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  Visie Zorg‐ en dienstencoöperatie (concept) 

Met de kanteling in zorg en dienstverlening is het uitgangspunt dat mensen meer dan 
voorheen een beroep doen op hulpbronnen in de eigen omgeving. Tegelijk is het aanbod van 
zorg en welzijn als gevolg van schaalvergroting en efficiëntie denken buiten het gezichtsveld 
van de burgers komen te staan. 

Met een zorg- en dienstencoöperatie willen we vraag en aanbod in zorg- en dienstverlening 
beter bij elkaar brengen met als doel dat mensen zelf meer de regie kunnen blijven voeren 
over hun leven, het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving.  

De coöperatie is voor en van leden. Uitgangspunt is samen met de leden te zoeken naar 
concrete oplossingen voor persoonlijke vragen en behoeften op het gebied van welzijn en 
zorgbehoeften. Persoonlijk, korte lijnen, betrouwbaar, eigen regie en kwaliteit zijn daarbij 
onze uitgangspunten. 

Het beeld dat de coöperatie voor ogen staat omvat kleinschalige vormen van lokale diensten 
en zorg voor en waar mogelijk door de leden. Daarnaast dient -waar nodig- professionele 
hulpverlening en zorg op maat binnen bereik te zijn.  
Binnen Boxtel zijn al veel initiatieven en activiteiten ontwikkeld en is er deskundigheid en 
talent aanwezig die als knooppunten voor welzijn en zorg een belangrijke rol vervullen. 
Professionele hulpverleners in de thuiszorg en de huishoudelijke hulp maken daar onderdeel 
vanuit.  
Wanneer deze knooppunten met elkaar in verbinding gebracht worden en hun activiteiten 
beter op elkaar worden afgestemd kan hiermee een sterk netwerk ontstaan. Hierdoor kan 
een betere afstemming van formele en informele hulpverlening en zorg worden bereikt met 
als uitgangspunt eigen regie van de zorgvrager. 
 
Om het aanbod van zorg en dienstverlening meer mensgericht en persoonlijker te maken, wil 
de coöperatie graag samenwerken met andere partijen in zorg en welzijn met ditzelfde 
uitgangspunt.  
 
Door bundeling van de initiatieven die er zijn en een betere afstemming van vraag en 
aanbod in de professionele zorg willen wij burgers meer regie en zeggenschap geven over 
wonen, welzijn en zorg.  
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De coöperatie wil deze bundeling realiseren onder meer: 
‐ door hierin een makelaars- en bemiddelingsrol te vervullen;  
‐ door goede randvoorwaarden te creëren en kwaliteitseisen te formuleren vanuit wat 

leden belangrijk vinden; 
‐ door goede informatievoorziening over producten en ontwikkelingen in zorg en 

welzijn.  
 
Producten waarop de zorg- en dienstencoöperatie zich op korte termijn wil richten, zijn: 

‐ thuiszorg 
‐ huishoudelijke hulp 
‐ vervoer  
‐ eetpunten (?) 

De producten en de kwaliteitseisen die aan zorgverleners worden gesteld, worden ontwikkeld 
in samenspraak met de leden. 

 


