
 
JAARVERSLAG 2018 
Zorgcoöperatie en Samen Anders Zorg (SAZ) 

Inhoud 
In dit jaarverslag zijn de activiteiten voor zowel de Zorgcoöperatie als de Stichting SAZ 
(Samen Anders Zorg) beschreven. De stichting SAZ is voor de bedrijfsvoering van de 
Zorgvilla’s en Zorgthuis opgericht.  
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1. Algemeen 

De Zorgcoöperatie is in 2005 opgericht als eerste Zorgcoöperatie in Nederland en bestaat 
daarmee 13 jaar. Sindsdien is er heel veel veranderd in zowel onze maatschappij als in de 
gezondheidszorg.  
In de maatschappij zien we dat de mensen langer moeten doorwerken zodat we de nieuwe 
ouderen minder snel terugzien als vrijwilligers.  Ook spelen social media en de sterk 
verbeterde mobiliteit een grote rol. zodat een sterke binding met het dorp minder noodzakelijk 
is  in vergelijking met vroeger. Dit betekent niet dat de saamhorigheid minder is geworden. 
Men wil nog steeds graag voor elkaar zorgen in Hoogeloon, maar het is minder 
vanzelfsprekend voor de jongeren.  
In de gezondheidszorg hebben we sinds 2005 ook heel veel veranderingen gezien. Van sterke 
bezuinigingen tot de inzet van extra gelden. De verwachting is dat in de toekomst de 
gezondheidszorg in Nederland, een van de beste maar ook een van de duurste ter wereld, door 
de vergrijzing alleen maar duurder gaat worden. We zien in de zorgvilla dat onze bewoners 
steeds zorgbehoevender binnen komen en daarom steeds meer afhankelijk zijn van zorg en 
welzijn. Mensen moeten langer thuis wonen wat soms prettig is maar soms ook eenzaamheid 
met zich mee brengt. Zelfredzaamheid is een noodzaak maar heeft ook zo zijn grenzen. 
Vrijwilligers zijn daarom steeds harder nodig terwijl die juist langer moeten doorwerken en 
dus minder tijd hebben voor vrijwilligerswerk.  
Hoogeloners zorgen van oudsher goed voor elkaar en dat zal in toenemende mate 
noodzakelijk zijn in de toekomst! 

Als Zorgcoöperatie zullen we ons constant moeten aanpassen aan de snel veranderende 
samenleving. Daar hoort ook bij dat we geregeld bij onze achterban te rade gaan om te horen 
of  de wensen en behoeften van de Hoogeloonse mensen op het gebied van zorg en welzijn 
nog hetzelfde zijn. En dat geldt zowel voor onze leden als voor de andere inwoners van ons 
dorp.  
Daarom hebben we het initiatief genomen voor een nieuw onderzoek. Een ‘herijking’ van de 
Zorgcoöperatie aangepast aan de huidige tijd. Het onderzoeksbureau Het PON, dat voor de 
provincie werkt en in 2003 ook het dorpsonderzoek heeft uitgevoerd wat in 2005 heeft geleid 
tot de oprichting van de Zorgcoöperatie, heeft hiervoor een methode ontwikkeld die we in 
2019 zullen inzetten. De gemeente Bladel en de provincie ondersteunen ons in de kosten wat 
we erg waarderen. Het project bestaat uit diverse fasen en start in januari 2019.  We kunnen 
dit als Zorgcoöperatie niet alleen doen en daarom waarderen we het dat de Dorpsraad, KBO, 
Steunpunt, contactgroep en Eyes Wide Open samen met ons meedenken. We zullen u 
regelmatig op de hoogte houden over dit initiatief, uiteraard via de ledenvergadering maar ook 
via het Hoogeloontje, onze website en zo meer. 
Ook het bestuur zelf reflecteert jaarlijks tijdens een heidag op de activiteiten van het 
afgelopen jaar en maakt een jaarplan voor het komend jaar. Dat hebben we in januari 2018 
gedaan en dit staat ook voor 2019 weer gepland. 

