
 

 

 

 

 

 
VERSLAG LEDENVERGADERING VAN MAANDAG 

 7 NOVEMBER 2016 IN STEUNPUNT DEN BOGERD 

 

 

Aanwezige bestuursleden:  Annelies Dings,  Marlou Kremer, Anita Tholen 

Stichting Samen Anders Zorg:  Jo van der Heijden en Ad Pijnenborg  

Leden/belangstellenden:  61 

Afmeldingen:  Guus de Haan, John en Margo Croese, Elly en Harrie Beijens,  

Wout en Koos Linnemans,  Leonarda en Jo Brans  

Notulist:    Thea van Aaken 

 

 

 

1. Welkom 

Op de ledenvergadering van 21 maart heeft het bestuur afscheid genomen van Maria Gooskens 

(voorzitter) en Bieneke van de Pas, daarom wordt de vergadering geopend door Ad Pijnenborg.  

Het nieuwe bestuur heeft als voorzitter Marlou Kremer gekozen. Ad geeft het woord aan Marlou. 

De nieuwe voorzitter heet iedereen van harte welkom en is blij met de grote opkomst. 

De penningmeester Guus de Haan heeft zich afgemeld wegens ziekte. De taak van Guus wordt 

waargenomen door Jo van der Heijden. Er zijn geen wijzigingen op de agenda. 

 

2. Verslag Ledenvergadering d.d. 21 maart 2016 

Het verslag staat op de nieuwe website van de zorgcoöperatie.  

Het verslag ligt ook ter inzage in het steunpunt bij Maria Waalen. 

Opmerkingen: 

2.1 Bij mededelingen  agenda punt 3 moet staan:  Boven een bepaald (ipv betaald) schenkingsbedrag 

betaalt men geen belasting. 

2.2 Henk Gooskens heeft zich beschikbaar gesteld voor de kascommissie, maar ook Mieke Schrieder. 

Staat niet in het verslag, graag toevoegen. 

Verder wordt het verslag goedgekeurd. De voorzitter bedankt Thea van Aaken. 

 

3. Begroting 2017 

De voorzitter geeft het woord aan Jo van der Heijden, de waarnemer van Guus de Haan. 

Hij licht de begroting 2017 toe, de inkomsten en de uitgaven en een uitsplitsing van de Kantoorkosten 

en de Algemene kosten. Er zijn geen vragen vanuit de zaal. De voorzitter bedankt Jo van der Heijden 

voor zijn medewerking. 

 

4. Bestuursverkiezing 

Wij hebben een vrij compact groepje als bestuur van de zorgcoöperatie, daarom vergaderen wij vaak 

samen met Ad Pijnenborg en Jo van der Heijden van de Stichting Samen Anders Zorg. Wij zijn op 

zoek gegaan naar een goed, gepassioneerd jong iemand voor het secretariaat. En die hebben we 

gevonden in Anita Tholen-vd Boomen. Anita draait al een paar maanden proef in het bestuur. 

De voorzitter geeft het woord aan Anita. Zij stelt zich voor aan de leden. Ik ben getrouwd met Frans 

Tholen en wij hebben samen 4 dochters. Ik woon 27 jaar in Hoogeloon. Ik ben werkzaam als 

secretaresse bij een advocatenkantoor in Eersel voor 3 dagen per week. Ik wil mij graag inzetten voor 

de zorgcoöperatie, en deze voorziening behouden in ons dorp. 

 

De stembriefjes worden rondgedeeld. 

Gonny Pijnenborg en Maria Gooskens stellen zich beschikbaar voor het tellen van de stembriefjes. 

Wij hebben 61 formulieren en 61 hebben JA gestemd. De voorzitter heet Anita van harte welkom bij 

het bestuur en wenst haar veel succes. 
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4.Zorgcoöperatie 2.0  
De voorzitter vertelt over de veranderingen in de Zorg in Nederland en mede daardoor over de  

veranderingen in onze samenwerking met Joris Zorg. 

