
Op weg naar een zorgcoöperatie 

Een zorgcoöperatie: waarom?  

De zorg in Nederland verandert. Mensen blijven langer thuis wonen en moeten meer dan 
voorheen een beroep doen op hulp van naasten, buren en kennissen.  
Door schaalvergroting en efficiëntie denken is het aanbod van zorg- en dienstverlening 
voor burgers onvoldoende duidelijk.  
Vraag en aanbod sluiten niet altijd op elkaar aan. Afstemming met de omgeving van de 
zorgvrager wordt vaak gemist. Terwijl de mensen om wie het gaat vaker de eigen regie 
willen voeren en ook de betrokken aanbieders van zorg en welzijn belang hebben bij 
verbeteringen. 
De Stichting Ouderen in Regie wil een zorgcoöperatie oprichten en ouderen zelf de 
regie voeren over de zorg- en dienstverlening waarbij de hulpvrager zelf afspraken maakt 
met zorgaanbieders die haalbaar zijn en passen in hun leven.  

Wat is een zorgcoöperatie? 

Binnen Boxtel zijn veel initiatieven en activiteiten ontwikkeld en is deskundigheid en 
talent aanwezig. Waarbij de samenhang en het overzicht regelmatig ontbreekt.  
De zorgcoöperatie wil een rol spelen in het verbinden en afstemmen van deze 
initiatieven - van zowel professionele organisaties als vrijwilligers - zodat er een sterk 
netwerk ontstaat.  
Een zorgcoöperatie is een ledenorganisatie waar leden met elkaar bepalen hoe zij de 
zorg- en dienstverlening ingericht willen zien.  
Zij omvat kleinschalige vormen van lokale diensten en zorg voor en waar mogelijk door 
de leden. Waar nodig dient professionele hulpverlening en hulp op maat beschikbaar te 
zijn.  
Kenmerken van een zorgcoöperatie zijn: 

 De leden bepalen het beleid en zijn betrokken bij de activiteiten.  

 De leden behartigen gezamenlijk hun belangen. 

 Wederkerigheid: er wordt door leden aan leden ondersteuning en hulp gevraagd 
en geboden.  

Producten en diensten 

De zorgcoöperatie beschikt over een actueel overzicht van het aanbod aan zorg- en 
dienstverlening in de regio en gaat samenwerkingsovereenkomsten aan met 
zorgverleners.  
Uitgangspunten daarbij zijn: 

 Zeggenschap cliënt en familie/sociaal netwerk. 

 Zorg passend in het systeem van cliënt en familie. 

 Formele en informele zorg zijn aanvullend (in goed overleg). 

 Open dialoog met zorgaanbieders op basis van gelijkwaardigheid.  



Om haar doel te realiseren, richt de zorgcoöperatie zich op: 
 Informatie en voorlichting over ontwikkelingen in zorg, welzijn en wettelijke 

regelingen. 

 Advisering, doorverwijzing en bemiddeling naar passende zorg- of hulpverlening. 

 Voorwaarden en kwaliteitseisen stellen die leden belangrijk vinden. 

 Stimuleren van initiatieven op het gebied van onderlinge dienstverlening waar 
nodig. 

Samenwerkingsafspraken met aanbieden van zorg en diensten zijn in de eerste plaats 
gericht op: 

 Thuiszorg. 

 Huishoudelijke hulp. 

 Dagbesteding. 

 Vervoer. 

 Eetpunten.  
In samenspraak met de leden en o.a. het onderwijs, gemeente e.a. zullen mogelijkheden 
worden verkend voor bijvoorbeeld tuinonderhoud, klussendienst, was- en strijkservice, 
versteldienst.  
 

Organisatievorm 

De zorgcoöperatie is voor en van leden. Leden bepalen waar de coöperatie zich op richt. 
De zorgcoöperatie biedt de leden: 

 Een platform om het zorgaanbod in de regio te beoordelen en beter af te stemmen 
op de eigen wensen. 

 Gereduceerde tarieven, af te spreken met de aanbieders. 

 De mogelijkheid om actief te participeren en zelf bij te dragen aan de invulling 
van het dienstenaanbod in de eigen woonomgeving.  

De coöperatie kiest uit de leden een bestuur. Taken op het gebied van 
informatievoorziening, advisering en doorverwijzing worden vervuld door vrijwilligers 
(met kennis van zorg en welzijn). 

Lidmaatschap  

De lidmaatschapsbijdrage van de zorgcoöperatie bedraagt € 20, - per jaar (per gezin). 
  

Meer informatie: 

E-mail: zorgcooperatie@oudereninregie.nl 
Website: www.oudereninregie.nl 


