Jaarverslag 2018 Dorps Zorg Coöperatie ‘Mit Mekoar’
De DorpsZorgCoöperatie ‘Mit Mekoar’ werkt al weer ruim twee jaar ten behoeve van de
inwoners van Noordbroek en omgeving, samen met de zorgaanbieders in Gockingaheem,
de Noord- Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (oftewel de NNCZ) en Cosis.
We zetten ons in ten behoeve van de leefbaarheid en het welbevinden van het dorp en
zijn inwoners. Dat doen we door mensen met elkaar in verbinding te brengen; we willen
een platform zijn waar mensen elkaar kunnen vinden en waar de basis wordt gelegd voor
het zorgen voor elkaar en het helpen van elkaar. We doen dit in nauwe samenwerking met
onze partners in Gockingaheem, de NNCZ en Cosis, en de inwoners en organisaties in
Noordbroek. Daarbij blijven we benadrukken dat de formele en informele zorg, de NNZC,
Cosis en de DorpsZorgCoöperatie ‘Mit Mekoar’ elkaar nodig hebben om alle dorpsgenoten
in Noordbroek en in de directe omgeving, daar waar nodig, te ondersteunen.
Dit jaarverslag geeft een beeld van de manier waarop we hier gestalte aan hebben
gegeven in 2018.
De activiteiten die we hebben georganiseerd of waaraan we deel genomen hebben zijn de
volgende:
We hebben wekelijks spreekuur in ons DorpsZorgloket ‘Gockingaheem’ We zijn
telefonisch bereikbaar, maar mensen kunnen ook het loket bezoeken met vragen over
zorg en dienstverlening. We moeten constateren dat deze service aan inwoners niet goed
loopt. Ook hebben we de indruk dat nog te weinig bekend is dat Gockingaheem b.v. niet
alleen verpleeghuiszorg biedt maar ook thuiszorg en 24-uurszorg thuis. Dit zijn enkele
punten van aandacht en we gaan hiermee aan de slag.
We hebben meegedaan aan NL doet, in 2018 begin maart en in 2019 medio maart. De
werkzaamheden in 2019 bestonden uit het schoonmaken van de bestrating rondom de
ingang van Gockingaheem en het opknappen van de bankjes. De groenperken zijn
schoongemaakt en aangevuld, de bakken bij de ingang zijn voorzien van viooltjes.
Ondanks de overvloedige regen hebben we dit met vrijwilligers en twee maatschappelijke
stagiaires klaar gekregen. We zijn door de kok getrakteerd op snert.
Op 15 mei is de jeu de boules baan afgemaakt en geopend. Er wordt vooral in de
periodes van mooi weer gebruik gemaakt van de jeu de boulesbaan, wekelijks door een
groepje enthousiaste spelers.
Op 2 juni was er de Open Dag, georganiseerd door de NNCZ en Cosis. De verbouwing
van Gockingaheem was klaar en belangstellenden konden de nieuwe inrichting bekijken.

Er is die dag een samenwerkingsovereenkomst tussen de NNCZ, Cosis en de
DorpsZorgCoöperatie ‘Mit Mekoar’ ondertekend. De verbouwing heeft geresulteerd in een
aantal geriefelijke en gezellige huiskamers met keuken, waar bewoners samen met de
verpleegkundige kunnen zitten, kunnen koken en samen eten.
Op 16 juni heeft de DZC zich gepresenteerd op de Boerenmarkt die jaarlijks in de tuin
van Gockingaheem wordt georganiseerd. Ook waren we aanwezig op de Kerstmarkt die in
het restaurant van Gockingaheem werd gehouden.
Onlangs, in februari, is er voor vrijwilligers en mantelzorgers een avond over Dementie
georganiseerd. Belangrijk was dat we de signalen van dementie leren herkennen en beter
begrijpen wat we juist wel en niet moeten doen in de omgang met dementerenden. Hier
was veel belangstelling voor. We gaan door om dergelijke avonden voor inwoners van
Noordbroek en omgeving te organiseren.
Momenteel zijn we druk bezig om het RepairCafe te organiseren. Deze wordt maandelijks
gehouden, met vrijwilligers. Het doel is om kleine reparaties aan apparaten, fietsen en
kleding met vrijwilligers te verrichten. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid waar het
RepairCafe gaat plaatsvinden.
Momenteel wordt een Bruidsmodeshow voorbereid in de kerk in Noordbroek, op 25 mei
a.s. Oude bruidskleding, voor bruid en bruidegom, wordt geshowd en natuurlijk ontbreken
de bruidsjonkers niet. Diverse organisaties uit het dorp zijn hier mee bezig en het doel is
hier oud en jong mee te plezieren.