 

Er wordt de laatste 2 jaar veel bezuinigd in de zorg, dit was op zich ook nodig maar het is de laatste 

jaren wel erg hard gegaan. Ook wordt er veel geadministreerd en op landelijk niveau door de inspectie  

(te) veel gecontroleerd. 

 

In de zorgvilla’s creëren wij zoveel als mogelijk een situatie als thuis en dat lukt heel goed. We 

hebben tevreden bewoners en familie. Ik kom zelf ook regelmatig in een verpleegtehuis in Limburg 

en daar is de zorg en aandacht  toch echt anders als bij ons. Dit is mooi en moeten we behouden. 

Maar, als kleine zorgcoöperatie zijn wij financieel kwetsbaar en daarom moeten we de samenwerking 

zoeken met in dit geval Joris-Zorg.   

Ook moeten we als zorgcoöperatie groeien en wij hopen dan ook dat er in toekomst steeds meer 

mensen kiezen voor zorg van de Zorgcoöperatie. Daar gaan we als bestuur aan werken. Daarnaast 

willen we ons sterk maken voor integrale zorg voor ons dorp en wij blijven daarbij streven naar 

vernieuwende aspecten. 

 

Onze sterkten:  Onze uitdagingen: 

Betrokkenheid  Continuering van onze visie 

Passie   Samenwerking met bestaand zorgsysteem (Joris-Zorg) 

Vrijwilligers  Tijd & prioriteit bestuurders  

Eigenwijsheid  Integrale zorg voor Hoogeloon  

 

De zorgcoöperatie bestaat nu 11 jaar en het loopt goed in Hoogeloon. Dit komt met name doordat we 

een goede signaalfunctie hebben, Maria Waalen, en een goede link met het dorp. 

We bieden veel variatie aan zorg: zorg in de Villa; Zorgthuis; Dagbesteding, diensten zoals de  

eetgroep, uitleen en spreekuur. Veel vrijwilligers en familie helpen mee. De thuiszorg in Nederland 

bezuinigt zwaar en mensen moeten steeds langer thuis blijven wonen. Daardoor wordt de zorgzwaarte 

thuis ook steeds complexer. 

 

De Villa’s in Hoogeloon bestaan 4 jaar en daar zien we tevreden cliënten en familie, veel aandacht 

voor activiteiten en laag medicijn gebruik etc. De zorgzwaarte gaat ook hier omhoog omdat de 

bewoners later worden opgenomen. Ook de villa’s hebben een goede link met het dorp door 

aansluiting met Dagbesteding en eetgroep. De villa’s vallen onder de Wet Langdurige Zorg en daar  

zijn veel  regels terwijl wij als zorgcoöperatie zo min mogelijk regels nastreven. Maar er zijn ook 

regels, die je met goed verstand, zelf in mag vullen zodat wij de visie van de zorgcoöperatie overeind 

kunnen houden en daar werken we hard aan. 

 

Van Zorgcoöperatie 1.0 naar  2.0 naar 3.0 

In de eerste fase was de Zorgcoöperatie meer gericht op innovatie en experimenteren. Financieel 

waren er geen problemen, door de bezuinigingen vragen de financiën nu meer aandacht. We gaan nu 

naar een volgende fase, Zorgcoöperatie 2.0. Dat betekent, onze visie continueren en tegelijkertijd de 

organisatie financieel gezond maken zodat we duurzaam kunnen blijven bestaan. 

Ondertussen  zitten we niet stil en blijven we de landelijke actualiteit volgen rondom 

burgerinitiatieven en zullen we deze ten goede laten komen aan zorgcoöperatie Hoogeloon 

Wij zitten nu in de fase 2.0. Dit is financieel niet makkelijk maar in goede samenwerking met Joris-

Zorg komen we er wel.  Op dit moment zijn we bezig met de begroting voor 2017 en uitgangspunt is 

dat we onze visie kunnen behouden en voldoende aandacht aan de zorgvragers kunnen geven. 

