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Brabanders zorgen écht
é
voor elkaar
Wie oud is kan maar beter in een klein
Brabants dorp wonen. Want dáár zorgen de
mensen nog echt voor elkaar. Het ene na het
andere dorp start een zorgcoöperatie.
door Tilly van Uffelen

V

ught wil er een, net als
Gemonde en Zeeland.
Herpen en Overlangel
staan in de startblokken,
net als Bergeijk, Roosendaal en Sint-Oedenrode.
Alsof er een warme deken van solidariteit en zorg over NoordBrabant wordt uitgerold: het ene na het andere dorp start een zorgcoöperatie, waar betrokken inwoners met elkaar de dagbesteding voor hun ouderen regelen, klussen-

Platform:
zelf zorg
inkopen

diensten opzetten én maaltijden koken.
Daarvoor kopen ze de producten in de lokale supermarkt, zodat ook die voorziening
openblijft. Op enkele plaatsen zijn zorgwoningen gerealiseerd zodat de (dementerende) ouderen niet naar het zorgcomplex in
het nabijgelegen, grotere dorp hoeven
maar in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Nederland telde vorig jaar 88
zorgcoöperaties waarin burgers zich verenigd hebben in hun dorp of, in een enkel
geval, hun stadswijk. Daarvan zijn er 36 in
Noord-Brabant gevestigd, ruim veertig procent. Aedes-Actis Kenniscentrum Wo-

nen-Zorg bracht onlangs een inventarisatie
uit over deze burgerinitiatieven en benoemde Brabant tot hofleverancier.
„Mooi hè”, zegt Ad Pijnenborg, oprichter
en ambassadeur van Zorgcoöperatie Hoogeloon. Tien jaar geleden was Hoogeloon de
eerste in Nederland, nu geldt het Kempense dorp als lichtend voorbeeld. Een verklaring voor dit Brabantse succes? „Ik denk
dat in Brabant de coöperatieve vereniging
nog vers in het geheugen zit, met name in
de dorpen. Alle ouderen in ons dorp kenden de coöperatie. Ze hebben ze zelf opgericht, het zit in de genen van deze dorpen.”
Volgens onderzoeker Daniëlle Harkens van
het Kenniscentrum speelt de agrarische,
coöperatieve geschiedenis mee. „Brabanders zijn gewend de eigen boontjes te dop-

pen. En goed voorbeeld doet goed volgen.”
Ook het actieve beleid van de provincie
speelt een grote rol, meent ze. „Brabant is
één van de weinige provincies die jarenlang aandacht gehad heeft voor de leefbaarheid van kleine kernen.” In Groningen,
Friesland of Zuid-Holland was daar minder aandacht en geld voor, weet ze.
Voor bestaande zorgcoöperaties ziet Harkens nog groeimogelijkheden. „Uit het onderzoek blijkt dat maar weinig coöperaties
echt intensieve zorg organiseren. Het blijft
vaak bij klussendiensten, vervoer, dagbesteding en maaltijden.” In Hoogeloon en Helenaveen exploiteren de zorgcoöperaties
ook zorgwoningen. „Daar hebben familieleden en andere vrijwilligers een grote inzet.
In gewone verpleeghuizen doet familie
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䊳 ‘Noord-Brabant is één van de
weinige provincies die jarenlang
aandacht gehad heeft voor de
leefbaarheid van kleine kernen’

Sinds 1 juni rijdt de wijkzuster weer door Schaijk

DEN BOSCH - Waarom moet een

woonvilla van een zorgcoöperatie
aan een visboer vragen of die aan
strenge Europese voedselregels
voldoet als heel het dorp er vis
koopt? Of waarom mag een dementerende moeder niet zonder
begeleiding naar haar dochter lopen als dochter het vetrouwt?
Zorgcoöperaties lopen tegen allerlei onzinnige regeltjes aan, stelt
het Platform Zorgcoöperatieve
Ontwikkelingen. „Met het ministerie van VWS zijn we in gesprek
of en hoe dit anders kan”, aldus
Dick Loeff van het platform van
zorgcoöperaties Zuid-Nederland.
Vanaf 1 januari gaat een koepel bovendien zélf verzorging en verpleging inkopen voor de Brabantse
zorgcoöperaties, daarover is overeenstemming met CZ, aldus
Loeff.
Volgens het platform zijn zorgcoöperaties 30% goedkoper dan reguliere zorgaanbieders. Er komt een
onderzoek, mede gefinancierd
door de provincie Noord-Brabant
om dat te onderbouwen.
De provincie ondersteunt de ontwikkeling van zorgcoöperaties verder door regiobijeenkomsten te
organiseren waar geïnteresseerde
starters advies kunnen krijgen.
Ook in het verleden heeft de provincie direct en indirect zorgcoöperaties gesubsidieerd, onder andere uit leefbaarheidsgelden. „Gericht op kennisdelen zodat succesvolle initiatieven ook op andere
plekken konden worden gebruikt.
Op die manier zijn heel wat dorpen met de zorgcoöperaties in
aanraking gekomen en er mee
aan de slag gegaan.