Organisatie
In 2018 hebben we afscheid genomen van Truus Kroeze als bestuurslid. We kijken met
haar terug op een mooie en effectieve startfase waarin Truus zich volledig heeft ingezet
voor de nieuwe DorpsZorgCoöperatie ‘Mit Mekoar’. Ze vormde voor ons de schakel met
Zuidbroek en omgeving. De vacature die daarbij ontstond is nog niet opgevuld. Nieuwe
bestuursleden zijn van harte welkom.
Samenwerking met andere organisaties
Hoewel de DorpsZorgCoöperatie ‘Mit Mekoar’ al weer enige jaren actief is, zijn we toch
nog steeds bezig onze koers te bepalen. Samen met de NNCZ en Cosis willen we van
betekenis zijn voor het dorp, de verbindende factor zijn. We willen samenwerken met
partijen die actief zijn in onze omgeving, zoals het Dorps Informatie Punt, de
DorpsAdviesraad, Het MFC en de Welzijnsinstelling. Daar hebben we regelmatig overleg
mee. We willen in ieder geval aanvullend zijn op elkaar, maar ook met elkaar
samenwerken. Zo willen we een gezamenlijke maandagenda uitbrengen, waarin de
activiteiten van Gockingaheem, zoals de gastentafel, aangekondigd worden, maar ook
andere activiteiten in Noordbroek.
Provinciale subsidie
We hebben een provinciale subsidie aangevraagd om, samen met Centrum
Maatschappelijke Ontwikkelingen (CMO)-Stamm, onze organisatie en manier van werken
onder de loep te nemen. We zijn ontstaan uit een behoefte Gockingaheem te behouden,
maar hoe richten we onze organisatie nu in, om ook in de toekomst deze

zorgvoorzieningen voor Noordbroek e.o. te behouden? Wat is de beste manier om onze
onmisbare meerwaarde samen met NNCZ en Cosis en de inwoners van Noordbroek e.o.
verder en beter vorm te geven? Dat zijn vragen waar we de komende tijd mee omgaan,
immers de provincie heeft de subsidie toegekend.
Beleid
Samen met de NNCZ en Cosis wordt een vrijwilligersbeleid ontwikkeld. Gockingaheem
werkt heel veel samen met vrijwilligers, op allerlei gebied. Een degelijk en passend
vrijwilligersbeleid is nodig en wij, als DorpsZorgCoöperatie, sluiten daarop aan.
Bestuursleden hebben vorig jaar de informatieavond van de gemeente bezocht over de
nieuwe wetgeving rond privacy, de AVG, en hebben naar aanleiding daarvan een
privacybeleid ontwikkeld. Dit beleid is (binnenkort) te vinden op onze website
mitmekoar.nl .
We hebben sinds kort een webmaster; Bart Koning houdt onze website bij, plaatst
nieuwe artikelen en draagt zorg voor de inrichting van de website.
De samenwerking met de NNCZ en Cosis krijgt onder meer gestalte door de
aanwezigheid van één van hun leidinggevenden bij onze vergaderingen. Zo weten we van
elkaar waar beleid en organisatie zich op richten en hoe de samenwerking gestalte kan
krijgen. Ook heeft het bestuur van de DorpsZorgCoöperatie zitting in de
sollicatiecommissie bij het aanstellen van een locatiemanager en de wijkverpleegkundige
bij NNCZ/Cosis in Gockingaheem.
De DorpsZorgCoöperatie ‘Mit Mekoar’ is vertegenwoordigd in de Algemene
Ledenvergadering van de NNCZ. Wij bepalen hierin mede het beleid van de NNCZ,
samen met andere leden zoals de dorpscoöperaties van Grijpskerk en Hollandscheveld,
en zorgorganisaties in Haren en Hoogeveen. Zo hebben wij, als lid van de NNCZ, inspraak
op het beleid van de NNCZ en de uitvoering ervan.
Ledenvergadering
We presenteren u ons jaarverslag met als doel u te informeren, maar natuurlijk ook met
als doel u uit te nodigen met ons mee te denken. Daarnaast willen wij hierbij ook onze
plannen presenteren maar ook die van u. Daarnaast willen wij ook de NNCZ/Cosis
uitnodigen om iets te vertellen over de gang van zaken het zorgcentrum Gockingaheem.
- Idee Handwerkcafe bij Gockingaheem.
- Jeu de Boule club??
- Idee repaircafe verder presenteren.

