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OPMERKELIJK Inwoners van Hollandscheveld zijn 2,5 jaar bezig geweest met
het vormen van een dorpscoöperatie voor de zorg. Het loopt nu als een trein.
Hollandschveld loopt daarmee vooruit op de participatiemaatschappij.
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i de Vries en Aly Bruins zijn verheugd over de positieve reacties op de dorpscoöperatie.
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Dorpscoöperatie blijkt grote hit
• Hollandscheveld Verbindt krijgt elke week nieuwe leden
)LLANDSCHEVELD - Dorpscoöperatie HollandscheId Verbindt slaat aan. Binnen een maand na de officiële
irt zijn er al zeshonderd mensen lid van het zorginitiaf, komen er tal van instanties kijken hoe HollandscheId het aanpakt en wordt er zelfs een symposium over die
npak gehouden.
men. Het moet de zorg dichter bij
de burger brengen en de profesit wordt een spannende tijd', sionele hulp in verbinding brentelt bestuurslid Jan de Vries gen met de vrijwilligers die een
L de dorpscoöperatie. 'We heb- handje willen helpen. 'De dorps1 de leden, we hebben de vrij- regisseur gaat straks de indicatie
ligers en nu gaan we de vaca- doen voor de WMO in Hollande voor de dorpsregisseur plaat- scheveld. Dat is mooi, maar dat
.. Na de zomer moet alles lopen is aan allemaal regels gebonden.
zien we hoe het echt werkt.' Soms heb je nog wat extra hulp
: initiatief voor de dorpscoö- nodig die je niet vanuit de WMO
atie is 2,5 jaar geleden geno- kan krijgen. Dan hebben wij een

oen Bottema

kaartenbak met vrijwilligers die
zo'n klusje willen doen.' Medebestuurslid Aly Bruins vult aan:
'Er hebben zich 170 mensen bij
de coöperatie aangemeld die vrijwilligerswerk voor mensen in het
dorp willen doen. Prachtig! Met
al deze mensen hebben we gesprekken gevoerd, zodat we een
goed overzicht hebben van wie
wat kan doen. Niet alleen kunnen we mensen die WMO krijgen iets extra's bieden. Ook mensen die hulp nodig hebben, maar
niet voor de WMO in aanmerking
komen, kunnen we helpen.' Als
vrouw van de huisarts in het dorp
kan Bruins goed zien welke gevolgen de schaalvergroting in de zorg
heeft. 'Vroeger had je de wijkver-

pleegkundige die echt actief was
in het dorp. Die kwam regelmatig
op de koffie om ervaringen uit te
wisselen en te kijken wie er extra
hulp nodig heeft. Nu moetje voor
de wijkverpleegkundige naar Assen bellen.' De gemeente Hoogeveen steunt het initiatief in Hollandscheveld en beschouwt het
als een pilotproject. 'Wij zijn erg
blij dat de gemeente het initiatief
zo omarmd heeft,' aldus De Vries.
'Deze week hebben we nog een
overleg met de gemeente gehad
over de dorpsregisseur. Wanneer
je Hollandscheveld vergelijkt
met andere plaatsen waar het al
werkt, hebben we 1,2 fte nodig.
We zijn er ook van overtuigd dat
we dat krijgen.'