Dit jaar hebben we diverse donaties ontvangen van families van onze cliënten van de 
zorgvilla en dagbesteding die overleden zijn. In afstemming met de families zullen we die 
gelden weer inzetten voor onze cliënten. Een van de plannen is dat we in overleg met het 
Steunpunt een overkapping en buitentafel bij de dagbesteding maken. We kunnen zo een lang 
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gekoesterde wens van de dagbesteding vervullen. Het is een mooi en zichtbaar project zowel 
voor de bezoekers van het Steunpunt en voor de deelnemers van de dagbesteding.   
Een ander plan is een bijdrage aan de nieuwe voortuin bij de zorgvilla’s. Ook dat is een lang 
gekoesterde wens van de bewoners en verzorgenden van de Zorgvilla Hoogeloon Een 
voortuin aan de Hoofdstraat waar de bewoners bij mooi weer heerlijk kunnen zitten. De 
tekening voor de voortuin is klaar en een begroting gemaakt. De aanleg begint dit voorjaar. 

2. Leden  en bestuur Zorgcoöperatie 

Algemeen 
Op 23 april heeft de Voorjaars ledenvergadering plaatsgevonden en op 29 oktober de Najaars 
ledenvergadering.  
Tijdens de voorjaarsvergadering hebben we uitgebreid afscheid genomen van Maria  Waalen, 
die na 10 jaar voortreffelijke inzet een andere baan heeft gevonden  Daarnaast heeft Marieke 
Teurlings van CZ  een presentatie gegeven over de organisatie van de gezondheidszorg in 
Nederland. 
In de najaarsvergadering van 29 oktober hebben we het PON onderzoek aan onze leden 
voorgelegd, waar positief op werd gereageerd. 

In 2018 is het bestuur uitgebreid met Sjan Kaethoven. We zijn erg blij mede omdat zij het 
WMO spreekuur voor haar rekening neemt. Sjan is afkomstig uit Hoogeloon en heeft een 
verpleegkundige achtergrond wat allebei een voordeel is.  
Toch hebben we nog steeds te weinig bestuursleden en blijven daarom doorzoeken naar 
uitbreiding. We hebben een duidelijke voorkeur voor jongere bestuursleden uit het dorp.  
Guus de Haan heeft in maart 2017 heeft aangegeven te willen stoppen als penningmeester 
maar aan te blijven tot er vervanging was. Deze is tot op heden nog niet gevonden. Guus heeft 
toegezegd voorlopig nog aan te blijven.  
De ambassadeursfunctie die Ad. Pijnenborg sinds april 2016 vervulde is in 2018 gestopt. 
Hiermee is een jarenlange intensieve betrokkenheid van Ad bij de Zorcooperatie ten einde 
gekomen 

Overzicht  
Ook dit jaar hebben de besturen van de Zorgcoöperatie en Stichting Samen Zorg 
samengewerkt 
Mevr. Marlou Kremer voorzitter ZC  & SAZ  in functie sinds april 2016 
Mw. Anita. Tholen  secretaris ZC   in functie sinds september 2016 
Dhr. Guus de Haan   penningmeester ZC    in afwachting van nieuw bestuurslid 
Dhr. Jo van der Heijden penningmeester SAZ in functie sinds april 2013 
Mw. Sjan Kaethoven   bestuurslid   in functie sinds april 2018 
  

Leden 
Op1 maart 2018 telt de Zorgcoöperatie in totaal 242 leden. 
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3. Vrijwilligers 
Bij de Zorgcoöperatie zijn 58 vrijwilligers actief. Zij zetten zich in voor de kookgroep, 
wassen en strijken, dagbesteding, zorgvilla’s, uitleen van hulpmiddelen en bestuur.  
Twee keer per jaar vindt er een overleg plaats met de vrijwilligers van de kookgroep, 
dagbesteding en zorgvilla’s om het werk en de samenwerking met het bestuur te evalueren.  
Op 19 februari is er een dementievriendelijke cursus, GOED, voor alle vrijwilligers 
georganiseerd.  
In de Week van Dementie is er onder leiding van Ria vd Putten een geslaagde dorpswandeling 
georganiseerd. 
De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in d’n Anloop voor alle zorgmedewerkers en vrijwilligers 
was weer geslaagd. Zoals gebruikelijk was er dit jaar weer een attentie als blijk van 
waardering van het bestuur. 
In september hebben we voor alle vrijwilligers het jaarlijkse uitstapje georganiseerd. Dit keer 
naar de Kruidkamer in Bladel en de Tinteltuin in Eersel. 

