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COÖPERATIE

Zorgaanbieders
niet langer
concurrerend
HOENSBROEK
DOOR MARCEL DE VEEN

maat, completer en minder bureaucratisch geleverd wordt.

Acht zorgaanbieders die actief
zijn in Hoensbroek gaan elkaar
niet langer beconcurreren,
maar werken vanaf vandaag
samen in de nieuwe coöperatie
Stand-by.

Schotten

Door de krachten te bundelen verwachten de organisaties betere
zorg te kunnen aanbieden en ook
meer aan te sluiten op de wensen
van de klanten. Het gaat voorlopig
om een proef, die tot aan het einde
van dit jaar loopt. Als de resultaten
van de pilot positief zijn, breidt
Stand-by naar heel Heerlen uit.

Meegewerkt

De acht samenwerkende partijen
zijn Cicero Zorggroep, Levanto,
MeanderGroep, stichting NOVIzorg, stichting Oase, Radar, stichting Gehandicaptenzorg Limburg
en de Welzijnsgroep. De gemeente
Heerlen heeft in het voortraject
meegewerkt om de samensmelting
tot stand te brengen.
Wethouder Peter van Zutphen (SP,
Sociale Zaken) is enthousiast over
de nieuwe werkwijze. Hij verwacht
dat de zorg sneller, nog meer op

„Hoensbroek wordt een voorbeeld
voor de toekomst. De schotten tussen de deelnemende organisatie
zijn definitief verdwenen. Er is geen
sprake meer van concurrentie of
wantrouwen. Professionals krijgen
daardoor meer ruimte om te doen
wat nodig is”, meent de wethouder.
De nieuwe werkwijze is mede mogelijk door de financiering van de zorg
op een andere manier aan te pakken. Er wordt niet meer betaald per
geleverd uur per patiënt, maar via
een subsidie. De gemeente Heerlen
stelt tot het eind van dit jaar een bedrag van twee ton beschikbaar.

Sevagram

In de nieuwe coöperatie ontbreekt
een van de grootste zorgverleners
in Parkstad, Sevagram. Volgens
Van Zutphen betekent dat niet dat
deze organisatie zich distantieert
van Stand-by. „Sevagram heeft nauwelijks klanten in Hoensbroek, dat
is voornamelijk het werkgebied van
Cicero. Sevagram heeft nu al aangegeven om in te stappen als de coöperatie ook elders in Heerlen actief
wordt.”

