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Inleiding 
Bij het opzetten van een koepel Zorgcoöperatieve Ontwik-
kelingen Brabant behoort de omschrijving van een zestal 
best practices; voorbeelden van succesverhalen elders 
kunnen namelijk een kleine kern of mensen in die kern 
aanzetten tot het krijgen van ideeën om de zorg in hun 
eigen kern aan te pakken. Bij deze een rapportage over  
de Zorgcoöperatie Helenaveen.

Helenaveen is een kleine kern van de gemeente Deurne 
en telt 870 inwoners. De gemeente ligt in de Peel, onge-
veer 37 kilometer ten oosten van Eindhoven. Helenaveen 
heeft sinds 1,5 jaar een zorgcoöperatie. In dit rapport zal 
ten eerste de opzet van de zorgcoöperatie uiteen worden 
gezet, vervolgens zullen de diensten die de zorgcoöperatie 
biedt besproken worden. Hierna zal nog wat dieper worden 
ingegaan op de locatie van de zorgcoöperatie en de samen-
werking met andere organisaties. De informatie in dit 
rapport is afkomstig van een bezoek aan de voorzitter van 
de coöperatie dhr. Jan Gerrits, informele gesprekken met 
vrijwilligers van de zorgcoöperatie en de websites van de 
gemeente Deurne en de zorgcoöperatie.

Opzet zorgcoöperatie Helenaveen
Het opzetten van een Integraal Dorpsontwikkelings-
programma (IDOP) en het feit dat de kerk, het klooster 
in het centrum van het dorp te koop aanbood is voor een 
aantal dorpsbewoners aanleiding geweest om in het dorp 
een aantal zaken op een rijtje te zetten. De dorpsbewo-
ners constateerden dat er vooral op het gebied van zorg te 
weinig mogelijkheden waren in het dorp. Vereniging Wit 
Gele Kruis Helenaveen en Jan Gerrits op persoonlijke titel 
werden door de groep bij het initiatief betrokken en samen 
werd besloten om het PON te vragen een plan te maken 
om meer zorg in de breedste betekenis van het woord 
naar Helenaveen te halen. Dit plan werd gepresenteerd 
en door de gemeente Deurne en het SRE verwerkt binnen 
de IDOP oplegger. Medio 2008 kreeg men groen licht van 
de provincie en voldoende middelen om het project uit te 
gaan voeren.

Er werd een adviseur aangesteld en een informatieavond 
en -middag georganiseerd voor alle inwoners van het dorp. 
Tijdens deze bijeenkomsten werd in kleine groepjes gedis-
cussieerd over het dorp en kwam naar voren dat er zeker 
een aantal zaken ‘gemist’ werden.
 
Toen brak een belangrijke tijd aan voor het ontstaan van 
de Zorgcoöperatie. Vanuit de vergaarde informatie van de 
bijeenkomsten werd reëel bekeken wat wel en niet moge-
lijk was. De initiatiefnemers wilden de dorpsbewoners niet 
te veel beloven, om later te moeten zeggen dat ‘iets’ niet 
te realiseren was. Men wilde met een zo concreet moge-
lijke opzet en uitvoering komen.

Uiteindelijk werd na een ‘denkperiode’ van 5 maanden 
gekozen om de volgende initiatieven verder uit te werken:
1. Dagbesteding
2. Zorginformatiepunt
3. Klussendienst
4. Zorgwoningen.

Om alles goed te managen werd op 1 december 2009  
bij statuten een Zorgcoöperatie Helenaveen U.A.  
opgericht, bestaande uit 4 bestuursleden (waaronder  
oud initiatiefnemers) en twee vertegenwoordigers  
vanuit het Wit Gele Kruis. In totaal dus 6 bestuursleden.
Belangrijkste doel van de Zorgcoöperatie is dat mensen 
langer in Helenaveen kunnen blijven wonen.  
De Zorgcoöperatie koos als logo twee tegen elkaar leunen-
de zwanen en het bijbehorende motto luidt ‘Zorgen voor 
jezelf, maar niet alleen……’