4. Dienstverlening 
Spreekuur coördinator 
Elke donderdag van 10.30 tot 11.30 uur houdt Sjan Kaethoven het WMO spreekuur in 
Steunpunt Den Bogerd. Hier kunnen inwoners terecht voor een veelheid van vragen rond 
welzijn, zorg, aangepast wonen en regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Voor het 
dorp is daarmee toegankelijke hulp gewaarborgd. Afgelopen jaar telden we meer mensen met 
zeer uiteenlopende vragen. Het WMO kantoor is bedoeld als een veilig baken om binnen te 
stappen en daar maken veel bewoners uit Hoogeloon gebruik van. 

Kookgroep 
De Kookgroep, actief sinds 2005, is nog steeds de stille kracht achter de Zorgcoöperatie. Daar 
komen elke dinsdag zo’n 30 senioren bij elkaar om van een heerlijke, versbereide maaltijd te 
genieten. Deze wordt door een ervaren en vooral enthousiaste groep vrijwilligers  bereid. Met 
de Kerst wordt elk jaar een uitgebreid, vorstelijk diner bereid, dit voor zowel de vaste 
bezoekers als alle vrijwilligers. Ook niet leden kunnen wekelijks aanschuiven, maar hen 
wordt natuurlijk een hogere bijdrage gevraagd.  
Het is mogelijk om vouchers te kopen zodat nieuwe senioren uit het dorp ook een keer 
kunnen proef-eten. De deelnemers van de dagbesteding eten op dinsdag mee en ook enkele 
bewoners uit de zorgvilla’s sluiten elke dinsdag aan. 
De kookgroep is geheel zelfsturend, wel is er jaarlijks een afstemmingsgesprek met het 
bestuur waarbij wensen, problemen en investeringen worden afgestemd. 

Dagbesteding  
Op elke maandag, dinsdag en donderdag opent de Dagbesteding haar deuren voor gemiddeld 
6 tot 9 deelnemers en dit aantal is groeiende. Twee professionals leiden de dagbesteding 
ondersteund door vrijwilligers. Er is altijd een warme maaltijd normaliter van Joris Zorg maar 
op dinsdag zijn ze te gast bij  de kookgroep.  
Dit jaar bestond de Dagbesteding van de Zorgcoöperatie 12.5 jaar. Dit hebben we op 8 
november uitgebreid gevierd met een uitje naar de kerk van Weebosch . Alle bewoners, de  
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extra vrijwilligers en de pastoor zijn meegegaan. Voor en na afloop van een korte dienst in de 
kerk was er koffie met taart en een uitgebreide lunch met na afloop muziek. 
De verwachting is dat we een toename van de deelnemers voor de dagbesteding zullen zien. 
Dat betekent uitbreiding van een extra dag en inzet van een extra professional en minimaal 2 
nieuwe vrijwilligers. Het vinden van nieuwe vrijwilligers is nog een uitdaging. Zeker omdat 
we er nog enige extra nodig hebben omdat er een paar vrijwilligers zijn gestopt na vele jaren 
trouwe inzet.  

Zorgthuis 
Drie vaste Thuiszorg medewerkers uit Hoogeloon aangevuld met invalkrachten, zorgen voor 
alle Zorgthuis cliënten in Hoogeloon. In 2018 waren dit er gemiddeld 25. Gezien de 
toenemende vergrijzing verwachten we de komende jaren een toename van het aantal 
cliënten. 
Het bestuur zorgt ervoor dat onze inwoners op de hoogte blijven van de thuiszorg die we 
aanbieden. Hierdoor kunnen ze zelf aangeven wanneer thuiszorg nodig is, bijvoorbeeld bij 
ziekenhuisontslag.  
Inmiddels is er een andere wijkverpleegkundige gekomen.  Daarnaast is de samenwerking 
met het Joris thuiszorgteam Vessem geïntensiveerd zodat het thuiszorgteam in Hoogeloon 
altijd ondersteuning heeft nu alsook in de toekomst. Beide betrokken groepen blijven zoeken 
naar een goede invulling van de zorg vanuit onze Zorgcooperatie Daarnaast maken we ons 
sterk voor integrale zorg, de natuurlijke overgang van thuiszorg naar zorgvilla. Dat blijft 
lastig, ook door de invloed van het zorgkantoor op de wachtlijst, en komt daarom regelmatig 
aan de orde in de stuurgroep met de bestuurder van Joris.  
Onze cliënten in de villa en thuiszorg zien uiteraard het liefst vertrouwde bekende 
zorgverleners en daarom zijn we blij dat we naast Toos van de Zanden ook Rian Goossens aan 
boord hebben gekregen zodat we nu twee thuiszorggezichten uit Hoogeloon hebben. Het is 
niet altijd makkelijk om in deze tijd aan nieuwe medewerkers te komen en gelukkig kunnen 
we ook altijd nog terugvallen op vaste invalkrachten. 