䡵 Ontmoetingscentrum ‘Onder de Linde’,

In Schaijk moesten kwetsbare
ouderen het dorp verlaten om de
zorg te krijgen die ze nodig hadden. Wie in het 7000 zielen tellende dorp oud en zorgbehoeftig
werd, moest naar Compostella in
het naburige Zeeland. In de eigen
omgeving was er te weinig ondersteuning, bovendien was het
openbaar vervoer onvoldoende.
Bij de eerste vergadering van de
vereniging Zorgcoöperatie Schaijk
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Volgens het Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen is de zorg die door
zorgcoöperaties geboden wordt 30%
goedkoper dan reguliere aanbieders.
Of dat klopt wordt nu onderzocht.

van ZorgCoöperatie Schaijk, is zes dagen per week open. Op zondag kan samen worden
w
geluncht. foto Van Assendelft Fotografie

in 2011 bleken 371 mensen lid te
willen worden, ruim 200 melden
zich als vrijwilliger.
De zorg die de vereniging biedt is
klein begonnen, met een klussendienst, boodschappen- en
vervoersdiensten die voor alle inwoners zijn te bestellen. In het
ontmoetingscentrum Onder de
Linde kunnen eenzame, oudere
mensen of mensen met een beperking terecht, activiteiten onderne-
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Brabant is koploper in dorpen. NoordHolland is dat wat betreft steden. Amsterdam telt 20 ‘stadscoöperaties’ in
oprichting met als doel ouderen langer in de buurt te laten wonen.

men en informatie krijgen van
ouderenadviseurs. Ook mensen
met dementie en hun partners
kunnen hier gebruik van maken.
Sinds kort heeft de vereniging
een duofiets om fietstochten te
maken.
De vereniging wil meer zorg terughalen naar het dorp. Sinds 1
juni rijdt de wijkzuster weer door
Schaijk, waarvoor de zorgcoöperatie gelobbied heeft. Ze wordt be-

taald door de coöperatie, gemeente en zorgaanbieder samen. Er
zijn ideeën om zorgwoningen te
realiseren. Het dorp lijkt tevreden: bij een recente ledenwerfactie melden zich 150 nieuwe leden
aan. De coöperatie telt er nu 550.
Goed voorbeeld doet goed volgen:
ook in buurdorpen Reek, Zeeland
(gemeente Landerd), Herpen en
Overlangel (Oss) gaan of komen
er zorgcoöperaties.
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2005

Nederland telde vorig jaar 88 zorgcoöperaties, waarbij burgers samen de
zorg in hun dorp of stadswijk organiseerde. Daarvan waren er 36 in de provincie Brabant, ruim 40 procent.

In 2005 werd de eerste zorgcoöperatie in Nederland opgericht, dat was in
Hoogeveen. De groei was langzaam
maar gestaag met als topjaar 2013
toen er 17 coöperaties bijkwamen.

niet veel meer, hier is de betrokkenheid
echt groot. Daarmee bespaar je op personeelskosten.” Maar ook zónder die intensieve zorg wordt er volgens haar geld bespaard: „Mensen houden elkaar in de gaten, er is minder snel eenzaamheid waardoor zorgvragen uitgesteld worden.”
Onderzoek naar de financiële voordelen
ontbreekt nog: „Maar iedereen kan op zijn
klompen aanvoelen dat dit goedkoper is”,
zegt Pijnenborg. Zorgcoöperaties geven volgens hem antwoord op de huidige problemen in de zorg. „Problemen van afstandelijkheid. Wij merkten dat mensen daar
niet gelukkig door waren en zijn dat zelf
beter gaan doen. Wat we bereikt hebben is
dat de leden de baas zijn en daarmee voelen ze zich verantwoordelijk en gaan ze zuinig om met geld. Ouderen in Hoogeloon
vragen minder zorg dan elders.”
Pijnenborg is ook lid van het platform van
coöperaties die startende burgerinitiatieven op weg wil helpen en een sterkere onderhandelingspartner vormen voor gemeenten, zorgaanbieders en -verzekeraars.
„We zijn natuurlijk een beetje bedreigend

voor reguliere zorgaanbieders. Die hebben
het moeilijk en moeten onder druk met
minder geld ook nog anders gaan werken.”
Op de vraag of de coöperaties een echt toekomstbestendig alternatief vormen zegt
Harkens: „Daar zijn we wel mee bezig, hoe
laten we dit doorgaan? Het zijn allemaal
vrijwilligers op leeftijd. Je moet ook andere
mensen enthousiast krijgen. Maar dat Hoogeloon en een dorp als Elzendorp al jaren
bezig zijn, zegt iets. „Belangrijk is ook dat
het contact met de gemeente goed is.”
„Een zorgcoöperatie is niks meer dan een
groepje mensen dat zich uit gedeeld eigenbelang verzamelt. Het leuke is, je zet je nu
in als senior en als je het straks zelf nodig
hebt, dan krijg je het terug”, verkoopt Pijnenborg de filosofie.

