbosch laten
wonen? In de initiatiefgroep zijn vertegenwoordigd: de huisarts, leden van het kerkbestuur, inwoners
van Koningsbosch, leden van de dorpsraad en de welzijnsorganisatie Menswel. Een Stichting trekt
het project waarbij de zorg zoveel mogelijk door en voor eigen dorpsgenoten wordt geregeld.
Zorg in eigen Dorp is van, voor en door het dorp Koningsbosch
De hoofddoelstelling van Zorg in eigen Dorp is dat het aanbod van wonen, welzijn en zorg binnen
twee jaar leidt tot minder noodgedwongen vertrek van zorgbehoevende mensen uit Koningsbosch.
Een aantrekkelijk en leefbaar dorp biedt het beste medicijn tegen ontgroening en stelt bewoners in
staat langer thuis te blijven wonen in hun vertrouwde huis. Voor bewoners met een complexere
zorgvraag wordt er gestreefd naar de oprichting van een kleinschalige woonzorgsetting of geschikte
zorgwoningen. Daarnaast is er de wens ontstaan voor de aanstelling van een parttime professionele
zorgcoördinator die zich hoofdzakelijk bezig gaat houden met het zo efficiënt mogelijk matchen van
zorgvraag en zorgaanbod. Een positief neveneffect is dat door de lokale zorgcoördinatie de
onderlinge solidariteit van de inwoners kan worden vergroot. Met behulp van vrijwilligers wordt er
gezamenlijk gezorgd voor een goed sociaal klimaat waar alle inwoners van kunnen profiteren. De
vrijwilligers worden hierdoor in hun kracht worden gezet en kunnen met meer plezier (en minder
uitval) hun taken blijven uitoefenen. Daarnaast levert het project werkgelegenheid op voor de eigen
bewoners.
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Financiering
De initiatiefgroep stapte naar de gemeente toe met de vraag: ‘Hoe kunnen jullie ons helpen om het
project zo goed mogelijk van de grond te krijgen?’ Door bemiddeling van een betrokken wethouder
van de gemeente werd aan de Stichting een subsidie van de Provincie toegezegd. Met deze subsidie
en een financiële bijdrage van de gemeente is de initiatiefgroep in 2013 gestart met de werving van
een zorgcoördinator voor de periode van twee jaar. Deze zorgcoördinator is per 1 juli 2013 met zijn
werkzaamheden gestart.
Levensloopbestendig Koningsbosch
De zorgcoördinator gaat fungeren als een spin in het web en is voorlopig gevestigd in de Pastorie. Als
het project zich uitbreidt wordt er gekeken naar vervangende huisvestiging. De zorgcoördinator komt
in loondienst van de welzijnsinstelling Menswel en na twee jaar wordt geëvalueerd of de coördinator
kan aanblijven. Voorzitter Frits Knoops van de Stichting Zorg in eigen Dorp legt uit: “We willen dat de
zware medische zorg bijvoorbeeld wordt uitgevoerd door één of twee professionele wijkzusters uit het
eigen dorp. Nu zijn er wel zeven verschillende zorgaanbieders aanwezig in Koningsbosch. Dat is alles
behalve effectief, ze rijden van hot naar her. Als er één wijkzuster komt, bespaart dat kosten én ze
heeft meer tijd voor cliënten. Voor de lichte zorg (bijvoorbeeld het aantrekken van steunkousen) en
huishoudelijk werk zoekt de Stichting naar vrijwilligers. De belangrijkste taak van de zorgcoördinator
wordt het aansturen van de vrijwilligers. Heel belangrijk is het dat de zorgcoördinator ook contacten
legt met het zorgkantoor om zo de financiering veilig te stellen zodat het project ook na twee jaar
verder gaat. Daarnaast streeft Zorg in eigen Dorp naar de oprichting van een zogeheten
servicedienst, ook bestaande uit vrijwilligers, die Koningsboschenaren helpt met allerlei hand- en
spandiensten. Denk bijvoorbeeld aan vervoer naar het ziekenhuis en het installeren van een
computer. Als hulpvragen in het dorp kunnen worden opgelost, wordt Koningsbosch ‘vriendelijker’
voor ouderen. Het dorp ligt nu eenmaal afgelegen”.

56

Deel 3
Bijlagen
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Bijlage 1 Positie burger in tijdlijn

1800

1900

1960

1980

1990

2013

Nachtwakersstaat.

Natuurlijke systemen.
Zuilen nemen leidende rol in.

Verzorgingsstaat.
Van de zuilen naar de overheid.
Welzijnsorganisaties professionaliseren.
Burger neemt consumerende rol aan.

Marktdenken.
Discussie over verzorgingsstaat.
Introductie neoliberalisme
en het begrip zorgzame
samenleving.

