
Samen zorgen in America en elders 



Cliëntenparticipatie

• Cliëntenraad, Project plan pionieren met 
Patiënten-participatie.

• Werkgroep bouw

• Burgerpanel, enquête

• Dorpsavond organisatie met dorpsraad.

• Dorpsdagboeken

• Ontstaan div. werkgroepen. 



America: dat stiët
…

Opgroeien
Brood op de 

plank
Peeldorp

Samen zorgen Ontmoeten Verbindingen



Werkgroep Samen zorgen on tour in 
de regio:



• Inspiratie bezoek aan 

Taak / functie dorpsondersteuner

Dagopvang 

Dorp coöperatie

Kracht van het dorp



De Kompeneej –

Stichting Welzijn :

Dorpsdagvoorziening en pilot wensbus

Eten is de rode draad

1x Prof. ondersteuning + vrijwilligers

Gemeenschapshuis organiseert Eetpunt



Naoberzorgpunt

• Particulier initiatief voor en door inwoners Roggel –
vereniging met leden – erg professionele insteek

• Principe: als ik iemand help, dan helpt de ander (de 
naober) mij ook als ikzelf hulp nodig heb…

• Dagopvang (1 prof. + vrijw.) , klussendienst, inloopcafe, 



Stichting Komerbij

• Stichting met bestuur van Dorpsdagvoorziening (DDV) en 
Klus- en hulpdienst

• DDV met max, 12 personen (niet aan leeftijd gebonden, 1 dag 
per week ) , met 4 vrijwilligers

• Eten is een belangrijk item

• Afstand tussen bestuur en gasten is groot



Zorgcooperatie
Helenaveen

• Brede cooperatie met leden

• Ze bieden deze leden diensten aan met als doel: mensen zo
lang mogelijk in het dorp te houden , waar ze het fijn vinden

• Zij bieden veel diensten: dagbesteding, klusdienst, 
zorginfopunt, zorgwoningen, huiskamer, sneeuwruimploeg, 
coordinatie AED, kinderdagopvang en WMO loket



Dagopvang / Eetpunt

• Dagopvang de Huiskamer zit nu bij Synthese. 

Synthese stopt ermee. 

• Eetpunt valt onder de St. Aan de Brug .

• Beiden draaien volledig op vrijwilligers

• Ontmoeten en gezelligheid staan voorop



Tips van anderen:
• Gewoon beginnen, niet te groots oppakken

• Zorg voor een goed bestuur, een goede doelstelling en 
voldoende vrijwilligers - Vrijwillig is niet vrijblijvend – geen
bestuur op afstand

• Financien op orde brengen en houden

• Goede PR in het dorp – creeer draagvlak

• Zorg voor een goede en gezellige ruimte met voldoende
mogelijkheden (bijv. keuken)

• Hygiene is belangrijk. Verder niet teveel regels

• Kijk goed naar de voor- nadelen van de rechtsvormen zoals
vereniging, stichting of cooperatie.

• Communiceer open en transparant

• Maak een keuze die past bij jouw dorp – kopieer niet



In America willen we ……
• Samenwerken met andere initiatieven, zoals bijv. werkgroep 

Vervoer
• Samenwerking tussen verenigingen bevorderen
• Een  paraplu-organisatie opzetten, allereerst voor Dagopvang 

en Eetpunt, daarna uitbreiden
• Niet te groot beginnen
• Bestuurders zoeken
• Wij denken, na ons erin verdiept te hebben aan de  eerste 

stap: oprichten Stichting. Komend jaar / 2 jaar dit ev.  
veranderen in een coöperatieve vorm

• Enquête over zorgvraag en aanbod (bijv. vrijwilligers)

Het is geen kwestie van hard lopen, maar van op tijd komen !!



Andere korte termijn wensen:

• Match tussen vraag en aanbod (ondersteuning, 
klein klusje, gezelschap, … etc) – via 
dorpsondersteuner

• Vervoersdienst - werkgroep vervoer (alles ligt 
klaar om te beginnen, zodra het onder een 
paraplu-rechtsvorm geschaard kan worden ) 

• En wat wil jij eigenlijk ????? Geeltjes …………..



Websites

• www.zorghelenaveen.nl

• www.naoberzorgpunt.nl

• www.torrekoel.nl

• www.zorgcooperatie.nl

• www.elsendorp-online.nl

http://www.zorghelenaveen.nl/
http://www.naoberzorgpunt.nl/
http://www.torrekoel.nl/
http://www.zorgcooperatie.nl/
http://www.elsendorp-online.nl/


Dank voor uw aandacht !!