䊳 ‘Het leuke is, je zet je nu
in als senior en als
je het straks zelf nodig
hebt, dan krijg je het terug’

‘Bakermat’ Hoogeloon
zorgt nu zelf voor
Lôônse hoogbejaarden
„Mensen blijven langer in het
dorp wonen”, stelt Ad Pijnenborg, mede-initiatiefnemer en
oud-voorzitter van Zorgcoöperatie Hoogenloon. Hoogenloon telt
2215 inwoners, ongeveer 330
ouder dan 65 jaar. „Zeker vijftien
daarvan zijn ouder dan negentig.
Ik weet zeker dat die hier niet
meer gewoond hadden als we
geen zorgcoöperatie hadden gehad”,, durft Pijnenborg te stellen.
Tien jaar geleden werd Zorgcoöperatie Hoogenloon opgericht, de
eerste in Nederland. Uit een onderzoek van het PON bleek dat de
inwoners van Lôôn de wijkzuster
misten waardoor de huisarts vaker werd bezocht. Men was niet
tevreden over de kwaliteit van de
thuiszorg. Bovendien wilden
ouderen langer thuis blijven wonen en niet hoeven te verhuizen
naar het verzorgingshuis verderop, schrijft Roel van Beest in zijn
onderzoek voor Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Op een informatieavond van de
landbouwvereniging kwam het
idee een zorgcoöperatie op te richten, geïnspireerd door de Zweede
JAG-zorgcoöperaties. De gemeente was enthousiast, maar zorgaanbieders voelden zich gepasseerd,
aldus de onderzoeker. Die wilden
juist een nieuw groot zorgcomplex bouwen in Bladel, waar óók
de oudere Hoogelooners ingepland waren.
Met financiële steun van de provincie en de gemeente kon in
2005 een start gemaakt worden.
„Dat is ook weer bijzonder. Wij
willen niet afhankelijk zijn van
anderen, we houden onze eigen
broek op. De organisatie van de
dienstverlening draait op vrijwilligers, de zorg wordt door professionals gegeven maar hier staan in-

komsten tegenover. Dus er is minder overhead, we houden zelfs
iets over. Iedere dienst- of zorgvorm die wij opstarten moet zichzelf na een jaar bedruipen. We
hebben wel startsubsidies gekregen. Voor de bouw van de zorgvilla’s is er wat extra geld gekomen
om de villa’s mooier te maken.
Maar dat waren eenmalige subsidies.”
Iedere week eten er 25 tot 30 mensen voor zes euro een warme
maaltijd. Die wordt gekookt door
vrijwilligers, een groep van vijftien jongere senioren van wie er
per keer vier of vijf koken. Ongeveer tien inwoners maken geregeld gebruik van de dagbesteding.
Ieder dagdeel kunnen daar acht
ouderen terecht. De groepen
draaien op een professional en enkele vrijwilligers. En waar in veel
gemeenten met bezorgdheid uitgekeken wordt naar de bezuinigingen op de wmo, maakt Hoogeloon daar geen zorgen om. „Dat
gaat ons lukken, het is geen enkel
punt. De gemeente is blij met
ons. We hebben er een goede relatie mee, we leveren kwaliteit,
mensen blijven langer thuiswonen. Dat ziet de gemeente ook.”

“

Elke dienst- of
zorgvorm moet
zichzelf na een
jaar bedruipen
Ad Pijnenborg

KBO in
Hapert
Kienen, keuvelen en kaarten. Dat
was het doel in 1958 toen de Katholieke Bond van Ouderen
(KBO) in Hapert werd opgericht.
Op deze manier werden ouderen
uit hun isolement gehaald. Daar
waar kerndorp Hoogeloon een
zorgcoöperatie heeft opgericht, regelt de KBO via het Steunpunt De
Kloostertuin het met de vrijwilligers van de ouderenbond.
De 181 KBO-vrijwilligers helpen
hulpbehoevende ouderen met
klussen of trekken een dagdeel
met dementerende ouderen op.
In de Kloostertuin is een dagopvang, mensen die meer zorg nodig hebben worden door vrijwilligers vervoerd naar een zorgboerderij. Volgens onderzoeker Roel
van Beest is Hapert een ‘mooi
voorbeeld hoe nieuwe ontwikkelingen in oude kaders opgelost
kunnen worden’. Onlangs bepleitte Frans Slangen, voorzitter van
KBO-Brabant om de structuur
van de KBO in de provincie beter
te gaan benutten om de zorg voor
ouderen betaalbaar te houden.