Decentralisaties van beleidstaken.
Het welzijnswerk valt als gevolg van het
marktdenken uit elkaar. Burgers nemen meer
centraler rol in, overheid blijft dominant.
Vanaf 2005 toenemende discussie over modern
paternalisme. Overheidsbemoeienis gedecentraliseerd
als gevolg van introductie Wmo en WNS.
Opkomst eigen kracht, burgers nemen in toenemende
mate een leidende rol in.
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Bijlage 2 Bevolkingssamenstelling Limburg 2040

Bijlage 3 De gouden driehoek

Dorp/wijk/burgers/verenigingen

Overheid

Maatschappelijke partners
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Bijlage 4 Zorgcollectieven in Limburg
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Bijlage 5 Dorpstypen
In de dorpenmonitor worden vier dorpstypen onderscheiden, gebaseerd op een tweedeling naar de
grootte van het dorp en een tweedeling naar de ligging nabij of ver van de stad. De vier dorpstypen
zijn: groot dorp bij de stad, klein dorp bij de stad, groot afgelegen dorp en klein afgelegen dorp
(Steenbekkers & Vermeij, 2013).
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Bijlage 6 Burgerschapsstijlen
De WRR maakt gebaseerd op de indeling van Motivaction een onderscheid naar vier burgerschapsstijlen: de afhankelijke, de afzijdige, de afwachtende en de actieve burger. De vier stijlen zijn
verschillend in het niveau van participatie en actie van de burger.
Afhankelijke burgers - 18 procent - vindt men vooral in weinig stedelijke gebieden, in relatief
besloten stadsbuurten en vooral in dorpen. Ze hebben doorgaans een laag opleidingsniveau, een
gemiddeld gezinsinkomen en zijn relatief oud. Afhankelijke burgers zijn gezags- en plichtstrouw en
staan eerder volgzaam dan veeleisend en kritisch tegenover de overheid. Afhankelijke burgers zijn
sterk lokaal georiënteerd en hebben een zeer beperkte actieradius. Zij vertonen in het algemeen een
sterke betrokkenheid bij de directe leefomgeving en zijn in het maatschappelijke verkeer vaak terug
te vinden als vrijwilliger. Tegenover de beperkte actieradius staat een hoge participatieradius. Ze
richten zich daarin voornamelijk op zorgtaken. Meedenken, meepraten en meewerken aan de
uitvoering van gemeenteplannen laten ze aan anderen over. Het zal niet makkelijk zijn om deze
mensen bij gemeenteplannen te betrekken. Het is de kunst om hun actieradius te vergroten door de
gemeenteplannen als deel van hun leefomgeving te laten zien.
Afzijdige burgers - 31 procent - vindt men vooral in minder stedelijke gebieden en kleinere
gemeente. Ze hebben doorgaans een laag opleidingsniveau en een laag gezinsinkomen. Vrouwen en
jongeren (tussen de 15 en 40 jaar) zijn in deze groep vaak oververtegenwoordigd. Afzijdige burgers
staan wantrouwend tegenover de overheid. Zij laten eigen belang prevaleren boven algemeen
belang. Zij maken zich zorgen om hun economische positie en sociale vooruitzichten en vergelijken
zich met anderen, om te bezien of ze niet achtergesteld worden. Ook zij hebben een beperkte
actieradius, zij doen mee zolang het te belopen is. Afzijdige burgers zijn actief binnen de basisschool
en speeltuin en organiseren buurtbarbecue. Daar staat tegenover dat afzijdige burgers passief zijn
ingesteld en dat hun maatschappelijke betrokkenheid laag is. Tegenover de participatieradius staat
geen hoge actieradius. Het zal nog minder eenvoudig zijn om deze groep te laten participeren dan de
groep afhankelijke burgers. Een belangrijk gegeven is dat deze groep graag organiseert. Men kan dan
ook kiezen om deze groep iets in die trant te laten doen om ze zo te betrekken.
Afwachtende burgers - 23 procent - zijn vooral terug te vinden in stedelijke gebieden. Dit zijn relatief
jongere en hoog opgeleide mensen. Binnen deze groep ziet men een tweedeling van werkende en
nog studerende mensen. Afwachtende burgers combineren een kritische en veeleisende houding ten
opzichte van de overheid. Ze zijn geen coproducenten maar afnemers van overheidsbeleid. Niet de
publieke zaak, maar het eigen belang staat voorop. Hun maatschappelijke betrokkenheid is zwak te
noemen. Hier staat tegenover dat hun actieradius erg hoog is. Deze groep heeft een eigen kijk op
hun buurt. Ze zijn vooral betrokken met zeer concrete aanwijsbare plekken als cafés, buurtcentra,
fitnesscentra en bioscopen. De afwachtende burger kan bij de plannen over hun buurt betrokken
worden mits zij zelf mogen meebeslissen. De afwachtende burger kan betrokken worden door hem
beslissingsbevoegdheid te geven. De burger is hier vooral in geïnteresseerd wanneer het om plekken
gaat waar zijn voorkeur naar uit gaat.
Actieve burgers - 28 procent - bevolken stedelijke gebieden. Deze groep is meestal hoog opgeleid en
is tussen 30 en 60 jaar oud. De actieve burgerstijl is de tegenpool van de afzijdige burgerstijl en wordt
gekenmerkt door vertrouwen in de overheid. Actieve burgers werpen zich op als coproducenten van
beleid en willen graag meedenken en meebeslissen over beleidsplannen. Zij hebben een grote
maatschappelijke en politieke betrokkenheid en hun participatiegraad is erg hoog. Hun
participatieradius is daarbij ook heel hoog. De actieve burger ziet zijn buurt als deel van de wijdere
omgeving. Actieve burgers doen vaker vrijwilligerswerk dan anderen. Ook helpen zij andere groepen
mensen vaak zonder er iets voor terug te willen. Deze burgers zijn betrekkelijk makkelijk te activeren.
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Bijlage 7 Dorpsontwikkelingsplan (Dop)
Een Dorpsontwikkelingsplan bevat een analyse van economische, ecologische, ruimtelijke en sociaalculturele factoren van het dorp, daarop gebaseerde concrete acties en wordt opgesteld voor de
midden lange termijn van ongeveer 15 jaar. Tijdens interactieve dorpsbijeenkomsten laten
dorpsbewoners zien welke ambities zij hebben, welke investeringen zij nodig vinden en welke
activiteiten zij zelf kunnen oppakken. De uitkomsten van de dorpsgesprekken zijn belangrijke input
voor het Dorpsontwikkelingsplan en leiden tot een agenda voor de toekomst. In een Dop staan
gegevens over het dorp waarvoor het Dop wordt gemaakt, een beeld hoe het dorp er nu voorstaat,
wat de sterke punten en de zwakke punten van een dorp zijn, wat er te verbeteren is aan het dorp en
wat er in de komende jaren gerealiseerd moet worden.
Kenmerken van een Dorpsontwikkelingsplan:
 Opgesteld door de dorpsbewoners.
 Gedragen door de dorpsbewoners en de organisaties in het dorp (scholen, verenigingen,
maatschappelijke organisaties, ondernemers).
 De gemeente is betrokken en steunt het initiatief voor het samenstellen van een
Dorpsontwikkelingsplan.
 In een Dorpsontwikkelingsplan wordt aangegeven welke zaken men eerst gerealiseerd wil zien en
welke zaken langer kunnen wachten.
 In een Dorpsontwikkelingsplan staat een globale uitwerking van knelpunten, wensen en ideeën.
 In het ontwikkelingsplan wordt aangegeven welke onderdelen het dorp zelf kan realiseren en
voor welke onderdelen er moet worden samengewerkt.
 Er wordt een globale indicatie gegeven van de stappen in de tijd.
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Bijlage 8 Lijst van geïnterviewden
Wil van der Coelen

