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De dorpscoöperatie 
HollandscheveldVerbindt 

Waarom een dorpscoöperatie? 

Wat is de dorpscoöperatie? 

Wat doet de dorpscoöperatie? 

Wat wil de dorpscoöperatie? 

 

 
Waarom een dorpscoöperatie?   

 

In een wereld waarin schaalvergroting troef is  haken mensen af.  

Kleinschaligheid is het middel om mensen er bij te houden en om mee te gaan 

doen. Kleinschaligheid is het bindmiddel in de samenleving 

Samen sta je sterk, ook in de zorg 

De zorg is van ons allemaal.  

1. Daarbij staat zelfredzaamheid voorop en dan volgt  

2. samen willen we ons redden door er voor elkaar te zijn en  

3. indien nodig moet er ook  professionele zorg zijn, maar die  willen we dan 

ook zelf regelen 

De cruciale vraag was in 2014 of deze filosofie in Hollandscheveld breed  

gedragen wordt. 

Deze vraag is in een enquête aan de inwoners voorgelegd.  

De enquête leverde een respons van 26% op. 93% ondersteunde deze 

filosofie en was voorstander van een ledenorganisatie voor de zorg in het 

dorp. 
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Wij organiseerden in het najaar van 2014 vóór de oprichting van de 

coöperatie 2 informatiebijeenkomsten met een opkomst van 2 x 120 

inwoners 

Men kon aangeven lid te willen worden als de oprichting zou doorgaan  

We hadden toen al 240 ‘aspirant leden’   

De uitslag van de enquête, de opkomst op deze informatiebijeenkomsten en 

de aanmeldingen gaven ons vertrouwen dat er voldoende draagvlak onder de 

inwoners is 

De dorpscoöperatie is eind 2014 door de vereniging voor dorpsbelangen in 

Hollandscheveld opgericht met de doelstelling om: 

1. de zorg op dorpsniveau integraal te regelen (kleinschalig) 

2. de belangen van de cliënt/patiënt voorop te stellen en het systeem van 

het zorgstelsel op uitvoeringsniveau hieraan ondergeschikt te maken  

3. het welzijn te bevorderen  

4. De onderlinge solidariteit van inwoners te versterken door naar elkaar 

om te zien 

 

 

Wat is de dorpscoöperatie? 

De dorpscoöperatie is een algemene coöperatieve vereniging waarvan elke 

meerderjarige inwoner van het dorp lid kan worden . In de voorbereidende 

fase hebben we een aantal malen teruggekoppeld naar de kerkelijke 

instellingen in het dorp en andere maatschappelijke organisaties, zoals de 

ouderenbonden en de stichting ouderen. Ons plan werd door hen 

ondersteund.  

Momenteel telt de vereniging 780 leden en 120 vrijwillige medewerkers , die 

zich hebben aangemeld voor allerlei diensten en klussen.  

Het bestuur bestaat uit 5 leden. En de dorpscoöperatie is lid van de Noord Nederlandse 

Coöperatie van Zorginstellingen (NNZC) en is bestuurlijk hierin vertegenwoordigd met 
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een lid in de ledenraad en in de Raad van Toezicht.  WZC Beatrix in Hollandscheveld valt 

onder het beheer van de NNCZ, vandaar. 

De dorpscoöperatie en de NNZC trekken samen op in de strijd voor echte vernieuwing in 

de zorg.  

 

 Wat doet de dorpscoöperatie? 

De dorpscoöperatie en de gemeente zijn het in het voorjaar van 2015 eens 

geworden over een professionele functionaris in het dorp, die door de 

dorpscoöperatie wordt aangestuurd. Deze functionaris noemen wij de 

DORPSREGISSEUR en zij is bevoegd om zelfstandig alle Wmo –voorzieningen voor 

de inwoners te regelen. Hiermee is de verbinding gelegd tussen informele zorg 

en de Wmo – voorzieningen en is onze doelstelling ten dele gerealiseerd.  

Bij de start van haar werkzaamheden op 1 oktober 2015 had de dorpsregisseur 

hiervoor 20 uur per week tot haar beschikking. Dit is per 1 januari verhoogd 

naar 32 uur per week. 

Het gaat om de volgende activiteiten:  

1. De dorpsregisseur geeft in de praktijk van elke dag invulling aan het indiceren 

en regelen van informele en formele zorg vanuit de Wmo. Zij doet dit vanuit het 

dorpscentrum ’t Anker waar ze rechtstreeks telefonisch op haar mobiele 

nummer bereikbaar is en elke donderdag spreekuur heeft. Zij gaat veel op 

huisbezoek en daarvoor hebben wij haar een fiets beschikbaar gesteld. Zij is 

voor de inwoners het gezicht van de dorpscoöperatie.  
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Kengetallen 
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Wat doet de dorpscoöperatie nog meer? 

