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JAARVERGADERING VAN DE DORPSCOÖPERATIE op 24 april 2019
Bestuurslid Willem Kip neemt afscheid
De bestuursleden Aly Bruins en Peter Dekker waren aftredend en herkiesbaar. Penningmeester
Willem Kip had te kennen gegeven te willen stoppen. Hij zat vanaf de oprichting in 2014 in het
bestuur en was al die tijd penningmeester. Daarvoor was hij vanaf 2012 actief in de werkgroep die de
oprichting van de dorpscoöperatie voorbereidde. Willem blijft echter nog betrokken bij de
dorpscoöperatie, want hij heeft toegezegd de registratie van de vrijwilligers bij te willen blijven
houden en ook de boekhouding wel te willen blijven doen. Terwijl aan Willem enkele attenties
werden aangeboden, werd onder luid applaus afscheid van hem genomen. Het bestuur stelde in zijn
vacature Jan van der Weide als kandidaat voor. In verband met het voorstel van het bestuur om de
omvang ervan uit te breiden stelde het de kandidaten Nelleke Groen en Jan de Jonge voor. De
vergadering ging akkoord met de uitbreiding van het bestuur naar 7 leden. Alle voorgestelde
kandidaten werden door de leden bij acclamatie benoemd.

Wat gebeurde er in 2018?
De Dorpscoöperatie blijft
De Dorpscoöperatie kreeg in 2015 van het gemeentebestuur schoorvoetend de toestemming om bij
wijze van proef gedurende 3 jaar aan te tonen dat het dorp z’n eigen zaakjes in het sociale domein
ook prima zelf kan regelen. Deze periode liep per 1 oktober 2018 af. De proef is geslaagd, want het
gemeentebestuur heeft het bestaansrecht van de dorpscoöperatie erkend door de onderlinge
samenwerking per 1 oktober 2018 voort te zetten en op te nemen in haar structurele beleid. Het
proefondervindelijke karakter is er vanaf. Laat dit nu ook precies de uitkomst zijn, die de inwoners
bedoelden in een in juni vorig jaar gehouden enquête. De scores op een 7-tal stellingen gaven
positieve percentages te zien die vaak schommelden rond de 90% als waardering voor en vertrouwen
in de dorpscoöperatie en haar dorpregisseur.
Aantal meldingen Wmo en aanvragen vrijwilligers
Dorpsregisseur Jacomijn verwoordde het als volgt: Het is goed om te merken dat steeds meer
inwoners de weg naar de dorpscoöperatie weten te vinden. Mocht u ook een vraag hebben neem
dan gerust contact op. U hoeft voor hulp vanuit de Wmo geen lid te zijn van de dorpscoöperatie.
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Hier onder een overzicht van het aantal meldingen. In 2018 zijn er 194 meldingen gedaan voor hulp
vanuit de Wmo. In 2017 waren dit 217 meldingen.
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De inzet van vrijwilligers is gestegen ten opzichte van 2017. In 2017 waren er 113 aanvragen. Vooral
voor het vervoer wordt regelmatig hulp gevraagd. Veel mensen ervaren het als zeer prettig dat er
iemand mee gaat die ook even kan wachten zodat ze daarna weer snel naar huis kunnen. Maar ook is
het mogelijk dat de “chauffeur” mee gaat de spreekkamer in als u dit graag wilt. Zo kan de
“chauffeur” u helpen tijdens het gesprek met de arts. Samen hoort u net iets meer!
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Voor alle vormen van zorg naar één adres
Het afgelopen jaar stond duidelijk in het teken van samenwerking met nog meer partijen. Na een
gesprek met minister Hugo de Jonge kwam er uiteindelijk een positieve kanteling in de gesprekken
over samenwerking tussen de financiers van de zorg, te weten de gemeente (Wmo), de
zorgverzekeraar(Zorgverzekeringswet) en het rijk (zorgkantoor: Wet langdurige zorg). Het doel
hiervan is dat inwoners straks voor alle hulp- of zorgvragen terecht kunnen op “één adres” in het
dorp zoals dit nu al het geval is bij de dorpsregisseur voor de Wmo en de vrijwilligershulp. Hierdoor
wordt voorkomen dat kwetsbare inwoners voor elke zorgvoorziening een aparte functionaris over de
vloer krijgen om de ernst van de situatie te beoordelen. Bovendien lopen deze inwoners dan ook nog
het risico dat zij soms net tussen ‘wal en schip’ vallen. Zij kunnen hierdoor verstoken blijven van
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onderdelen van noodzakelijke zorg. Er zal bijvoorbeeld op worden toegezien dat een kwetsbare
inwoner vooral zijn warme maaltijd ook daadwerkelijk nuttigt. Projectleider Hanneke Keus is een
paar maanden geleden aan de slag gegaan om aan dit nieuwe systeem handen en voeten te geven.
Zij gaf in een presentatie weer hoe de zorg in Hollandscheveld in de toekomst zal gaan werken.
Voorwaarde voor het welslagen van dit experiment is dat iedereen meedoet, vertelde Keus. De
inwoners, de dorpscoöperatie en de zorgaanbieders dienen met elkaar en de zorgaanbieders ook
onderling samen te werken. Deze samenwerking zal er toe leiden dat de kwaliteit van leven van de
kwetsbare inwoners toeneemt. De samenwerking tussen de zorgaanbieders moet dusdanig worden
dat het voor de cliënt lijkt alsof er in Hollandscheveld nog maar één zorgaanbieder is.



