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Aanwezig:









Piet Wolters – Gasselternijveen
Jan Willem Koops – Gasselternijveen
Harold Dijkgraaf – Vledder
Siny Vink – Gees
Aad van der Vaart – Gees
Wilma van der Meulen – CMO Stamm
Fenna Bolding – CMO Stamm
Alle Postmus – BOKD

Afmelding van:



Roos Glastra – Witteveen
Anda Vonk – Gasselternijveen

Aanleiding voor dit zorgatelier is de doorontwikkeling van dorpszorginitiatieven in Drenthe die de
initiatiefase voorbij zijn. Dorpszorginitiatieven waarbij eigenaarschap en zeggenschap bij het dorp
ligt. De insteek van de bijeenkomst is: “Leren van elkaar, adviseurs voor elkaar”. In voorbereiding op
deze bijeenkomst hebben BOKD en CMO Stamm een korte inventarisatie van dorpszorginitiatieven
gehouden en met enkelen gesprekken gevoerd. Op basis daarvan zijn een zestal initiatieven
uitgenodigd. Vier hiervan hebben de uitnodiging geaccepteerd.
De aanwezige dorpen vertellen over hun initiatieven:
Gasselternijveen heeft via Impuls (welzijn) een professionele coördinator. Ze hebben onlangs een
Sociale Huiskamer opgezet in het dorpshuis, die drie dagen in de week open is en waar gegeten
wordt (deels zelf koken, deels maaltijdvoorziening) Vragen die nu spelen liggen op het vlak van
meerjarige financiering, hoe samen te werken met de dorpscoöperatie i.o. en hoe het zit met
werkgeverschap en Btw.
In Vledder is sinds een paar jaar Naobuur actief. Een informatie- en ontmoetingscentrum voor
Vledder en omgeving. Er zijn nu plannen voor het bouwen van zorgwoningen. Ze hebben de
afgelopen tijd veel geworsteld met een terughoudende gemeente. Grootste bottleneck is nu de
aankoop van grond voor het bouwen van de zorgwoningen. Het dorp heeft zelf al financiers en
zorgpartijen gevonden.
Gees heeft een eigen dorpscooperatie Nei Naoberschap waar 80 % van het dorp lid van is. De
coöperatie organiseert o.a. een netwerk van vrijwilligers en vervoer. Ze hebben aan alle inwoners de
vraag gesteld wat ze willen van de coöperatie (vraag) en wat ze kunnen betekenen voor de
coöperatie (aanbod).

Tips:
 Gebruik het momentum: gemeenteraadsverkiezingen, Dorpshuis van het Jaar, etc. om zaken
op de agenda te zetten en gedaan te krijgen.
 Biedt een grondprijs, wacht niet het initiatief van de gemeente af.
 Wat kun je wel en want kun je niet als vrijwilliger. Maak daar ook duidelijke afspraken over.
 In Gees houden ze een logboek bij met alle hulpvragen. Zo kunnen ze trends ontdekken en
de hulpvragen per persoon bekijken. Maar het is ook handig omdat ze met 6 coördinatoren
werken, zo zijn deze altijd op de hoogte van de situatie van bepaalde personen. Met behulp
van het Ouderenfonds wordt momenteel gewerkt aan het digitaliseren van dit logboek.
 Maak afspraken over vergoedingen (standaardbedragen). Het zorgt voor wederkerigheid én
voorkomt dat bepaalde vrijwilligers de voorkeur krijgen omdat ze “goedkoper” zijn.
 In Gees hebben ze in overleg met de gemeente geen VOG’s aangevraagd maar wel met alle
vrijwilligers een overeenkomst afgesloten om afspraken op papier te hebben. Spanning
tussen informeel houden en regels afspreken.
 Notarissen hebben standaardmateriaal en checklists voor het opstellen van
statuten/modelovereenkomsten van coöperaties.
 Stap op zorgverzekeraars af als dorpszorgproject en vraag om een aanbod als je collectief
met klanten komt. Zo is er de Texelpolis en de Vechtdalpolis. Zorgcooperaties in Brabant
krijgen budget vanuit CZ voor uitvoering van langdurige zorg.

Vragen:
 Wat kun je wel en wat kun je niet als vrijwilliger? Wanneer verwijs je door naar
professionals? Bijvoorbeeld: ga je als vrijwilliger iets zeggen over drankmisbuik van een
medebewoner. Ga je als vrijwilliger wel of niet mee de spreekkamer in?
 Kan de Provincie iets betekenen in bemiddeling met gemeente over o.a. grondaankoop?
 Voorbeeld Gasselternijveen: De huisarts zegt dat ze de cliënten van de huiskamer minder
over de vloer krijgt. Hoe maak je het effect van je dorpszorgproject meetbaar en zichtbaar?
Een dagbestedingsproject bespaart de gemeente al snel geld binnen de Wmo.
 Wat kunnen we van een zorgverzekeraar verwachten? Hoe kom je met hun in gesprek?

Concluderend komen we tot vier hoofdvragen:
1. Hoe ga je als dorpszorginitiatief om met overheid en instanties? Die je (kunnen) financieren,
waarmee je kunt samenwerken, die soms te snel willen of juist afremmen.
2. Welk organisatiemodel kies je? Is een coöperatie per se nodig?
3. Welke grenzen zitten er aan vrijwilligerswerk? En hoe kun je vrijwilligers faciliteren?
4. Kun je op geld waarderen wat je doet?
En de volgende thema’s die aandacht vragen: Mobiliteit, eenzaamheid, wonen en zorg

Verder nog:
-

Kloosterburen: https://www.npo.nl/we-doen-het-zelf-wel/19-02-2017/VPWON_1260593
Grijpskerk: http://denieuwewierde.nl/
Landelijk netwerk Zorgcooperaties + helpdesk van ervaringsdeskundigen:
http://nlzorgtvoorelkaar.nl/

