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Dorpscoöperatie

Waarom
- Als Afferden minder afhankelijk worden. 
- Slagvaardige ‘organisatie’ van het dorp
- Meerwaarde is een vangnet, contacten leggen, mensen betrekken 
- Samen sterk
- Coöperatie is ook goede body richting gemeente en een partij die waar nodig kan onderhandelen. 
- Mogelijke aansturing van voorzieningen in het kader van leefbaarheid. 

Hoe
- Oprichting: Team vormen om de oprichting te verzorgen. Kwartiermakers. Dit team heeft uitdrukkelijk geen 

verplichting om later een actieve rol te vervullen in het bestuur. Draagvlak voor leden. Coöperatie bestaat 
uit mensen die op enige wijze zijn gekozen door het dorp. Leden coöperatie bepalen mede wie in bestuur 
komt. Geven mandaat aan bestuur. Coöperatie maakt jaarverslag, heeft een BTW nummer, kan subsidie 
aanvragen. 

- Ledenwerving en binding: Werken met de lidmaatschapsconstructie. Voor een paar euro per jaar kunnen 
mensen in Afferden lid worden. Verenigingen en ondernemers kunnen ook lid worden. Lidmaatschap van 
mensen moet ‘nut’ hebben. Beschrijven en communiceren van de voordelen voor leden. Vrijwilligers reden 
om lid te worden: begeleiden, in contact brengen met elkaar. Gezien worden. Vrijwilligers houden. 

- Verdienmodel: deel van contributie verenigingen naar coöperatie. Sterker staan door eigen verdienmodel. 
Deel lidmaatschapsgelden, deel subsidies.

- Communicatie: Op korte termijn iets concreets aanpakken om te laten zien dat je toegevoegde waarde 
hebt. Bekendheid via bergenonline.nl

Wat
- Een vrijwilligers databank. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden. Vrijwilligers uitruilen in verenigingen. 
- Dorpsraad en Afferden Samen Beter moeten naar elkaar toewerken. 
- Het moet duidelijk zijn wat de dorpscoöperatie en dorpsondersteuner doen en wat ze niet doen. 
- Stimuleren van samenwerking tussen verenigingen. Signaleren van mogelijkheden hier. 
- Mogelijkheid voor sociale ondernemingen om aan te sluiten. 
- Een afspiegeling zijn van het dorp
- Verhoudingen met gemeente, dorpsraad en gemeenschap moeten duidelijk zijn. Organisatiestructuur van 

het dorp
- Coöperatie kan onderhandelen met de gemeente als dat nodig is.
- We brengen de aansturing van subgroepen die er nu zijn (bijv zorg en welzijn, voorzieningen etc) onder in 

de dorpscoöperatie. Dit om waar nodig te ondersteunen en te verbinden. 
- Zichtbare communicatie naar buiten. 
- Dorpsondersteuner valt onder de dorpscooperatie: een centrale en verbindende schakel tussen 

dorpsbewoners, zorgverleners,  gemeente, welzijnswerkers en andere professionals



Dorpsondersteuner

Waarom
- Een schakel tussen de 0de en 1e lijn is essentieel voor de toekomst van zorg, welzijn en leefbaarheid in 

Afferden. 
- Mensen bij elkaar brengen en het eigen initiatief van bewoners en hun zelfredzaamheid stimuleren
- Knelpunten, die niet door partijen zelf opgelost kunnen worden, op de juiste plek terecht laten komen.

Hoe 
- Aansturing: vanuit de dorpscooperatie? Periodieke verslaglegging middels logboek. 
- Bekostiging: in eerste instantie subsidie, bij voorkeur van lokale overheid. Mogelijk te combineren met 

verdienmodel van dorpscooperatie. 
- Verantwoording: logboek. ‘Gezondheidswinst’ meetbaar maken. 

Wat
- Vraagbaak en bemiddelaar tussen inwoners en professionals 
- Niet één persoon, maar twee mensen of een klein team 
- Er moet een plek zijn waar je naartoe kunt gaan. Het liefst met een spreekuur en een telefoon. 
- Zichtbaar zijn 
- Mensen hebben vertrouwen in de dorpsondersteuner, drempel laag
- Privacy wordt gewaarborgd 
- Samenwerking met KBO en Bejen. 
- Samenwerking met school en hobbyclubs als sport, cultuur, toneel, zang, kerk
- Het moet duidelijk zijn wat de dorpscoöperatie en dorpsondersteuner doen en wat ze niet doen. 
- Nauwe samenwerking met bewonersinitiatieven. 
- Mensenkennis

Nuttige info uit America nav presentatie Hay Mulder 28052019



Hulpvragen / aanbod m.b.t.:
- Vervoer (via de vervoersdienst VIA en vervoer 

buiten de rijtijden van VIA)
- Klusjes van uiteenlopende aard
- tuinonderhoud / bijenoverlast 
- Onderwijsondersteuning taal / rekenen
-  Ondersteuning bij invullen van formulieren
- Koffie maatjes
- Mantelzorgers
- Ondersteuning vluchtelingen  / statushouders
- Wonen / zoeken naar geschikte woning
- Alcohol / drugsproblematiek
- Vrijwilligersactiviteiten
- Begeleiding naar activiteiten
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