
 
 

   
 
 
 
 
 

 
Aan de informateur de heer J.kerkhof 
Gemeente Laarbeek  
Postbus 190 
5740 AD Beek en Donk 
 
Lieshout, 21 maart 2022 
 
Geachte heer Kerkhof, 
 
In een brief van 15 juli 2021 heeft onze organisatie aan alle toen bekende politieke partijen in de 
gemeente Laarbeek aandacht gevraagd voor de opgaven waar onze gemeenschap voor staat en 
welke rol onze Coöperatieve Vereniging “Tot uw Dienst” daarin kan vervullen. (zie bijlagen) 
 
In de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen is op verschillende manieren aandacht 
besteed aan de “grijze tsunami” die in hoog tempo op ons afkomt. De druk op de zorg wordt alleen 
maar meer en niet minder. 
De uitdagingen op het gebied van geschikte woningen, het personeelstekort, de financiën en de 
kwaliteit van zorg zijn meer dan voldoende bekend. 
Het is de hoogste tijd om daar nu pro actief mee aan de slag te gaan en daarom vragen wij hiervoor 
aandacht in het coalitie akkoord  en specifiek voor de rol die onze organisatie daarin kan vervullen. 
In de brief aan de politieke partijen is onze rol duidelijk verwoord. 
 
Kort samengevat: We maken het verschil door samen met de zorgvrager zijn netwerk in beeld te 
brengen en de buurt en wijk te activeren door te zorgen voor elkaar. De beroepsmatige 
hulpverlening hierop te laten aansluiten. 
De kleinschalige en persoonlijke aanpak spreekt inwoners, zorgvragers en hun familie aan en de 
medewerkers kunnen hun professionaliteit beter tot uitdrukking brengen. Er zijn 34  medewerkers in 
vaste dienst die 140 mensen helpen in Laarbeek. 
Dit doen we in een goede samenwerking met de dorpsondersteuners en huisartsen en in regionaal 
verband Zorgboog en Savant met onder meer de dementiezorg. 
 
Met een gemeente die achter ons staat voelen inwoners en onze leden zich gesteund en serieus 
genomen en worden we in staat gesteld om samen verder te bouwen aan een coöperatieve 
samenleving. 
In Laarbeek zorgen we voor elkaar en kunnen we de veerkracht van onze gemeenschap met een 
gezamenlijke en geïntegreerde aanpak beter benutten zodat noodzakelijke veranderingen op een 
verantwoorde wijze kunnen worden doorgevoerd. 
 
Wij rekenen op steun in het coalitieakkoord en vertrouwen op een goede samenwerking met  de 
nieuwe coalitie. 
 
Namens het bestuur, 
 
Don van Sambeek, 
voorzitter 
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