
Opleiding tot “begeleider zorgcirkels” 

De afgelopen 2 jaar is er in het Land van Cuijk hard gewerkt om ouderen er bewust van te maken dat 
zij steeds meer zelf de regie moeten nemen over hun woon/leefsituatie. De bejaardenhuizen en 
de verzorgingshuizen zijn verdwenen en de toegang naar het verpleeghuis is sterk verengd. 
Ouderen zullen steeds langer thuis blijven wonen, terwijl tegelijkertijd een verplaatsing plaats 
vindt van verpleeghuiszorg en ziekenhuiszorg naar de thuissituatie van ouderen. Dit is niet 
minder dan een ingrijpende   transitie in de ouderenzorg, waarop we nog onvoldoende zijn 
voorbereid. Zowel de woonsituatie van ouderen als de zorgsituatie rond de thuiswonende ouderen, 
zijn nog niet op orde. De woningen van ouderen zijn nog niet levensfasebestendig en  veelal is er 
ook nog geen sprake van een zorgbestendige situatie, mede omdat er op dit moment 
landelijk gezien duizenden arbeidskrachten te weinig zijn in de thuiszorg en verpleeghuiszorg. 
De vergrijzing in Nederland gaat veel harder dan het tempo waarin er nieuwe arbeidskrachten bij 
komen.   

Dit alles brengt de noodzaak met zich mee dat ouderen elkaar op allerlei terreinen gaan helpen, 
van praktische hulp tot ook een stukje zorgondersteuning. Om deze vorm van wederzijdse 
ondersteuning vorm te geven, gaan we in het Land van Cuijk zorgcirkels opzetten, te beginnen in 
huurappartementen van  woningcorporatie Mooiland. Op dit moment doen we in een van de 
wooncomplexen van Mooiland in Cuijk (Mottoendreef) al ervaring hiermee op. De aanpak die ons 
voor ogen staat wordt gesteund door o.m. Sociom, Mooiland, Pantein en KBO Land van Cuijk. 

De Strategie groep Ouderenzorg Land van Cuijk, waarin genoemde partijen participeren, heeft 
subsidie aangevraagd bij de Rijksoverheid om een project Wonen en een project Zorg voor 
ouderen te ontwikkelen. Eerder al is besloten door de Strategiegroep om in het kader van het 
project Zorg in het Land van Cuijk zorgcirkels te gaan ontwikkelen, om langs die weg voor iedere 
oudere in het Land van Cuijk een zorgbestendige situatie te creëren. 

Inmiddels is duidelijk geworden dat de subsidie ook daadwerkelijk verleend gaat worden. 

Voor de ontwikkeling van die zorgcirkels hebben we vrijwilligers nodig die opgeleid willen worden tot  
“begeleider zorgcirkels”. Na een theoretische cursus van een maand (4 bijeenkomsten van telkens 
2 uur) gaan zij onder deskundige leiding zorgcirkels opzetten. Nadat de “begeleider zorgcirkels” 
2 zorgcirkels heeft opgezet, ontvangt zij/hij het certificaat “begeleider zorgcirkels”. 
De taak van de “begeleider zorgcirkels”, die dit samen gaat doen met een medewerker van Pantein 
en Mooiland, bestaat uit het initiatief nemen om een zorgcirkel op te zetten en het mede leiding 
geven aan de eerste 3 bijeenkomsten van de zorgcirkel. 
Na afloop van de derde bijeenkomst, zal Sociom de verdere begeleiding  op zich nemen, samen met 
de 1 of 2 kartrekkers van de zorgcirkel zelf.  

De vergoeding voor dit werk is vergelijkbaar met de vergoeding die onder meer de 
vrijwillige ouderenadviseurs en cliëntondersteuners van de KBO ontvangen.(zie bijlage Vergoeding)  

Uiteindelijk is het de bedoeling dat enkelen van de opgeleide “begeleiders zorgcirkels” verder 
worden opgeleid tot “opleider begeleider zorgcirkels”.  



Iedereen met affiniteit voor zorg, kan zich aanmelden om opgeleid te worden. Ervaring in de zorg is 
geen vereiste.  

Het aantal zorgcirkels dat u op gaat zetten in het kader van dit project, kunt u zelf bepalen. U kunt zich 
beperken tot het ontwikkelen van enkele zorgcirkels, maar u kunt ook langere tijd zorgcirkels 
ontwikkelen en in stand houden. Wat betreft de tijdsinvestering, verwijs ik naar de bijlage ”Vergoe-
ding”. 
Voor nadere informatie kunt u zich  richten tot: 

Henk Geene:06-54223916 

Schriftelijke reacties graag naar: henkgeene3@gmail.com 
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