Wij zullen de samenwerking vastleggen in een samenwerkingscontract met Joris-Zorg.  

 

Vraag vanuit de zaal: Is de samenwerking met Joris-Zorg voor één jaar? 

Ja, we bekijken het na een jaar opnieuw. Wij willen alle mogelijkheden openhouden omdat er op 

landelijk niveau van alles kan gebeuren, wij willen flexibiliteit behouden. 

 

6. Pauze 
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7. Van Kwaliteit van Zorg en Veiligheid naar Kwaliteit van Leven 

De voorzitter geeft het woord aan Ad Pijnenborg. Ik heb mijn inleiding genoemd van Kwaliteit van 

Zorg naar Kwaliteit van Leven. Alles maar controleren, zo blijven we maar vinken, schrijven, in 

plaats van deze tijd te besteden aan de cliënt. Circa 30% van de tijd wordt aan  administratie besteed; 

dit is echt teveel. 

 

Ad start met een vraag: Moeten wij ons zorg maken om de zorg? 

Als ik naar Hoogeloon kijk dan concludeer ik 

*Mensen in het dorp zijn betrokken bij de zorg voor ouderen, is verder gegroeid 

*Zorgverlening maakt onderdeel uit van de gemeenschap, van ons dorp  

*De zorgcoöperatie heeft geleid tot een andere visie op zorg en tot een andere organisatie van de zorg 

Dit heeft de afgelopen jaren veel aandacht gehad. Wij willen Kwaliteit van leven centraal blijven 

stellen.  

  

De samenleving verandert.  

*Van verticaal naar horizontaal. Niet opgelegd door bestuurders maar opgepakt door de burgers.  

*Van centraal naar decentraal. Van Den Haag naar de gemeentes. Gemeenten weten beter wat er 

speelt, maar gaan toch weer verder weg van de burgers door samenwerkingsverbanden aan te gaan. 

*Van top-down naar bottom-up. Top-down betekent in de zorg dat de specialist vertelt wat er gaat 

gebeuren. Maar de specialist moet in gesprek met de patiënt. De burgers worden steeds meer de baas, 

dit is een grote verandering. 

 

Zorg vraagt andere manier van werken 

*Formele zorg en informele zorg, Zorgverleners gaan meer samenwerken met familie; vrienden; 

buren; vrijwilligers en verenigingen. 

*Uitgangspunt is regie ligt bij de burger 

*Achterliggende gedachte: we zorgen voor onszelf; we zorgen voor elkaar. Met familie, vrijwilligers 

en dorp. Dit maakt een gezond en weerbaar dorp.  

 

Hoe ziet er de toekomst uit? 

*Patiënt en familie bepalen i.p.v. zorgverleners 

Vandaag was er op TV dat een hartoperatie vaak via de spoedeisende hulp wordt geregeld. Maar 

minder acuut handelen en meer overleg geeft een verschil van 30% minder operaties. Patiënten 

moeten ook de kans krijgen om na te denken en te beslissen wat ze willen.  

*Zorgverleners overleggen en werken samen met patiënt en familie  

*Zorg wordt beter en goedkoper (Beter is: meer aandacht voor een goed leven) 

*Dit vraagt ook iets van burgers. Vooral dat wij leren om zelf de verantwoordelijkheid te nemen en 

keuzes te maken. Kritische vragen te stellen.  

 

 Kwaliteit van leven. Wat is dat? 

 *Goed wonen in Hoogeloon. Er moeten wel geschikte woningen zijn 

*Om (leren) gaan met beperkingen 

*Zorg en ondersteuning een plek (leren) geven 

*Samenwerking met familie, vrijwilligers en zorgverleners 

*Ook met dementie prettig (leren) leven 

Proberen gelukkig te zijn met beperkingen 

 

Aanpak in Hoogeloon heet burgerparticipatie. Willem Alexander heeft in 2015 het woord 

burgerparticipatie genoemd. 

