
HET MOET TOCH MOGELIJK ZIJN MET ZZP-ERS TOT EEN BETERE 
DIENSTVERLENING TE KOMEN. 

 

LEDEN: 

ZORGVRAGERS 

ZORGAANBIEDERS 

LEDEN UIT SOLIDARITEIT 

 

 

 



ONS KENT ONS 

•  ideale match  

• vaste zelfsturende teams zzp-ers  

• nieuwe initiatieven aanjagen 

• ervaringen delen met andere dorpen 



KOEPEL VAN ZORGCOÖPERATIES 

•  Zorgtransities – WMO- AWBZ 

•  Wijkverpleegkundige 

•  120 coöperaties in Zuid Nederland 



‘EEN COÖPERATIEF SAMENWERKINGSVERBAND VOOR 
AANDACHT, BETROKKENHEID EN ZORG DICHTBIJ’ 

Zowel vrijwilligers als gebruikers zijn lid 



INTENSE INFORMELE HULP 

Informatie en advies  AED 

Dagactiviteiten   Vervoersdienst   

  Boodschappen en Bezoekdienst                                   

            Afscheid nemen  

Moestuin 

Zorg 

 



WEL OF NIET SAMENWERKEN 

Dorpsraad = koepelorganisatie en verbinder 

Zorgorganisaties geven ruim baan 

Gemeente aanvankelijk niet uiteindelijk wel 

Welzijnsinstelling concurrentie en overleving  



WERKNEMER COÖPERATIE 

gewoondoen     schoongewoon    helpgewoon 
winst voor iedereen, met gelijke verdienste voor iedereen en met 

een collectief gevoel van eigenaarschap.  



 
BINNEN EEN WERKNEMERSCOÖPERATIE GEEF JE MENSEN DE 

BEVOEGDHEID TOT ZICHZELF.” 
 

Vrijheid is belangrijk 

Voor en door iedereen. Samen sta je sterk.  

Spelenderwijs 



IEDERE COÖPERATIE WERKT VANUIT EEN GEZAMENLIJK GEDEELDE VISIE: 
KLEINSCHALIG WERKEN MET AANDACHT VOOR VAKMANSCHAP, RECHT 
VANUIT HET HART EN MET EERLIJKE TARIEVEN.  
 

•   De coöperatie verzorgt de administratie voor de units, evenals de websites, marketing en 
opleidingen 

•  wachtlijsten teruggebracht naar 8 weken 

•  tariefdaling voor jeugdzorg van € 90,- naar € 54,- 



ONDERNEMERS DIE PARTTIME ONDERNEMEN VANUIT EEN 
(BIJSTAND)UITKERINGSSITUATIE. 
 
Er zit ongelofelijk veel talent werkeloos thuis en dat is, zeker in een tijd waarin we massaal 

moeten bezuinigen, te gek voor woorden. 

 

Je eigen uitkering (deels) terugverdienen zorgt voor eigenwaarde 

 
 



•  Rechten ( kwijtscheldingen, bijz. bijstand, toeslagen e.d. ) blijven behouden. 

•  Sollicitatieplicht en participatieplicht vervalt 

•  Je hoeft geen uitgebreid ondernemersplan te schrijven maar kunt meteen aan de slag 

•  De omzet komt in een persoonlijke thermometer waaruit je kosten en investeringen mag betalen 



•  Niet sturen maar een sociale beweging de ruimte geven!  

•  De deelnemers moeten niet alleen de ruimte krijgen, maar die ook voelen en er aan wennen. 

•  Het doel is niet zozeer om mensen uit een uitkering te krijgen als wel de ontwikkeling van een 
groep te bevorderen 

 

 



DIRK III ALS DE KRAAMKAMER 

op thema’s trekkers vinden 
motiveren 

   verbinden 



. 
GEBIEDSCOÖPERATIE RIVIERENLAND 

Realisatie van een Nieuwe Economie in de Betuwe op het vlak van energie, vervoer, gezondheid, voedsel en 
leefomgeving 



geldstromen de Betuwe uit naar blijvend in de Betuwe 

 

een nieuwe waardering voor vrijwilligerswerk bewerkstelligen, zoals: ruilen, 
tijdgeld, energie-aandelen, zorgpunten, et cetera 
 


