
 

 

Jaarverslag 2019 

 
Inleiding  
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van De Coöperatie Koepel van Zorgcoöperaties Zuid-Nederland U.A. 
De Coöperatie is opgericht op 11 juli 2014 op initiatief van drie zorgcoöperaties en de netwerken van 
de Vereniging van Kleine Kernen Noord-Brabant en Limburg. 
Steeds meer inwoners namen het initiatief om wonen, welzijn en zorg in hun gemeenschap zelf te 
gaan organiseren. Hiermee was er ook de behoefte om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en 
gezamenlijk hun belangen te behartigen. 
Op  1 januari 2016 is het mogelijk geworden op lokaal niveau de verpleging en verzorging thuis op 
een kleinschalige manier aan te bieden. Op basis van het experimenteerartikel wijkverpleging in de 
zorgverzekeringswet is met zorgverzekeraar CZ hiervoor een contract afgesloten. 
Met zorgverzekeraar VGZ is eveneens op basis van dat experimenteer artikel een zelfde contract 
afgesloten dat op 1 januari 2018 is geëffectueerd. 
 
Doelstelling 
Aangezien de ontwikkelingen, gezien vanuit het inwonersperspectief, in een stroomversnelling zijn 
gekomen was het nodig de statuten van de Koepel daarop aan te passen. In januari 2019 is hiertoe 
met notariskantoor Daamen, De Kort en van Tuijl te Tilburg een statutenwijziging doorgevoerd met 
o.a. een verruiming van de doelstelling en het lidmaatschap. 
“De coöperatie  heeft  ten doel (art.3): 

a) Het bevorderen van de emancipatie van de coöperatieve ontwikkeling van 
bewonersinitiatieven en  

b) Het bevorderen van de zelfredzaamheid en gezondheid van de cliënten van de leden. De 
Coöperatie verleent hiervoor diensten ten behoeve van de leden gericht op een 
samenhangend aanbod van informele – en beroepsmatige zorg”. 
 

Het lidmaatschap 
Het lidmaatschap van de Koepel (art.5) is met de statutenwijziging verruimd met de mogelijkheid van 
samenwerkingsverbanden om lid te worden. 
“Lid van de coöperatie kunnen zijn bewonersinitiatieven, zorg- en dorpscoöperaties en de verbanden 
waarin zij zich verenigd hebben zoals de Platforms, knooppunten en netwerken.” 
 
 
 

Correspondentie adres 
 
Lange Zwaard 13 
5741 LZ Beek en Donk 
Tel.: (0492)-462032 
 
IBAN: NL 17 RABO 0300 5544 43 
KvK: 60766093 
BTW: 854050796B01 
 
www.koepelzorgcooperatieszn.nl 
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De organisatie 
 
Platforms 
Bewonersinitiatieven, dorps-en zorgcoöperaties zijn georganiseerd in regionale netwerken. 
In Noord-Brabant zijn vier zogenoemde Platforms actief (160 initiatieven) en in Limburg  vervult de 
Vereniging van Kleinen kernen Limburg deze rol (400 leden). 
De bewonersinitiatieven, dorps- en zorgcoöperaties zijn verankerd in de plaatselijke gemeenschap en 
vervullen een diversiteit aan activiteiten die betrekking hebben op vervoer, klussendienst, 
maaltijdservice, beheren van een ontmoetingsruimte, realiseren van seniorenwoningen en 
welzijnstaken zoals dagbesteding en daarnaast huishoudelijke zorg, verzorging en verpleging. Steeds 
meer gemeenten financieren een dorpsondersteuner die fungeert als vraagbaak en ondersteuner 
van deze initiatieven. 
De voorzitters en vertegenwoordigers van de Platforms hebben regelmatig overleg met het bestuur 
van de Koepel. 
 
Nederland Zorg voor Elkaar 
De Koepel functioneert in het landelijke netwerk van inwonersinitiatieven  Nederland Zorgt voor 
Elkaar (NLZVE). In samenwerking met NLZVE en de daarbij aangesloten netwerken is een 
Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen ontwikkeld en aangeboden aan de minister van VWS 
Hugo de Jonge. In samenwerking met het ministerie wordt nu uitvoering gegeven aan de drie 
doelstellingen van dit programma nl. 

