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Zorgcoöperatie Hoogeloon en Joris Zorg 

Samen klopt ‘t
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“Samen geven wij 
professionele zorg 
zonder het dorpse, 

menselijke karakter uit 
het oog te verliezen.”
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Voor Hoogeloon door Hoogeloon. Vanuit 
die gedachte ontstond destijds de eerste 
Zorgcoöperatie van Nederland. Inmiddels 
biedt Zorgcoöperatie Hoogeloon 
verschillende diensten en voorzieningen 
aan. Niet alleen voor ouderen, maar 
bijvoorbeeld ook voor chronisch zieken 
en mensen met een beperking. 

Wat Zorgcoöperatie Hoogeloon voor hen 
betekent? Denk aan een eetgroep, een 
uitleenpunt voor zorghulpmiddelen, 
Wmo-spreekuur, dagbesteding, zorg 
thuis en zelfs een zorgvilla voor mensen 
met dementie. Alles is in het dorp 
aanwezig dankzij de onvermoeibare 
inzet van veel vrijwilligers.

Joris  Hoogeloon
Iedereen begrijpt dat sommige 
activiteiten van Zorgcoöperatie 
Hoogeloon niet alleen door vrijwilligers 
uitgevoerd kunnen worden. We geven 

immers meer en meer invulling aan 
professionele zorgdiensten waarvoor 
de juiste papieren nodig zijn. Daarom 
besteden we een deel van onze diensten 
uit aan Joris Zorg.

Joris Zorg en Zorgcoöperatie Hoogeloon 
zijn gemaakt voor elkaar. Joris Zorg is 
namelijk ook een vernieuwer in de zorg, 
gelooft in het initiatief van Zorgcoöperatie 
Hoogeloon en is uit hetzelfde hout 
gesneden: kleinschalig, dorps en 
persoonlijk. Voor beiden was de keuze om 
samen te werken direct logisch. Samen 
geven wij nu professionele invulling aan 
de missie van Zorgcoöperatie Hoogeloon 
zonder het dorpse, menselijke karakter uit 
het oog te verliezen.

Voorbeelden en uitleg over onze 
samenwerking, rolverdeling en 
verantwoordelijkheden, lees je in deze 
folder.

In 2005 besloten de inwoners van Hoogeloon hun krachten te bundelen 
om ouderen uit hun gemeente te ondersteunen in hun zorgvraag.  Vanuit 
burgerinit iat ief werd de Zorgcoöperatie Hoogeloon opgericht met een 
duidelijke missie:  oudere dorpsgenoten moeten in hun eigen dorp kunnen 
blijven wonen,  óók  als zij intensievere zorg nodig hebben.  Nu,  anno 2020, 
is deze missie nog steeds dezelfde.

Zorgcoöperat ie Hoogeloon 
en Joris Zorg.  Samen k lopt ‘ t
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“ Mevrouw van Eijzeren is 88 jaar en woont nog helemaal zelfstandig in 
haar vertrouwde tussenwoning.  Ze kan nog opmerkelijk  veel zelf,  maar 
niet alles.  Ze heeft twee k inderen maar deze wonen ver weg,  dus daar kan 
ze niet zo makkelijk  op terugvallen.  Gelukkig kan ze rekenen op hulp in 
het huishouden én thuiszorg van Joris Zorg.  Daarnaast komt Annie,  een 
v rijw illigster van de Zorgcooperatie,  elke v rijdagmiddag op bezoek  en gaan 
ze samen iets gezelligs doen.  Ook is mevrouw is een trouwe bezoekster 
van het wekelijkse spreekuur van Zorgcoöperatie Hoogeloon.  Samen met 
v rijw illigster Sjan neemt ze dan haar post door.  Zo voelt ze zich gesteund 
en wordt bevest igd dat ze alles onder controle heeft .  Het geeft haar 
vertrouwen en gemoedsrust .  Ze kan haar aandacht voor de rest van de week 
weer op dagelijkse zaken richten en zo langer zelfstandig thuis wonen.”  

Ver t rouwd,  Herkenbaar en Dichtbij
De waarden die Hoogeloon volgt zijn 
Vertrouwd, Herkenbaar en Dichtbij. 
Dit komt een-op-een voort uit de 
betrokkenheid van de vele vrijwilligers: 
de oorspronkelijke meerwaarde 
van de Zorgcoöperatie. Inmiddels 
is deze meerwaarde uitgebreid met 
professionele zorg, maar zonder deze 
waarden en het hogere doel uit het oog 
te verliezen: iedereen uit Hoogeloon 
moet zo lang mogelijk in Hoogeloon 
kunnen blijven wonen.

Onze verantwoordeli jkheden
•  Het herkennen en erkennen van 
kwetsbare mensen.

•  Samen de hulpvraag bepalen en 
ondersteuning of hulp zoeken.

•  Vrijwilligers werven en behouden, 
van spreekuur tot kookgroep tot 
dagbesteding tot thuiszorg tot zorgvilla.

•  Nauwe samenwerkingsbanden 
onderhouden met het Steunpunt, de 
Dorpsraad, Joris Zorg en Gemeente Bladel.

•  Regelen dat de juiste zorg op het juiste 
moment gegeven wordt.