Dorpsbewoners kunnen lid worden van de Zorgcoöperatie 
voor € 22,00 per persoon per jaar. Bij de oprichting in  
2009 telde de vereniging 40 leden en medio 2010 is dit 
aantal opgelopen tot 70 leden. Het streven is om in 2011 
100 leden te hebben en als coöperatieve vereniging zelf  
de broek te kunnen ophouden. 
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Diensten zorgcoöperatie Helenaveen
Dagbesteding
In een multifunctionele ruimte in Dorpscentrum  
De Gouden Helm is een ruimte gevestigd waar elke dinsdag 
van 10.00-16.00 uur dorpsbewoners vanuit Helenaveen 
terecht kunnen voor gerichte activiteiten en begeleiding. 
Twee deskundige vrijwilligers (verpleegkundigen) 
ontvangen momenteel 7 dorpsbewoners die er de hele dag 
terecht kunnen voor allerlei soorten activiteiten. Deze 
variëren van samen wandelen tot samen koken, kienen 
en keuvelen. De activiteiten zijn altijd gericht op de 
zorgvraag van de deelnemers. De kosten voor deelname 
bedragen € 6,50 per dag inclusief een lunch met soep.

Zorginformatiepunt
Gesitueerd aan Dorpscentrum De Gouden Helm is het 
Zorginformatiepunt, waar men dagelijks terecht kan om 
geïnformeerd te worden over de meest uiteenlopende 
zorg- en welzijnsproducten. Ook is het mogelijk om 
‘moeilijke’ papieren in te vullen of om gewoon een praatje 
te komen maken. De informatievoorziening vindt niet 
alleen plaats voor leden maar voor alle dorpsbewoners die 
iets willen weten.

Klusdienst
Er zijn twee vrijwilligers werkzaam voor de Klusdienst. 
Zij verrichten op vraag allerlei werkzaamheden, veelal 
kleine klusjes die normaal door huisgenoten of kinderen 
gedaan worden. Dit om oneigenlijke concurrentie met 
klussenbedrijven te voorkomen. Werkzaamheden die o.a. 
verricht worden zijn:
•	 Het	verzetten	van	een	kast
•	 Het	ophangen	of	verhangen	van	schilderijen
•	 Het	herstellen	van	een	lekkende	kraan
•	 Het	plakken	van	een	band

De aanmelding van een Klus gebeurt bij het 
Zorginformatiepunt middels een werkbriefje. De kosten 
zijn € 2,50 per half uur en worden door de aanvrager 
betaald zodra de klus is geklaard.

Zorgwoningen
Deze gaan gebouwd worden in samenwerking met 
Woningstichting Bergopwaarts en de gemeente Deurne. 
Samen met enkele dorpsbewoners is een werkgroep 
gevormd die in de vorm van Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO) vorm gaan geven aan deze 
woningen die aan de achterzijde van Dorpscentrum 
De Gouden Helm gevestigd gaan worden. Eén van de 
bestuursleden van de Zorg- coöperatie participeert in  
de werkgroep.



Locatie Dorpscentrum De Gouden Helm
Zorgcoöperatie Helenaveen heeft geen eigen locatie.  
De vergaderingen en de meeste activiteiten vinden plaats 
in Dorpscentrum De Gouden Helm. Er bestaat een prima 
samenwerking met het beheer en ook kunnen goede prijs-
afspraken over de huur van de ruimten gemaakt worden.

Samenwerking andere organisaties
Zorgcooperatie Helenaveen heeft samenwerking erg hoog 
in het vaandel staan. De leefbaarheid van elke kleine kern 
valt of staat bij deze samenwerking van professionele, niet-
professionele, maar zeker ook commerciële instellingen. De 
samenwerking met het bestuur van het Wit Gele Kruis, als 
rechtspersoon thans ook zelf lid van de zorgcoöperatie, de 
Dorpsraad, de KBO, Stichting Welzijn Deurne en natuurlijk 
het beheer van het Dorpscentrum wordt als zeer belangrijk 
ervaren. 

Meer informatie
Het bestuur van de coöperatie is altijd bereid om andere 
kernen te woord te staan. Dit willen zij doen vanuit de 
koepel Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen, maar ook op 
persoonlijke titel.

Kijk voor meer informatie op: www.zorghelenaveen.nl  
Ook kan er contact worden opgenomen met de zorg- 
coöperatie Helenaveen via e-mail: info@zorghelenaveen.nl  
of telefoon: 0493 53 99 28.

Dit project is mogelijk gemaakt door een subsidie van de  
provincie Noord-Brabant.