1. Terug naar de basis: mensen die voor elkaar zorgen. Dit gaat over een herleving van 
onderlinge solidariteit en een nieuwe manier van samenleven, maar ook over het kleinschalig 
en lokaal organiseren van zorg en ondersteuning; 

2. Maak het gemakkelijker voor inwonersinitiatieven. Dit is een oproep aan overheden, 
zorgverleners en inkopers van zorg- en welzijnsvoorzieningen om het voor inwoners 
gemakkelijker te maken om dingen voor elkaar te krijgen en om bewoners te accepteren als  
gelijkwaardige partners in het organiseren van zorg en welzijn. 

3. Naar een duurzame organisatie van inwonersinitiatieven. Dit is de opdracht aan initiatieven 
om te werken aan de ontwikkeling van de eigen beweging, om de kennis die ze samen 
opdoen te delen en om te komen tot een duurzame organisatie met een goede 
verantwoording aan de eigen achterban en samenwerkende instanties. 

 
In de provincies Noord-Brabant en Limburg is deze ontwikkeling  al sinds 2005 gaande en heeft een 
landelijke uitstraling gekregen. De zorgcoöperaties in Hoogeloon, Laarbeek met “Tot uw Dienst”, 
Elsendorp en Helenaveen zijn hierin de koplopers. 

Enkele trends die de zorg ingrijpend veranderen 
Demografische, organisatorische en technologische veranderingen vragen nieuwe antwoorden op de 
uitdagingen waar we voor staan. 

1. De vergrijzing en de toenemende kosten. 
2. Van zorg naar kwaliteit van leven. 
3. Samenwerking in wijkteams, met familie en vrijwilligers. 
4. Het tekort aan personeel. 
5. Meer zorg thuis door het eigen sociale vangnet. 
6. Ontwikkeling van zorgtechnologie 



      -3-  

 

Hoe spelen we in op deze ontwikkelingen?  
 
De Platforms 
De vertegenwoordigers van de Platforms hebben in het verslagjaar de ervaringen en ontwikkelingen 
van het lokale niveau met elkaar gedeeld en ingebracht en samen met het bestuur nagedacht over 
de toekomst van de coöperatieve beweging. 
 
Provincie Noord-Brabant 

Samen met een tiental partners is aan de  fractievoorzitters van Provinciale Staten in Noord-Brabant 
in februari 2019 een Sociaal Economisch Manifest Wonen en Zorg in Brabant aangeboden. Met dit 
manifest werd beoogd aandacht te vragen voor de toenemende vergrijzing in de Provincie Noord-
Brabant en de gevolgen hiervan voor de inwoners. 
De samenwerkende partners hebben als uitwerking van het manifest samen een 
uitvoeringsprogramma gemaakt met als titel “Samen aan de Slag”, inwoners pakken de uitdaging op. 
 
Sterk Brabant 
In het verslagjaar is gewerkt aan de uitvoering van de opdracht die de Koepel heeft gekregen van de 
Provincie Noord-Brabant.  Samen met platform Zorgen doe je Samen in Zuid-Oost Brabant is een 
bijeenkomst georganiseerd in Deurne voor bestuurders van inwonersinitiatieven, zorg- en dorps 
coöperaties. 
Met de vernieuwing van de website/- digitaal platform van de Koepel is een begin gemaakt. Hiervoor 
zijn contacten gelegd met de platforms zodat de behoefte aan de opzet en inrichting van een digitaal 
platform duidelijk in beeld komen. 
Voor het project ”Goed voor Elkaar” zijn voorbereidende stappen gezet om tot een toolkit te komen 
voor lokale organisaties die met dit project willen gaan starten. 
Eind 2019 is een evaluatieverslag gemaakt en aan de Provincie aangeboden. Aangezien nog niet alle 
activiteiten zijn afgerond heeft de Provincie de opdracht voor het jaar 2020  gecontinueerd. 
 
Provincie Limburg      
Aangezien de Provincie Limburg de subsidie aan het knooppunt Welzijn en Zorg heeft beëindigd 
heeft de Vereniging van Kleinen Kernen in Limburg de kennis en de ervaringen die zijn opgedaan in 
het knooppunt geïntegreerd in hun organisatie. Hiermee wil men de relatie met de 
inwonersinitiatieven zichtbaar houden. Tussen het bestuur van de Vereniging Kleinen Kernen 
Limburg en het bestuur van de Koepel zijn enkele gesprekken gevoerd. Dit heeft geleid tot een 
lidmaatschap van de Vkkl van de  Koepel.  
 