*Overheid stimuleert inzet burgers 

*Spanning t.o.v. bestaande organisaties 

*Wet- en Regelgeving zijn nog niet passend 

*Burgerparticipatie lijkt het nieuwe antwoord op de maatschappelijke problemen 

 

Na 11 jaar zorgcoöperatie Hoogeloon 

*Hoogeloon: Oprichting Zorgcoöperatie (2005). Wij waren de eerste in Nederland 
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*Momenteel 400 burgerinitiatieven (dorps- energie- stadsdorpen en zorgcoöperaties)  

*Dorpscoöperaties en Zorgcoöperaties zijn gericht op welzijn en zorg.  

 

Zorgcoöperatie uitgangspunten 

*Klantgericht. Daar zijn wij trots op    

*Klant is eigenaar / leidend 

*Klant houdt regie, niet de zorgverlener 

*Verantwoordelijkheid ligt bij de klant / familie 

 

Spanning op dit moment 

*Overheid stimuleert inzet burgers (familie) en burgers nemen verantwoordelijkheid 

*Wetten en Regels passen niet bij denken van burgers.  

*Zelf ondernemen wordt toegejuicht maar moeilijk gemaakt. In Brabant is de  Koepel zorgcoöperaties 

Zuid Nederland opgericht. Ad is hiervan bestuurslid. De Koepel kan thuiszorg aanbieden via CZ 

zorgverzekeraar. Zorgcoöperatie Hoogeloon is lid van de Koepel, zo houdt ze de mogelijkheid in de 

toekomst samen te werken met de Koepel.  

 

Conclusies 

*Zorgcoöperatie wil zich richten op kwaliteit van leven 

*Basis blijft: Kwaliteit zorg en veiligheid moet goed zijn 

*Financieel moet de exploitatie sluitend zijn  

*Hopelijk kunnen we inzet medewerkers op huidig niveau houden  

 

Ik zou graag horen of iedereen tevreden is over de zorgcoöperatie? 

 

Nelly Gooskens: Het budget voor vrijwilligers is hoog. Ik zelf vind een etentje niet nodig. Het 

ontmoeten vind ik wel belangrijk. Ik vind uitstapjes in verband met bezuinigingen niet van deze tijd. 

Ik heb mij dit jaar ook afgemeld.  

Ad: Er zit ook een bedrag van de gemeente bij. Wij hebben met het 10 jarig bestaan iets extra gedaan. 

Er gaat geen geld van de zorg naar de vrijwilligers. Signaal is goed, ik vind ook dat wij ons daarin 

moeten beperken. Waardering is belangrijk, daar gaat het om. 

Nelly: ik vind het belangrijk dat de vrijwilligers elkaar ontmoeten, en niet alleen in de 

keuken/zorgvilla. Het hoeft niet veel te kosten, kan ook in het Steunpunt. De boodschap is duidelijk. 

 

Hoe wij over de zorgverlening denken  
Dagbesteding en de eetgroep gaan beiden goed. 

Wij horen in de wandelgangen dat er veel cliënten van buiten Hoogeloon wonen in de Villa. 

Ad Pijnenburg geeft het woord aan Albert Böcker (teamleider van de zorgvilla’s). De Hoogeloonse 

mensen hebben te allen tijde voorrang. Er is een wachtlijst, maar als er geen mensen uit Hoogeloon op 

staan, komen er bewoners van buitenaf. Ook komt het voor dat mensen niet langer thuis kunnen 

blijven en daarom een andere keuze moeten maken. Belangrijk is het om op de hoogte te zijn, samen 

te werken om zo te bereiken dat een oudere met dementie zolang mogelijk thuis kan blijven wonen, 

maar ook om samen de eventuele verhuizing voor te bereiden.  

