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Inleiding
Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve 
Ontwikkelingen 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 Zorgsteunpunt Heusden

Heusden is een kleine kern in de gemeente Asten en 
telt ongeveer 2.400 inwoners. De gemeente ligt in 
de Peel, ongeveer 30 kilometer ten Noordoosten van 
Eindhoven. Heusden is op 1 januari 2011 gestart met het 
Zorgsteunpunt. Het voorbeeld van Heusden past prima in 
deze reeks van best practices omdat zij de expertise van 
andere kleine kernen gebruikt hebben om te komen tot 
het Zorgsteunpunt. De informatie in dit rapport is afkom-
stig van een bezoek aan de voorzitter van de werkgroep 
Zorgsteunpunt Heusden Tiny Leenders en lid van de werk-
groep en vrijwillig coördinator Mayke Peters. Daarnaast 
zijn de websites van de gemeente Asten en de Dorpsraad 
Heusden geraadpleegd. 

Opzet Zorgsteunpunt Heusden
In het jaar 2005 is in Heusden een integraal dorpsontwik-
kelingsprogramma (iDOP) vastgesteld. Kerndoel van het 
dorpsontwikkelingsprogramma Heusden is het verbeteren 
van de leefbaarheid in Heusden. Deze leefbaarheid komt 
met name door schaalvergroting, veranderingen in de 
economische en sociale omstandigheden en veranderingen 
in de bevolkingssamenstelling in de knel. 
De bevolkingssamenstelling zal ook in Heusden de komende 
decennia belangrijke veranderingen ondergaan. Met name 
het aantal en percentage ouderen en daardoor mensen 
met beperkingen zal sterk toenemen. Ouderen geven aan 
zo lang mogelijk zelfstandig in Heusden te willen blijven 
wonen. Dit heeft tot gevolg dat een groter beroep wordt 
gedaan op voorzieningen, die voor deze groep van belang 
zijn. Deze ontwikkeling vraagt op maat gesneden voorzie-
ningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Heusden 
levensloopbestendig maken is het uitgangspunt. 
Zoals in zoveel kleine kernen is het voorzieningenniveau 
de afgelopen decennia terug gelopen. Er is bijvoorbeeld 
geen huisarts, geen consultatiebureau voor zuigelingen en 
kleuters en geen eigen schoolarts voor schoolkinderen. 

Het dorpsontwikkelingsprogramma voorziet in de ontwik-
keling van een multifunctioneel aanbod van voorzieningen, 
waaronder een zorgsteunpunt. 
Een werkgroep van zes dorpsgenoten, waaronder twee 
leden van de Dorpsraad en twee van de plaatselijke KBO, 
heeft bovengenoemd initiatief omarmd en is samen met 
een welzijnsorganisatie en het SRE van start gegaan.

Na een uitgebreide ‘tocht’ langs allerlei kleine kernen 
waar deze initiatieven spelen is men in overleg met de 
dorpsgenoten gekomen tot de opzet van een Zorgsteunpunt 
en zijn middelen vanuit de gemeente Asten beschikbaar 
om een tweejarige proeftuin mogelijk te maken.

Mayke Peters is als vrijwillig coördinator bereid gevon-
den om op 1 januari 2011 met de uitvoering te starten. 
Gedurende de proefjaren wordt het aanbod vooral af-
gestemd op de vraag van de Heusdense inwoners, wel is 
gekozen voor een drietal lijnen of producten. Hierop wordt 
in de volgende paragraaf dieper ingegaan. 

Voor de organisatie wordt aanvankelijk uitgegaan van een 
werkgroepmodel, als onderdeel van de dorpsraad Heusden. 
Op termijn wordt uitgegaan van een organisatie met eigen 
rechtspersoonlijkheid. Doelstelling, organisatie en werk-
plannen worden uitgewerkt. 
Partners in het zorgsteunpunt zijn de gemeente met het 
loket WMO, de zorgaanbieders, zo mogelijk een huisarts, 
organisatie voor Welzijn Onis, de dorpsraad Heusden als 
intermediair tussen gemeente en als belangenbehartiger 
voor leefbaarheid van het dorp met zijn inwoners, en de KBO.
Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in het geheel. 
Netwerkzorg, een combinatie van professionele inzet en 
vrijwilligerswerk, is het uitgangspunt. 
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Diensten Zorgsteunpunt
Vraagbaak voor informatie en advies
Wekelijks op vrijdag van 10.30 uur tot 11.30 uur houdt 
Mayke Peters, coördinator van het Zorgsteunpunt, spreek-
uur in Gemeenschapshuis Unitas/de Hoeksteen. Iedere 
inwoner van Heusden kan op het spreekuur terecht, men 
hoeft dus geen lid te zijn. Het spreekuur biedt de moge-
lijkheid alle persoonlijke vragen die verband houden met 
gezondheid, hulpverlening in en rond het huis en persoon-
lijke zorgverlening te bespreken. De coördinator geeft 
vrijblijvend advies en informatie of zal doorverwijzen naar 
instanties die hulp kunnen bieden. De vraagbaak wordt ge-
zien als een voorportaal voor het gemeentelijk WMO loket. 
Naast dit spreekuur is de coördinator altijd bereikbaar op 
een telefoonnummer en kan zij desgewenst huisbezoeken 
afleggen.