Thebe-Extra 
Thebe Extra heeft haar werkgebied in Midden-en West Brabant en heeft c.a. 100.000 leden. Het 
bestuur van Thebe Extra is geïnteresseerd in het project “Zorg voor Later”, zoals dat in de gemeente 
Laarbeek is uitgevoerd. Men is geïnteresseerd in de methodiek die ten grondslag ligt aan dit project 
en men wilde graag gebruik maken van de kennis en ervaring die is opgedaan. Dit heeft geleid tot 
een partnerschap van Thebe Extra met de Koepel. Het project “Goed voor Elkaar”  is voor de leden 
van Thebe Extra in voorbereiding genomen en zal in het jaar  2020 worden uitgevoerd.   
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Zorgverzekeraars 
CZ 

1. Met Zorgverzekeraar CZ is opnieuw een contract afgesloten op basis van het 
experimenteerartikel wijkverpleging in de zorgverzekeringswet. De Coöperatieve Vereniging 
“Tot uw Dienst” in de gemeente Laarbeek maakt tot op heden als enige zorgcoöperatie 
gebruik van dit contract.  Andere coöperaties die belangstelling hebben om de zorg op een 
kleinschalige manier vorm te geven in hun gemeenschap zoeken meestal de samenwerking 
met een reguliere zorgaanbieder. De keuze die hiervoor gemaakt wordt ligt aan de risico’s 
die het  werkgeverschap met zich meebrengen  en de complexiteit van regelgeving. 

  
2. Door CZ is in samenwerking met betrokkenen in het project “Zorg voor Elkaar” een brochure 

gemaakt en beschikbaar gesteld. Met  Opera Consultants is een implementatiewijzer 
gemaakt zodat belangstellenden gebruik kunnen maken van de opgedane kennis en ervaring 
met dit project. 

 
 VGZ  

3. Ook met Zorgverzekeraar VGZ is opnieuw een contract afgesloten op basis van het 
experimenteerartikel wijkverpleging. Met een aantal medewerkers van VGZ zijn gesprekken 
gevoerd  om verdere stappen te zetten om tot innovatie in de zorg te komen. Deze 
gesprekken worden in 2020 voortgezet. 

 
Sesam Academie 
Met enkele adviseurs die verbonden zijn aan de Sesam Academie zijn twee studiebijeenkomsten 
gehouden om na te denken over de positionering van de Koepel. 
Dit heeft geleid tot een Perspectief nota met een visie voor de ontwikkeling van de Koepel in relatie 
met de Platforms en andere voor de Koepel belangrijke partijen. 
 
Werkbezoek Koning Willem-Alexander 
Koning Willem-Alexander wilde kennis maken met inwonersinitiatieven en wilde graag een initiatief 
bezoeken dat al langer bestond en was uitgegroeid in de zorg. Verder ging zijn belangstelling uit naar 
een initiatief wat niet alleen naar de zorg kijkt maar een bredere oriëntatie had in de gemeenschap. 
Tot slot was er behoefte aan een gesprek wat tot doel had de bredere beweging van de 
inwonersinitiatieven, de dorps- en zorgcoöperaties  te beschouwen op hun betekenis voor de 
samenleving. 
Op 20 maart 2019 heeft het bezoek plaatsgevonden bij de coöperatieve Vereniging “Tot uw Dienst” 
in Laarbeek. en bij de dorpscoöperatie ”Lierop Leeft”. 
In Lierop vond ook het gesprek plaats met de vertegenwoordigers van de gemeente, verzekeraars en 
beleidsmedewerkers. 
 
Samenstelling Raad van Toezicht en bestuur op 31 december 2019 
 
Raad van Toezicht 
Ben van Essen, voorzitter 
Alexander van den Dungen, lid 
Ton Schepens, lid 
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Bestuur 
Hans Jägers, voorzitter 
Don van Sambeek, secretaris 
Frits Swinkels, penningmeester 
Pieter Marijn van der Velden, lid 
Pieter van Wijk, lid 
 
Wim van Hest, adviseur 
 
Vertegenwoordigers Platforms 
Martien Kusters, voorzitter Platform Zorgen doe je Samen Zuid-oost Brabant 
Evert van Schoonhoven, voorzitter Platform Welzijn en Zorg Noord-oost Brabant 
Freya Pijnenborg, adviseur Vereniging Kleine Kernen Limburg 
Richard de Rooij, adviseur inwonersinitiatieven Thebe Extra Midden en West Brabant 
Willy Donkers, dorpsoverleg Elsendorp 


