
In welke richting moet Zorgcoöperatie Hoogeloon zich volgens de inwoners in de toekomst ontwikkelen? Om 

hier meer inzicht in te krijgen is een Veerkrachtdialoog georganiseerd en huis-aan-huis een dorpsenquête 

verspreid. In deze nieuwsbrief lees je wat we tot nu toe hebben gedaan en wat de uitkomsten daarvan zijn.  

 

Veerkrachtdialoog 

Op 19 januari jl organiseerde de Zorgcoöperatie samen met o.a. de Dorpsraad, ‘t Steunpunt,  de contactgroep, 

de KBO en Eyes Wide Open een bijeenkomst. Hierin bespraken 79 inwoners aan de hand van de 

Veerkrachtdialoog (een inspirerend spel) met elkaar hoe de zorg en het welzijn van jong en oud in Hoogeloon 

verder verbeterd kan worden.  

 

Deelnemers konden kiezen uit 5 thema’s/vragen: 

 Zorg voor Elkaar Wat kunnen de inwoners in Hoogeloon (jong en oud) voor elkaar betekenen?  

 Veiligheid Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in Hoogeloon zich veilig voelt?   

 Eenzaamheid Hoe zorgen we ervoor dat niemand in Hoogeloon eenzaam hoeft te zijn? 

 Gezondheid Hoe kunnen we de gezondheid van onze inwoners (zowel jong als oud) bevorderen?  

 Zorgcoöperatie is er voor ALLE leeftijdsgroepen De Zorgcoöperatie richt zich nu vooral op ouderen. Wat zou 

de Zorgcoöperatie kunnen betekenen voor andere groepen in Hoogeloon? 

 

Dit leverde tientallen ideeën en acties op, uiteenlopend van het organiseren van dorpsactiviteiten voor jong en 

oud tot het opzetten van professionele kinderopvang. Van het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van 

hulpvragen tot het bouwen van woningen voor jongeren. En van het signaleren en aanpakken van eenzaamheid 

tot het stimuleren van beweging en gezondheid en het verbeteren van de sociale en verkeerveiligheid.  

Dorpsenquête 

Om te toetsen of onze inwoners ook wel behoefte hebben aan deze acties én op te halen welke wensen, 

behoeften en ideeën er nog meer leven onder de inwoners, is huis-aan-huis een vragenlijst verspreid. De 

vragenlijst was bedoeld voor alle inwoners van 18 jaar en ouder en kon op papier of digitaal worden ingevuld. In 

totaal vulden 532 inwoners (jong en oud) de vragenlijst in. Een mooie respons, mede dankzij een groepje actieve 

vrijwilligers die langs de deuren zijn geweest om de vragenlijst op te halen.  

 



Enkele opvallende resultaten uit de enquête:  

 80 % is lid van een vereniging of hobbyclub in Hoogeloon; buurtverenigingen spelen belangrijke rol 

 Als er een dorpsfeest wordt georganiseerd, is 84 % van plan (misschien) te komen. Voor een 

nieuwjaarsreceptie is de belangstelling veel lager (45 %). 

 77 % wil het liefst via het Hoogeloontje worden geïnformeerd over zaken die in Hoogeloon spelen. Het 

Hoogeloontje zou wel in een moderner jasje mogen. 

 Eenzaamheid komt opvallend weinig voor in Hoogeloon: 1% is regelmatig eenzaam en 8% af en toe  

 85% van de inwoners met kinderen van 0-4 jaar heeft behoefte aan kinderopvang in (evt. het 

buitengebied van) Hoogeloon. Het consultatiebureau vindt 77% prima als deze buiten Hoogeloon is.  

 97% van de inwoners is bekend met de Zorgcoöperatie maar 46%  weet niet exact wat ze doet. 

Gebruikers zijn over het algemeen tevreden over de aangeboden diensten. 

 73% vindt het belangrijk dat inwoners zich inzetten als vrijwilliger in de Zorgcoöperatie. Maar ook geeft 

61% aan NIET als vrijwilliger diensten te willen bieden. 

 74% is van mening dat de Zorgcoöperatie zorg biedt die er anders niet was geweest in Hoogeloon. 

 69% van de inwoners die binnen Hoogeloon willen verhuizen verwacht problemen te ondervinden bij 

het vinden van een geschikte woning. 

De uitgebreide resultaten lezen?  

Dit is slechts een greep uit de vele resultaten. Op www.zorgcooperatie.nl en www.hoogeloon.info staan 3 

documenten waarin je de uitgebreide resultaten van de Veerkrachtdialoog en enquête kunt lezen:  

- Verslag ‘Resultaten veerkrachtdialoog Hoogeloon 19 januari 2019’ 

- Rapport ‘Resultaten-enquête-Hoogeloon 3.0 

- PowerPointpresentatie ‘Uitslag-dorps enquête-en-Veerkrachtdialoog-Hoogeloon’  

Ook liggen er afgedrukte exemplaren van deze documenten in het Steunpunt en d’n Anloôp. Of neem contact op 

met de Zorgcoöperatie.   

 

Werkgroepen 

De acties en ideeën die zijn voortgekomen uit de bijeenkomst op 19 januari jl. én de resultaten uit de enquête, 

wil de Zorgcoöperatie de komende tijd, in samenwerking met de inwoners en organisaties van Hoogeloon gaan 

oppakken en uitwerken. Hiervoor worden werkgroepen gevormd. Alle inwoners, jong en oud, zijn van harte 

uitgenodigd hierin mee te doen. Er zijn 8 werkgroepen: 

 

1. Contact & eenzaamheid 

2. Hulp vragen en aanbieden 

3. Kinderopvang 

4. Beweging & gezondheid 

5. Zorgdiensten 

6. Activiteiten jong & oud 

7. Woningbouw 

8. Veilig dorp 

Per werkgroep wordt in overleg met de werkgroepleden een kartrekker benoemd. Inmiddels is al duidelijk dat in 

ieder geval de werkgroep zorgdiensten door de Zorgcoöperatie zelf wordt opgepakt en de werkgroepen 

Woningbouw en Veilig Dorp door de Dorpsraad.  

 

Doet u ook mee? 

Maar liefst 62 inwoners (jong en oud) hebben in de enquete of tijdens de Veerkrachtdialoogavond al aangegeven 

op één of andere manier een bijdrage te willen leveren aan de opvolging van de resultaten.  Een aantal daarvan 

heeft ook al aangegeven in welke werkgroep zij actief wil zijn. Inmiddels heeft elke werkgroep dus al enkele 

leden, maar extra hulp hierbij is zeer zeker nog van harte welkom. Op 11 juni vindt een vervolgbijeenkomst plaats 

waarbij de werkgroepen concreter worden gemaakt. Wil je ook meedenken en/of meedoen in één of meerdere 

werkgroep(en). Stuur dan een mailtje naar a.tholen@zorgcooperatie.nl of bel 0497 681140. 

  

 

http://www.zorgcooperatie.nl/
http://www.hoogeloon.info/
mailto:a.tholen@zorgcooperatie.nl