Het verhaal van mevrouw van Eijzeren illustreert het bijzondere karakter van 
Hoogeloon. We zijn een dorp dat zelf de verantwoordelijkheid neemt om de 
zorg voor zijn inwoners te optimaliseren. Dat zorg vertrouwd aanvoelt,  wordt 
aangeboden door herkenbare gezichten en altijd dichtbij de cliënt staat, zijn 
belangrijke waarden binnen onze bijzondere organisatie.
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“Janneke bezoekt het spreekuur van 
Zorgcoöperatie Hoogeloon.  Ze heeft een hulpvraag 
over haar moeder :  ze woont nog zelfstandig, 
maar het lijkt wel per dag moeizamer te gaan. 
Een huisbezoek volgt.  De Zorgcoöperatie weet 
genoeg en stelt een plan van aanpak op.  Er komt 
een aanvraag voor huishoudelijke hulp,  voor 
thuiszorg van Joris Zorg en er wordt een maatje 
gezocht.  De rol van medewerkers van Joris Zorg is 
tweeledig.  Enerzijds bieden ze professionele zorg 
aan Janneke’s moeder,  anderzijds monitoren ze 
(veranderingen in) de situatie.  Hiermee blijven ze 
in gesprek met moeder,  Janneke en de rest van 
de familie:  behoeften worden duidelijk  in kaart 
gebracht,  zodat er nog gerichter naar oplossingen 
kan worden gezocht.”
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Vrijw illig + professioneel = posit ieve zorg
Het voorbeeld van Janneke is er eerder 
regel dan uitzondering. Zorgcoöperatie 
Hoogeloon vult Joris Zorg aan, en 
andersom. Hieronder ontstaat een unieke 
samenwerking. En belangrijker nog: een 
win-winsituatie voor al onze cliënten. 

De vrijwilligers zijn het hart van de 
Zorgcoöperatie, zij vormen een mooie 
aanvulling op de professionele zorg van Joris 
Zorg. De Zorgcoöperatie krijgt alle ruimte 
om de zorgmomenten aan te vullen met 
vrijwillige ondersteuning om het welzijn 
te vergroten. Wanneer een cliënt door 
(ouderdoms)ziekte kwetsbaarder wordt, 
dan werken op deze manier vertrouwde 
zorgprofessionals en vrijwilligers samen bij 
de dagbesteding, rondom thuiszorg en in de 
zorgvilla. 

Onze v isie op zorg
Dit alles zorgt dat we daadwerkelijk 
invulling geven aan onze waarden: 
Vertrouwd, Herkenbaar en Dichtbij. 
Vanuit die waarden geven we invulling 
aan onze visie. De Zorgcoöperatie 
gaat een relatie aan met de cliënt. Die 
staat centraal. In eerste instantie staat 
Zorgcoöperatie samen met de familie 
rond de cliënt in de binnenste cirkel. 
In een grotere cirkel daaromheen staat 
de professionele zorg. In welke fase 
we ons ook bevinden, de cliënt blijft 
altijd centraal staan. Op een gegeven 
moment is er een grotere rol voor de 
professionele zorg. Waar familie en 
mantelzorgers dan een stapje terugdoen, 
blijft de Zorgcoöperatie dichtbij de 
cliënt, verbonden met de professionele 
zorgverleners van Joris Zorg.

Riky en Adrie van de kookgroep
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“ Mevrouw heeft Alzheimer.  Thuis wonen was,  ondanks 
mantelzorgende familieleden,  geen optie meer.  Gelukkig kon zij 
toch in ‘haar geliefde’  Hoogeloon wonen.  Nadat zij met behulp van 
de Zorgcoöperatie een indicatie heeft gekregen,  is zij één van de 
bewoners van de zorgv illa aan de Hoofdstraat.  Daar kan zij alt ijd 
rekenen op professionele hulp als dat nodig is.  Maar die behoefte 
is niet doorlopend.  Terwijl  de dagelijkse gang van zaken – en in 
toenemende mate – wel aandacht vereist .  Hulp bij de toiletgang, 
een gezellig praatje of het aankleden bijvoorbeeld.  Dan blijkt 
maar weer hoe onmisbaar v rijw illigers zijn en hoe goed het is dat 
Zorgcoöperatie Hoogeloon en Joris Zorg elkaar hebben gevonden.”

Tot  slot
De Zorgcoöperatie is voortdurend in 
beweging en is nog steeds de aanjager 
van het complete zorgproces. Trends 
geven aan dat tot 2040 de vergrijzing 
verdubbelt, dementie verdriedubbelt en 
er onvoldoende zorgprofessionals zullen 
zijn. Tegelijkertijd zien we dat het aantal 
burgerinitiatieven toeneemt. In dat licht 
is de samenwerking van vrijwilligers en 
zorgprofessionals een noodzaak. Doordat 
Joris Zorg en het dorp Hoogeloon zich nu 
als voorloper opwerpen, zijn we in staat 
echt iets te betekenen.

Er wordt een integrale zorgketen 
nagestreefd waarin samenwerken, 
herkenbaarheid en vertrouwen een 
belangrijke rol spelen. Zo wordt er een 
nauwe relatie onderhouden met de 
cliënt en hun familie waarin we elkaar 
waarderen en goed kennen. Hier wordt 
de zorg voortdurend op afgestemd. Zo 
veranderen we nodige zorg in positieve zorg.
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“Oudere dorpsgenoten moeten 
in hun eigen dorp kunnen blijven 
wonen, óók als zij intensievere 

zorg nodig hebben.”

Kookgroep van de Zorgcooperatie
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Zorg

Samen klopt ‘t

Zorgcooperat ie Hoogeloon
Den Bogerd 29

5528AX Hoogeloon
Tel: 0497 681140

Wilt u graag lid worden van de zorgcooperatie 
Hoogeloon of als vrijwilliger aan de slag? Mail dan 
naar info@zorgcooperatie.nl of bel 04977-681140