De vraag wordt gesteld of mensen de gelegenheid niet aanpakken? Het is moeilijk voorspelbaar 

wanneer er plaats is in de Villa. De dagbesteding heeft op dit moment maar 6 deelnemers, en er zijn 8 

plaatsen. Afstemming van Zorgthuis, Dagbesteding en wonen in de Villa kan wellicht de overgangen 

vergemakkelijken. Ouderen moeten maar blijven ook langer thuis wonen daardoor is de druk op de 

verpleeghuiszorg vergroot. We merken ook dat familieleden zwaarder belast worden, wanneer 

mensen langer thuis wonen. Albert geeft aan dat er 24 november een inloopmiddag bij de 

dagbesteding is. Iedereen is welkom voor een kopje koffie of thee.  

 

Ad Pijnenborg geeft het woord aan Hans van der Heijden, hij is verpleegkundige niveau 4.  

Hans is gemachtigd om indicaties te stellen voor de thuissituatie. Hans gaat een dag helpen bij 

Zorgthuis. Hans stelt zich voor aan de leden: ik werk in de zorgvilla’s en in de wijk, als u zorg nodig 

heeft wil ik u graag helpen. 

 

Bij de Eetgroep komen ook cliënten uit de zorgvilla’s en van de dagbesteding. 
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Ad geeft aan dat dit aanvankelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend was. Maar ook dat het knap is 

dat alle mensen erbij horen, ook mensen met dementie. Wij zijn hier trots op, dementie kan ons per 

slot van rekening allemaal overkomen. Voor de bewoners van de Villa is de eetgroep ook een 

uitstapje, even op een ander eten. Lia Roosen geeft aan dat zij denkt dat het op dit moment goed 

geaccepteerd wordt. Dat is fijn om te horen. 

 

Aandachtspunten voor de leden 

*Blijf kritisch en laat je horen 

*Samen de zorgcoöperatie verder uitbouwen 

*U bent leidend / geef aan wat en hoe u het wilt 

*Wat zijn uw opmerkingen bij de zorgcoöperatie, wat vraagt aandacht?  

Ad bedankt allen voor de aandacht.  

 

Nieuwe Website Zorgcoöperatie 

De voorzitter geeft het woord aan Annelies Dings. De oude website draaide op oude software waar 

niet meer mee gewerkt kon worden. Vorige week is daarom onze nieuwe website live gegaan, wordt 

de komende maanden nog aan gewerkt. De website is overzichtelijk en wijst zich zelf. Annelies toont 

de website aan de leden.Vanaf de home page kun je zien wat er actueel is. Graag thuis eens inloggen, 

opmerkingen zijn altijd welkom. 

 

8. Rondvraag en sluiting 
8.1 Wij hebben het steeds over kwaliteit en leven. 

Als we in Hoogeloon iets opzetten voor groepswonen, dan zou de kwaliteit van leven voor veel 

mensen omhoog kunnen gaan. 

Ad Pijnenborg,: daar hebben wij het vaak over. Is helemaal waar. Vanmiddag nog bij Toon van Beers, 

de voorzitter van de Dorpsraad, geweest. Wij zijn daar met de KBO en de Dorpsraad mee bezig. Wij 

gaan inventariseren of er behoefte aan is in Hoogeloon. 

Een kanttekening: dan moet je wel namen en rugnummers hebben want de woningstichting gaat niet 

bouwen voor mensen die er  “misschien”  komen wonen. 

Maar er zijn verschillende opties. Zodra de school gaat verbouwen of herbouwen, moeten wij 

aansluiten, dit lijkt ons een goede locatie voor eventueel een gezamenlijke ouderengroepswoning.  

De opmerking van Doris Antonis dat we niet alles vol moeten bouwen in Hoogeloon, is ook waar.  

Hendrik Beerens geeft aan dat als je gaat samenwonen, dat je dan naast elkaar moet gaan wonen, 

i.p.v. samenwonen, omdat er anders gekort kan worden op je AOW.  

 

Afronding door de voorzitter 

Wij horen graag als er problemen zijn, niet wachten tot de volgende vergadering. 

Een bijzonder woord van dank voor gastheren en -vrouwen van het Steunpunt.  

Iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid.  

Zij nodigt iedereen uit nog wat na te praten onder het genot van een drankje en sluit de vergadering 

21.40 uur af.  


