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Introductie
Hollandscheveld is één van de tien dorpen van de gemeente Hoogeveen en telt ongeveer
4400 inwoners.
De Dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt is op initiatief van de Vereniging
Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang opgericht in 2014.
Doelstelling:
1. Bevorderen saamhorigheid in het dorp en stimuleren onderlinge solidariteit van
inwoners
2. Aanbieden van vrijwilligers hulp in combinatie met professionele zorg en ondersteuning
Per 1 oktober 2015 heeft de dorpscoöperatie met steun van de gemeente een professionele
dorpsregisseur aangesteld die bevoegd is om Wmo – ondersteuning te indiceren en toe te
wijzen, alsmede een beroep kan doen op 120 vrijwilligers van de dorpscoöperatie voor
allerlei klussen en diensten.
De dorpsregisseur, de in Hollandscheveld werkzame wijkverpleegkundigen en de huisartsen
onderhouden nauwe contacten.
In 2017 werd er via de dorpsregisseur 113 keer een beroep gedaan op een vrijwilliger voor
vervoer, tuinonderhoud, bezoeken en boodschappen doen en een aantal diverse klussen.
Voor de Wmo kwamen er in 2017 bij de dorpsregisseur 207 meldingen binnen.
Andere activiteiten van de dorpscoöperatie om de inwoners zo goed mogelijk in staat te
stellen dat ze zo lang en zo veilig mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en toch
sociale contacten blijven onderhouden zijn:
•
•
•

De Dagontmoetingen op dinsdag en vrijdag van 10 tot 14 uur in het Dorpscentrum ’t
Anker
Het samen met Woonzorgcentrum Beatrix in Hollandscheveld beschikbaar stellen van
twee duofietsen om samen met vrijwilligers of familie te gaan fietsen
Het organiseren van bijeenkomsten van bijvoorbeeld brand- en valpreventie

De actie Kanskaart
Luit Hummel van de BOKD vertelde een paar jaar geleden over het bestaan van ‘de
kanskaart’. Een mogelijkheid om inwoners met een laag inkomen te helpen om in
aanmerking te laten komen voor allerlei financiële regelingen (± 16) van de overheid en van
sommige instanties waar men wel recht op heeft, maar hiervan vaak niet op de hoogte is. In
een aantal dorpen in Groningen had men hiermee goede ervaringen opgedaan.
In de zomer van 2017 is een voorbereidingswerkgroep ingesteld bestaande uit
vertegenwoordigers van BOKD, Stichting Solidair Groningen – Drenthe, Gemeente
Hoogeveen, Humanitas Noord en Dorpscoöperatie.
Op 16 oktober 2017 zijn verenigingen en inwoners uitgenodigd om deze te informeren over
de werkwijze en de kansen met een kanskaart. Er was één voorwaarde om te kunnen
starten, te weten: Er moesten genoeg vrijwilligers zijn om gedurende het jaar 2018 meer dan
2000 huisadressen tweemaal te bezoeken. De eerste keer om de kaart met de nodige
mondelinge toelichting af te geven en de tweede keer om te horen of men de kaart had
ingevuld en zo ja om deze mee te nemen. Uit oogpunt van privacy kon men de kaart ook in
een bijgevoegde enveloppe gesloten meegeven of portvrij opsturen.
Van januari tot en met oktober hebben ± 30 vrijwilligers in 5 ronden met elkaar 1420
huisadressen ‘afgewerkt’. Het aantal terugontvangen kaarten waarop één of meer
regelingen waren aangekruist waarop men misschien wel recht heeft is rond 7%. Deze
inwoners werden wederom bezocht. Dit gebeurde deels door weer andere vrijwilligers. Zij
bespraken de mogelijkheden en vulden samen met de inwoners de formulieren in. Relatief
veel inwoners hebben inmiddels bericht ontvangen dat men in aanmerking komt voor één of
andere regeling. De regeling “Meerkosten” van de gemeente, waarvoor iemand met een
chronische ziekte of handicap in aanmerking kan komen is het meest succesvol. Ook de
toekenning van een tegemoetkoming in de kosten om kinderen te kunnen laten sporten
komt nogal eens voor. Maar een aanvraag voor huurtoeslag leidt er soms ook toe dat men
hiervoor in aanmerking kan komen.
De planning is er op gericht dat na nog twee ronden aan het eind van het jaar/begin
volgende jaar alle huisadressen in Hollandscheveld zijn bezocht.
De uitvoering gebeurt door vrijwilligers en de coördinatie berust bij de dorpsregisseur.
De dorpscoöperatie heeft het voornemen om in 2019 aan de slag te gaan met een poging
inwoners te bereiken die met laaggeletterdheid te maken hebben.