2. In het kader van preventie hebben we vorige jaar i.s.m. de praktijk van 

fysiotherapie en WZC Beatrix twee themabijeenkomsten georganiseerd over Val - 

en brandpreventie. Wij houden op tal van plaatsen in het dorp ook 

bijeenkomsten waarvoor wij de bewoners van steeds andere straten hui s aan 

huis uitnodigen. De gesprekken gaan dan over het welzijn, zoals eenzaamheid, 

hun woonsituatie en verantwoord zelfstandig kunnen blijven wonen,nu en in de 

toekomst. Na de bijeenkomst vragen wij wie thuis een vervolg gesprek wil met 

één van onze vrijwilligers. Hoewel niet op grote schaal, maar daar wordt ook 

gebruik van gemaakt.  

4. Dagontmoeting (je zou dit als een voorloper van de geïndiceerde Wmo –

dagopvang kunnen zien) Het is een middel om bij te dragen aan de strijd tegen 

eenzaamheid. 

3. Duofietsen. Vrijwilligers gaan op pad met inwoners die niet meer 

zelfstandig kunnen fietsen.  

4. De actie kanskaart 

Deze actie is er voor bedoeld om inwoners met een laag inkomen in aanmerking 

te laten komen voor de minimaregelingen waar ze recht op hebben . In januari 

2018 zijn wij gestart met de 1e ronde, waarin ruim 30 vrijwilligers de kaarten op 

340 adressen huis aan huis hebben afgegeven en weer opgehaald. In deze 1e 

ronde hebben 40 inwoners aangegeven dat ze denken in aanmerking te komen 

voor één of andere minimaregeling. Daarna hebben 12 (deels andere) 

vrijwilligers de betreffende inwoners bezocht en hebben zij samen de 

(aan)vragen verwerkt. Zo hebben we het hele jaar door t/m januari 2019 in 7 e 

ronden de inwoners op alle ± 2100 huisadressen bezocht. Alle vrijwilligers, 

wethouder Gert Vos van het sociaal domein, de Brede Overleggroep Kleine 

Dorpen (BOKD), de tipgever en de Stichting Groningen – Drenthe, de 

ervaringsdeskundige hebben wij uitgenodigd voor een afsluitende bijeenkomst 

op 20 maart 2019. In deze bijeenkomst zullen wij de resultaten bekendmaken.    

5. Voor 2019 staat de laag geletterdheid op ons programma. De aanpak 

hiervoor is in 2018 voorbereid en zijn er contacten gelegd met het Taalhuis 

in Hoogeveen. Er hebben zich na een oproep in het dorpsblad 6 vrijwilligers 
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gemeld voor taaldocent. Zij volgen hiervoor op dit moment een cursus. Na 

ruime bekendmaking zal de startbijeenkomst op 1 maart 2019 plaatsvinden 

in het dorpscentrum ‘t Anker.  

Wat wil de dorpscoöperatie? 

De dorpscoöperatie wil dat  in het dorp integrale zorg zo doeltreffend en 

doelmatig mogelijk wordt georganiseerd. Dit is één van onze oorspronkelijke 

doelstellingen. Niet alleen de Wmo – taken verbinden met informele zorg, maar 

ook bv. de wijkverpleging en de langdurige (24 uurs)zorg.  

Hiervoor is in ieder geval noodzakelijk: 

1. Dat de systematiek van de zorg ondergeschikt wordt gemaakt aan de 

belangen van de cliënt en patiënt. De cliënt en patiënt moeten centraal  

komen te staan 

2. Dat er ruimte komt voor echte vernieuwing. Het huidige zorgsysteem is een 

belemmering voor vernieuwing in plaats van een hulpmiddel.  

3. Er dient in de zorgverlening een samenspel te komen tussen inwoners en 

professionals en een samenspel tussen professionals ond erling. 

Samenwerking moet de regel worden. De spelers zijn gelijkwaardig aan 

elkaar. Hierin dient onze dorpsregisseur de spil te worden.   

 

Om dit te bereiken konden na ruim 3 jaar van overleg met 

vertegenwoordigers van het ministerie van VWS , de zorgverzekeraar Zilveren 

Kruis en de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) op 

18 december 2018 de handtekeningen worden gezet onder een 

samenwerkingsovereenkomst tussen de financiers (gemeente –Wmo, 

zorgverzekeraar Zilveren Kruis – Zvw en het zorgkantoor namens VWS –Wlz),  

de vier zorgaanbieders in ons dorp, te weten: Beter Thuis Wonen, Buurtzorg, 

Icare en Thuiszorg NNCZ en de dorpscoöperatie.  

Op basis van deze overeenkomst hebben wij per 1 januari 2019 een driejarig 

experiment opgestart om de zorg in Hollandscheveld schottenvrij te regelen 

in samenhang met de informele zorg door de 120 vrijwilligers van de 

dorpscoöperatie.     


