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LANDELIJK EN PROVINCIAAL = KENNIS EN INFORMATIE BESCHIKBAAR
In onze brief hebben wij de wensen en verwachtingen verwoord die “Tot Uw Dienst”
heeft en graag aan lokale politieke partijen en gemeente Laarbeek wil voorleggen. In de
brief verwijzen wij naar de regionale, provinciale en landelijke netwerken van “Tot Uw
Dienst", netwerken die bewonersinitiatieven én gemeenten van dienst kunnen zijn.
Wij noemen er hier twee - Nederland Zorgt Voor Elkaar en de Koepel van
Zorgcoöperaties Zuid Nederland – en geven in het kort aan wat zij van u vragen én
waarvoor u een beroep op hen kunt doen. Benutten van de kennis van NLZVE en Koepel
stimuleert dat bewonersinitiatieven en gemeenten het wiel niet steeds opnieuw hoeven
uit te vinden en hun voordeel kunnen doen met ervaringen en kennis in en uit andere
gemeenten en regio’s.
De coronacrisis heeft de noodzaak tot nieuwe initiatieven, grotere sociale betrokkenheid
en gemeenschapszin nog verder gestimuleerd. Solidariteit tussen burgers hervinden en
versterken zal een speerpunt van toekomstig overheidsbeleid zijn. Bewonersinitiatieven,
coöperaties en collectieven kunnen daarin een cruciale rol spelen.

NEDERLAND ZORGT VOOR ELKAAR
Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven op het
brede gebied van welzijn, wonen en zorg. NLZVE deelt kennis over ervaringen,
knelpunten, oplossingen en onderzoek. Daarnaast behartigt het netwerk de belangen van
de aangesloten bewonersinitiatieven op landelijk niveau. Nederland Zorgt Voor Elkaar
heeft een website met veel informatie en handreikingen. De helpdesk is dagelijks
telefonisch en online beschikbaar en draagt zorg voor informatievoorziening aan en
ondersteuning van (nieuwe) bewonersinitiatieven en Right to Challenge. De helpdesk is
er ook voor vragen en ondersteuning van medewerkers van gemeenten, bestuurders,
raadsleden en andere organisaties. En binnenkort start de Ella Vogelaaracademie met
kennisprogramma’s voor burgerinitiatieven, gemeenten en andere organisaties.
Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) heeft sinds 2018 het Actieprogramma Zorgzame
Gemeenschappen. Dit actieprogramma bestaat uit drie lijnen:
1. Terug naar de basis: mensen die voor elkaar zorgen. Deze actie is een opdracht
aan ons allemaal en gaat over herleving van onderlinge solidariteit en ook over
het kleinschalig en lokaal organiseren van zorg en ondersteuning.
2. Maak het makkelijker voor bewonersinitiatieven: een oproep aan
overheden, zorgverleners en inkopers van zorg- en welzijnsvoorzieningen om
bewoners en initiatieven te helpen vernieuwingen te realiseren door o.a. het
aanpassen van (het werken met) belemmerende wet- en regelgeving én door
bewonersorganisaties te accepteren als gelijkwaardige partners in het organiseren
van zorg en welzijn voor kwetsbare mensen.
3. En, gericht op bewonersinitiatieven, stimuleren van het ontwikkelen van
de beweging, benutten van elkaars kennis ook om te voorkomen dat ieder het
wiel opnieuw moet uitvinden, het werken aan een duurzame organisatie en
zichtbaar maken van effecten.
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Een monitorgeeft inzicht in de omvang, werkzaamheden en behoeften van
burgerinitiatieven op provinciale/Brabantse schaal.

KOEPEL VAN ZORGCOÖPERATIES ZUID NEDERLAND
De Koepel van Zorgcoöperaties Zuid Nederland is één van de initiatiefnemers van de
NLZVE en zet zich in de provincies Brabant, Limburg en Zeeland in voor de ondersteuning
en ontwikkeling van gemeenschapskracht. De Koepel, opgericht in 2014, heeft inmiddels
een ruime ervaring opgebouwd. Bijzonder aan de Zuid-Nederlandse situatie zijn onder
andere het grote aantal coöperaties en burgerinitiatieven, en de ruime ervaring in
samenwerking met zorgverzekeraars en gemeenten. Zie op de website onder meer onder
ledennetwerk, partnernetwerk en initiatieven.
De Koepel professionaliseert en heeft nu twee professionele medewerkers in dienst. Zij
en vertegenwoordigers van de Koepel kunnen burgerinitiatieven en coöperaties, maar
ook gemeenten, zorgverzekeraars en andere organisaties op grond van rijke ervaring
adviseren over onder meer
 het werk en de organisatie van dorpsondersteuners,
 de ervaringen die in coronatijd zijn opgedaan en de “lessons-learned”
 nieuwe programma’s die op diverse plekken in ontwikkeling zijn, zoals Goed voor
Elkaar/de Juiste Zorg op de Juiste Plek,
 de samenhang en samenwerking tussen beroepsmatige zorg en mantelzorg en
ook tussen eerste- en tweedelijnszorg.
De Koepel werkt, zoals aangegeven, landelijk samen in Nederland Zorgt voor Elkaar.
Regionaal zijn er meer samenwerkingsverbanden waarvan burgerinitiatieven én
gemeenten profijt kunnen hebben. Zo werken in Brabant de Koepel, ’t Heft/Platform voor
Gemeenschapshuizen en de Vereniging Kleine Kernen Brabant samen in het nieuwe
programma Vitale Dorpen – Vitale Wijken. Naast wonen-zorg-welzijn zijn ook energie,
duurzaamheid en vervoer belangrijke onderwerpen in dit programma.
Meer weten? Neem dan s.v.p. contact op met



Anita van Leeuwen avleeuwen@zorgbelang-brabant.nl 0622149101
voorzitter Pieter van Wijk p.vanwijk01@onsnet.nu
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