Regisseur Zelfsturing Gemeente Peel en Maas

Ans Coppus

Lid Dorpsraad Griendtsveen

Jan Custers

Projectleider Zelfsturing

Herman van de Eertwegh

Opbouwwerker Stichting Wel.kom

Ben van Essen

Voorzitter Gezondheidscentrum America

Willemien van Gardingen

Coördinator Stichting Kom Er Bij Grubbenvorst

Ron Genders

Regisseur Programma Leven in het Dorp WWZ

Hilde Glessner

Projectleider Noaberzorgpunt Roggel

Ine Heldens

Coördinator Huuskamer Ven-Zelderheide

Jos Heijen

Lid werkgroep Zorg in eigen dorp Koningsbosch

Servaas Huys

Voorzitter Stichting Kom Er Bij Grubbenvorst

Pieter van der Hooft

Eigenaar Samen zorgen Buro Weert

Silvi Joosten

Projectleider We gaan het anders doen

Annie Korstjaans

Medewerker Welzijnsorganisatie Synthese

Truus Lensen

Coördinator Stichting Zon Lomm

Piet Linders

Voorzitter Wijkcomité Norbertus Horst

Dick Loeff

Projectleider Platform Zorgen doe je samen

Sieb Nijsen

Lid Dorpsraad Ysselsteyn

Alle Postmus

Medewerker VKKL

Nicole Quadackers

Lid werkgroep Gemeenschapszorg Vijlen

Elleke Raedts

Beleidsmedewerker Wmo Gemeente Venray

Har Reijnen

Zorgcoördinator Koningsbosch

Susan Rijk

Kerncoördinator Roggel

Don van Sambeek

Voorzitter Zorgcoöperatie Tot Uw Dienst Laarbeek

Sjaak Sluiters

Medewerker VKKL

Frans Simons

Lid Stichting Kernoverleg Beesel en haar Toekomst

Jos Speck

Clusterhoofd staf- en publieksdienst afdeling
handhaving en monitoring Provincie Limburg
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Ine Verhaeg

Lid Stichting Eerbied voor het leven Weert

Fons Voesten

Ketenzorgcoördinator Lionarons

Marion Vreuls

Lid Initiatiefgroep Bingelrade

Nic van Zundert

Voorzitter Jozefhuis Roggel
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