Eén adres waar een inwoner terecht kan voor alle vormen van zorg en hulp, dat is duidelijk.
Eén functionaris bij de inwoner over de vloer die de zorgzwaarte komt vaststellen, dat is
efficiënt en klantvriendelijk.
 Als het ware één zorgaanbieder, dat is efficiënt en voor de inwoner overzichtelijk en
praktisch.
Dit zullen voor de inwoners grofweg de merkbare voordelen zijn van het nieuwe systeem.
Omdat het project nog niet daadwerkelijk van start is gegaan, waren er nog geen
praktijkvoorbeelden te geven. De aanwezigen gaven dan ook aan, het een moeilijke materie te
vinden, maar spraken het volste vertrouwen uit in het welslagen. Afgesproken werd dat de inwoners
regelmatig zullen worden geïnformeerd over de vorderingen in de praktijk.

De actie Kanskaart
Dankzij de medewerking van ruim 40 vrijwilligers kon vorig jaar op ± 2000 huisadressen een
kanskaart bezorgd en weer opgehaald worden. Er werden 91 kaarten ingevuld met hierop
aangegeven dat men bij elkaar misschien wel voor 200 financiële regelingen in aanmerking kon
komen. Deze inwoners werden vervolgens door 11 vrijwilligers bezocht om samen de mogelijkheden
te bekijken en de aanvragen hiervoor te verzorgen. In Pr8veld van maart stonden de overzichten van
het resultaat. Een belangrijke actie voor al degenen met een laag inkomen, die wel recht hebben op
financiële voorzieningen maar daar tot nu toe om welke reden dan ook geen gebruik van maakten.
Een enorme klus, die alleen maar kon worden uitgevoerd omdat zoveel inwoners bereid waren in
actie te komen.
Gulle giften voor nieuwe accu’s duofietsen
De accu’s en de opladers bleken vorig jaar onherstelbaar kapot te zijn. De Smederijen, de
Ondernemersvereniging Hollandscheveld en Univé gaven hiervoor samen bijna € 3000,00. Dit was de
kostprijs na een korting die Ellerie Tweewielers uit Elim gaf. Dankzij een statiegeldactie is er nu een
kleine reserve in kas. Er kan in gezelschap van een familielid of een vrijwilliger weer volop gefietst
worden door iedereen die niet meer zelfstandig kan fietsen, maar er wel op uit wil. Voor het maken
van een afspraak is een telefoontje naar de dorpsregisseur Jacomijn de Jong (06 2321 1010) of naar
de receptie van Beatrix (348248) voldoende.
Spreekuur Dorpsregisseur Jacomijn de Jong
Het spreekuur van elke donderdag tussen 10.00 uur en 11.00 uur in Dorpscentrum ’t Anker is sinds
kort uitgebreid met ook een spreekuur in WZC Beatrix op elke maandag tussen 14.30 uur en 15.30
uur.