Zorgvilla’s  
De zorgvilla’s zijn met 14 bewoners het hele jaar volledig bezet geweest. 
In de loop van 2017 zijn er 2 bewoners overleden en hebben we 2 nieuwe bewoners 
verwelkomd.  Bewoners uit Hoogeloon hebben altijd voorrang maar als er op het moment van 
leegstand geen cliënt uit Hoogeloon is kijkt men in de omliggende dorpen.  
In de loop van 2018 kwamen er steeds meer formatieplaatsen (ruimte voor meer personeel) 
beschikbaar omdat de overheid extra geld ter beschikking heeft gesteld voor zorginstellingen 
met het doel om meer tijd voor de bewoners te hebben. Er ligt een landelijk regeling die we 
moeten volgen om in aanmerking te komen voor budget van de formatieplaatsen. Dit geld 
wordt beheerd door het zorgkantoor en Joris Zorg. Wat dit betekent voor de 
personeelsbezetting van de zorgvilla’s komt voortdurend tijdens de stuurgroep aan de orde.  
In 2018 hebben we als bestuur contact gehad met de bovenburen van de zorgvilla. Zij zijn 
geïnformeerd over het reilen en zeilen van de zorgvilla zodat ze weten wat er speelt en zich 
vertrouwd voelen met de bewoners en de opzet van de villa. Dit is ook handig in het geval 
van noodsituaties. 
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Op 5 november is er een grote familieavond georganiseerd met als thema mantelzorgers en 
dementie onder leiding van Pythia Winia 
Verder is het bestuur en Joris met de gemeente overeengekomen om aan de voorkant van de 
zorgvilla een terras aan te leggen zodat bewoners ook (beschermd) aan de voorkant van de 
villa kunnen zitten. Dit bevordert de vrijheid en bewoners vinden het prettig om bedrijvigheid 
te zien op straat. De implementatie volgt in het voorjaar 2019.  

5. PR 
In 2018 hebben we in de ledenvergadering met onze leden afgesproken om een deel van ons 
Zorgcoöperatie spaargeld, 5000 euro, in te zetten om de website van de Zorgcooperatie aan te 
passen aan deze tijd. Door middel van mooie interviews met een aantal van onze vrijwilligers 
en familieleden van bewoners van de zorgvilla’s hebben we de site persoonlijker gemaakt. 
Ook is het technisch onderhoud en de veiligheid van de site formeel geregeld. 

6. Externe contacten  
Er vindt regelmatige afstemming plaats met de gemeente Bladel en binnen Hoogeloon met 
Stichting Steunpunt "Den Bogerd", de Dorpsraad en diverse werkgroepen.  
In 2018 hebben we deze contacten geïntensiveerd. Met name met de gemeente in verband met 
het PON onderzoek. Daarnaast hebben we ons aangesloten bij het Platform Zorgen doe je 
Samen (ZO Brabant) Hier wisselen zorgcoöperaties kennis en ervaring uit.  

7.Financiën 
In de jaar- en ledenvergadering van maart 2018 is de jaarrekening over 2017 
gepresenteerd bestaande uit  balans- en resultaten rekening alsook de begroting 2018. Voor de 
jaarvergadering is door de kascontrole commissie de jaarrekening, bank- en kasoverzichten 
gecontroleerd en akkoord bevonden. Op voorstel van de kascontrole 
commissie hebben de leden in de jaarvergadering de gepresenteerde jaarrekening 2017 
goedgekeurd en is de penningmeester gedechargeerd. 
De financiële overzichten en het jaarverslag liggen vooraf aan de jaarvergadering ter inzage 
op het kantoor van de Zorgcoöperatie in het Steunpunt Hoogeloon. 

8.Jaarplan 2019 
1. PON onderzoek uitvoeren en de uitkomsten vertalen in concrete maatregelen. 
2. Maatjesproject  starten voor mensen met verminderde mobiliteit en  
3. Duofiets project opzetten  
4. Public Relations verder intensiveren  
5. Voortuin zorgvilla aanleggen  
6. Project Overkapping dagbesteding  uitvoeren 

Addendum   
2018 Jaarrekening   
Deze jaarrekening wordt na goedkeuring door ledenvergadering bijgevoegd. 
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