
Zorgcoöperaties in Landerd

in drie kernen:

Schaijk – Reek – Zeeland

Mieke van Gerwen 



Aanleiding

Transities van de rijksoverheid:

• Bezuiniging op thuiszorg

• Opnemen in verzorgingshuis verandert

• Bezuinigingen op jeugdzorg

Kiezen we oor parti ipatie door ee  zorg oöperatie ?



Zorgcoöperatie Zeeland 

werd op 

09-12-2013 

notarieel vastgesteld

Na een voorbereidingstijd van ruim een half jaar



Met als doel

Kwetsbare dorpsgenoten en 

zij die hulp nodig hebben 

ondersteunen van jong tot oud.    



Voorbereiding

• Voorbereidende werkgroep  (5 leden)

• Alle inwoners ontvangen 

informatie, documentatie en enquêteformulier

• Plus aanmeldingsformulier: 

- lidmaatschap

- beschikbaar zijn als vrijwilliger



Oprichtingsvergadering

• 180 leden en 80 vrijwilligers

• voor het opzetten van diensten en ontmoetingen

• de statuten werden goedgekeurd  

• Start Zorgcoöperatie Zeeland december 2013

• Bestuur met verschillende commissies voor diensten



Diensten

1. Ontmoeting in D Inloop voor jong en oud 

- voor een praatje en een kopje thee/koffie

- vijf ochtenden geopend 

- twee gastdames/heren zijn aanwezig

- bieden hulp of verwijzen daar naar

2. Vervoer

3. Boodschappen

4. Bezoek

5. Repair-café

6. Mantelzorgondersteuning



COMMISSIE MANTELZORG

VAN VISIE TOT UITVOERING



DE COMMISSIE MANTELZORG

Bestaat uit 5 personen:

• Voorzitter is mantelzorger en verpleegkundige

• 4 leden:

- 1 professional (gezondheidsopbouwwerker)

- 1 bestuurslid Zorgcoöperatie en mantelzorger

- 1 bestuurslid Zorgcoöperatie

- 1 vrijwilliger met professionele achtergrond



DOEL VAN DE WERKGROEP

• Ondersteunen van mantelzorgers

• De draagkracht en de draaglast van de mantelzorger 

in balans houden d.m.v. preventie en kennisoverdracht



MANTELZORGER,
WANNEER BEN JE DAT?

Ma telzorg is langdurige onbetaalde zorg die, 

niet in het kader van een hulpverlenend beroep, 

wordt geboden aan een hulpbehoevende door 

personen uit diens directe omgeving, 

waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit 

de sociale relatie.  (Kwekkeboom 1990)



Zo moe

De draaglast is 

groter dan de 

draagkracht



Het helpt …….

Fijn dat mijn last 

even van me 

overgenomen 

wordt zodat ik 

tot rust kan kom.

Uitgerust



Nieuwe energie

Draaglast en

draagkracht

zijn in balans.

Ik kan het weer aan.



OVERZICHT ACTIVITEITEN

• Gestart in september 2015 met professionele ondersteuning 

van de Mantelzorgwinkel

• Mantelzorgcafé

• Lotgenoten contact

• In kaart brengen van mantelzorgers

• Ondersteunen bij de mantelzorgdag



Mantelzorgcafé Landerd

in samenwerking met Werkgroep 

Schaijk - Reek

MANTELZORGCAFÉ

* DRIE MAAL PER JAAR 

* OP DRIE LOKATIES

* ACTUELE ONDERWERPEN

* VOOR IEDEREEN

* TOEGANG GRATIS



WMO, 

wat betekent 

dat voor U?

L. Wiellersen

Wmo-consulent

informeert

1e mantelzorgcafé



2de mantelzorgcafé

Curatele,

Bewindvoering

en

Mentorschap

door

Mirjam Plante
van

Ons  Welzijn



Wie goed

doet,

goed ontmoet
door

Ineke

Ludikhuize

3de mantelzorgcafé



LOTGENOTENCONTACT

Door gezamenlijke activiteiten:

* Webinar samen met 7 mantelzorgers

* Creatief bezig zijn voor mantelzorger, 

maar ook voor de zorgvrager

* Wandelen in de natuur



IN KAART BRENGEN MANTELZORGERS 
DOOR OVERLEG MET

* Gemeente; registratie van mantelzorgers

* Thuiszorgmedewerkers; informeren en signaleren

* Vrijwilligersorganisaties; KBO, Zonnebloem en Rode Kruis

EN IN BEELD HOUDEN, DAT DOEN WE SAMEN



MANTELZORGDAG
aangeboden door gemeente als waardering voor mantelzorgers

We ondersteunen de gemeente bij opzet en uitvoering  

*  Jaarlijks terugkerende activiteit Landerd-breed

*  In 2016 aangeboden op locatie: Zeeland en Schaijk

*  Een laagdrempelig lotgenoten contact

*  In ontspannen sfeer



WE OVERLEGGEN MET
• Mantelzorgers individueel en ontmoeten hen op uitnodiging 

bij onze activiteiten 

• Gemeente: wethouder en ambtenaren over

- ondersteunen van en afstemmen op elkaars activiteiten

- lopende zaken en beleidzaken

- registratie van mantelzorgers

• Vrijwilligersorganisaties: afstemming en samenwerking

• Bibliotheek: informatie door publicaties, boeken en 

herinnerings-koffertje



KENNISVERRIJKING DOOR

* Studie en literatuur

* Symposia bezoek e.d.

* PG-café en Alzheimer-café

* Lidmaatschap: Mezzo en Wij Mantelzorgers

* Elkaar stimuleren en waarderen 

EN.… OVERLEG MET EN KRIJGEN ONDERSTEUNING 
VAN DE GEZONDHEIDSOPBOUWWERKER



PLAN 2017: OP HOOFDLIJNEN

• Activiteiten van 2016 zijn doorgegaan in 2017

• We zijn gestart met:

– O der-ons-jes , lotge ote o ta t et erke de a telzorgers e  
met mantelzorgers voor kinderen

– ontspanningsactiviteit 

– Bibliotheek: de samenwerking uitbreiden



STIMULANS voor Z.C.Z. 

• Verbinden van gezondheidsopbouwwerker en preventiewerker 

jeugd, gefinancierd door de gemeente

• Contacten met de gemeente en zorgaanbieders*: 

momenteel werken allen samen aan het opstellen van een 

preventie agenda voor PREVENTIEVE GEZONDHEID

* Onderwijs, Ons Welzijn, Sociale werkgelegenheid, GGD, Zorgcoöperatie o.l.v. 

de gemeente



TOT SLOT

• De samenwerking met alle partijen is goed

• Plannen voor 2018 zijn geformuleerd

• We mogen geen valse verwachtingen wekken en daarom

He e  e ee  PLAN VAN AANPAK  ges hre e : 
VAN VISIE TOT UITVOERING

EN DAARMEE ZIJN WE INMIDDELS GESTART



Dank voor uw aandacht