Groepsactiviteiten
Om mensen te bereiken zullen in samenwerking met  
dorpsorganisaties als de KBO en andere groeperingen, 
groepsactiviteiten met voorlichtende functie m.b.t.  
zorg en gezondheid worden georganiseerd. Vanaf januari 
2011 is gekozen om de haalbaarheid van onderstaande 
activiteiten verder te onderzoeken. De Werkgroep Zorg-
steunpunt zal dit onderzoek naar haalbaarheid en behoef-
ten onderzoeken.

Activiteiten zijn bij voldoende deelname:
1.  De organisatie van een Eetpunt en/of inlooppunt  

met koffieuurtje.
2.  Dagbesteding op (voorlopig) één dag in de week.
3.  Organisatie van informatieve bijeenkomsten in  

samenwerking met anderen.
4. Bijeenkomsten voor Mantelzorgers
5. Het continueren van de Prikdienst 
6.  Het verfijnen en verduidelijken van het werken met  

de drie AED’s die in de kom Heusden hangen.

Lokaal team voor thuiszorg
In overleg met zorgaanbieder Savant is gekozen om in 
Heusden voor verzorging en verpleging met een klein 
lokaal team van hulpverleners te gaan werken. Savant zal 
hiervoor zorgdragen. Doel moet zijn dat er minder zorg-
verleners per cliënt komen waardoor een intensievere 
band en vertrouwen kan ontstaan. De coördinator van het 
Zorgsteunpunt wordt optimaal betrokken bij de opzet en 
voortgang van deze nieuwe werkwijze. Gestreefd wordt 
naar het zogenaamde wijkzustermodel.

Wat betreft het aanbieden van Huishoudelijke hulp bin-
nen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zal 
het Zorgsteunpunt zelf vooral zorgen dat meer mensen 
vanuit het Persoonsgebonden Budget (PgB) geholpen gaan 
worden. Gestreefd wordt om hierbij zoveel mogelijk 
gebruik te gaan maken van het bestaande netwerk rond 
de aanvrager. Ook biedt het Steunpunt ondersteuning bij 
het invullen van formulieren en eventueel het zoeken naar 
hulpverleners. 



Locatie Zorgsteunpunt
Het Zorgsteunpunt en haar activiteiten vinden plaats 
vanuit Gemeenschapshuis Unitas en het aanpalende 
gebouw voor Senioren de Hoeksteen. Binnen het 
Integrale Dorpsontwikkelingsprogramma van Heusden 
zijn ver gevorderde gedachten om te komen tot een 
multifunctionele nieuwbouw van gemeenschapshuis, 
gymzaal, brede basisschool en zorgwoningen. Het Zorg-
steunpunt zal in deze meeliften en betrokken worden bij 
de ontwikkelingen en later onderdeel uitmaken van deze 
brede nieuwe voorziening. 

Samenwerking andere organisaties
Voor het Zorgsteunpunt is plaatselijke maar ook regionale 
samenwerking erg belangrijk. Bestuursmatig zijn er 
contacten met de gemeente Asten, Savant Zorg, Onis voor 
welzijnsdiensten, Wocom voor huisvesting ouderen en KBO 
Heusden voor gezamenlijke activiteiten.
Daarnaast zijn er regelmatig contacten gelegd met:
• Amalia Zorg Asten (Eetpunt)
• Buurtzorg Someren
• Rinette Zorg
• Zorgorganisatie De Zorgboog
• SRE
• Provincie Noord-Brabant via het IDOP

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op: www.dorpsraadheusden.nl.  
Ook kan er contact worden opgenomen met mevrouw  
Tiny Leenders, telefoon: 0493 69 18 87 of e-mail:  
t.leenders.vdbeuken@gmail.com.

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


