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Vooraf: De droom van Wim Lakmaker 

Wim is een slimme en ondernemende man. Met zijn vrouw Hetty en 

twee honden woont hij in een veel te groot huis. De kinderen komen 

graag bij Wim. Maar zij niet alleen. Wim en Hetty zijn gek op elkaar en 

zorgen voor iedereen die ze tegenkomen. 

Tot Wim een beroerte krijgt en moet revalideren. Wim is handig genoeg 

om zijn eigen leven te organiseren. Hij heeft het netwerk dat je daarvoor 

nodig hebt. En hij blijft een ondernemer.  

Hij schrikt van andere patiënten die geen familie of vrienden in de buurt 

hebben. Wat rest er dan, nu zorg vanuit de overheid steeds minder 

vanzelfsprekend is? 

 

Wim heeft een droom. 

 

Het begint met het Kuifje-album De Zaak Zonnebloem, waarin de oude 

en verstrooide Professor Zonnebloem in grote problemen komt. Met zijn 

verstand en netwerk (Kuifje, Bianca Castafiore, Kapitein Haddock) lost 

hij die problemen efficiënt op. Iedereen draagt een steentje bij. Ook 

formele instanties, hoewel die eerst de belemmering lijken te zijn. Het 

gaat om het stellen van de juiste vragen.  

 

Wim werkt met veel mensen aan zijn droom. De Zaak Zonnebloem staat 

model voor een heel andere organisatie van de zorg. Een organisatie die 

uitgaat van de kracht van mensen en de kracht van de buurt. 

Hulpvragen van bewoners worden beantwoord met talenten van andere 

bewoners. Formele zorg wordt beperkt door zoveel mogelijk onderling 

op te lossen. 

 

 

 

De Zaak Zonnebloem laat buurtbewoners gelijkwaardig samenwerken. 

Ze wisselen diensten uit in wederzijds belang: hulpaanbod van 

hulpaanbieders en wederdiensten van hulpvragers, familie en vrienden. 

Vrijwilligers ontwikkelen talenten en krijgen het recht op diensten van 

andere buurtgenoten – maar ook op opleiding en ondersteuning. 

Hulpvragers betalen door de dingen te doen die ze nog heel goed zelf 

kunnen. 

 

De Zaak Zonnebloem is een reële droom. Een droom die mensen helpt 

om zelfstandig te blijven wonen en zelf de regie te nemen. Een droom 

die talenten laat ontwikkelen. Een droom die buurten verbindt. En een 

droom die mensen zelf laat zorgen. 

 

De droom van Wim Lakmaker over de Zaak Zonnebloem 

www.deeljouwdroom.nl/participants/17557 
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1. De gedachte 

De Zaak Zonnebloem 

De Zaak Zonnebloem beoogt dat mensen ongeacht hun leeftijd of 

handicap zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.   

 

Zorg dichtbij huis 

In een tijd waarin professionele zorg wordt afgebouwd en er steeds meer 

een beroep wordt gedaan op onderlinge zorg,  is het van belang dat 

mensen  een beroep kunnen doen op hun familie, vrienden  en sociale 

netwerk. Voor velen is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Kinderen 

wonen ver weg en hebben een drukke baan, voor vrienden geldt soms 

hetzelfde of ze zijn nog maar beperkt aanwezig. De Zaak Zonnebloem 

bouwt aan sociale netwerken op buurtniveau die kunnen uitgroeien tot 

coöperatieve verenigingen, waarin diensten worden geruild of ingekocht.  

Deze netwerken werken samen met welzijns- en zorginstellingen in de 

buurt. Zorg dichtbij huis dus. 

 

Buurtgenoten zetten zich vrijwillig in  

Voorbeelden van zorgdiensten dicht bij huis zijn wassen, strijken, 

boodschappen doen, koken en schoonmaken. Maar ook het begeleiden 

van iemand naar ziekenhuis of dokter, het verrichten van tuinonderhoud 

of het brengen van een bezoekje wordt beschouwd als een zorgdienst. 

Buurtgenoten zetten zich vrijwillig in en dat levert hen veel nieuwe 

contacten en voldoening op.  

 

Elke coöperatieve vereniging heeft de beschikking over een 

servicecentrum of een buurthuiskamer. Daar kunnen vrijwilligers elkaar 

ontmoeten en daar zijn de benodigde faciliteiten. De buurthuiskamer is 

het hart van de zorgzame buurt.  

 

 

Gemaksdiensten 

De Zaak Zonnebloem biedt de vrijwilligers veel. Alle deelnemers die zich 

vrijwillig voor een ander inzetten verdienen zogenaamde gemaksdiensten. 

Zo kan iemand bijvoorbeeld een maaltijd of een oppas ‘terugverdienen’,  

een oppas of huiswerkbegeleiding. 

 

Scholing en training 

Daarnaast biedt de Zaak Zonnebloem de vrijwilligers van de coöperatieve 

vereniging de mogelijkheid om zich te scholen. De Zaak Zonnebloem 

werkt samen met het opleidingscentrum Rescue Nederland dat 

praktijkgerichte opleidingen aanbiedt voor Zorg en Welzijn. Vrijwilligers 

kunnen door het volgen van verschillende modules worden opgeleid tot 

Buurtzorgassistent en hebben binnen de Zaak Zonnebloem ook 

doorgroeimogelijkheden. 

 

Veel te bieden 

De Zaak Zonnebloem stimuleert participatie en ondernemerschap op 

buurtniveau om de onderlinge zorg te versterken, waardoor mensen zo 

lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Voor bewoners met een 

bijstandsuitkering die een tegenprestatie moeten leveren, heeft de Zaak 

Zonnebloem veel te bieden. Naast vrijwilligerswerk, het opbouwen van 

een netwerk en gemaksdiensten hebben deelnemers immers ook de 

mogelijkheid zich te scholen. De coöperatieve vereniging kent naast de 

bewoners die zorg verlenen (de buurtzorger) ook deelnemers die vraag en 

aanbod matchen (de fixer) en wijkondernemers die de coöperatie 

organiseren, coachen en begeleiden(de wijkondernemer).
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2. Het ontstaan 

Aanleiding 

De achtergrond voor het opzetten van de Zaak Zonnebloem zijn de 

verslechterde economische situatie en de sterke stijging van omvang en 

kosten van de professionele zorg. Om de kosten beheersbaar te houden 

wordt een steeds sterker beroep gedaan op onderlinge zorg. Die 

onderlinge zorg moet echter vorm krijgen in een maatschappij waarbij 

sociale cohesie steeds minder voorkomt.  

 

De directe aanleiding werd gevormd door Wim Lakmaker (initatiefnemer) 

zijn val van de trap, met als gevolg blijvend letsel. Wim zijn beroerte en 

zijn moeizame maar voorspoedige re-integratie in het dagelijks leven  

vormden de basis om na te denken over het bevorderen van de 

zelfstandigheid van mensen met een beperking dan wel ouderdom. De 

aanleiding en gedachte komen helder tot uitdrukking in de droom die we 

instuurden als inspiratie voor het nieuwe koningspaar (zie inleiding).  

 

De belanghebbenden in De Zaak Zonnebloem zijn gehandicapten en 

ouderen die langer zelfstandig thuis willen blijven (omdat zij het nog 

kunnen stellen zonder intensieve professionele zorg) of moeten blijven 

wonen (omdat de mogelijkheden voor gefinancierde zorg beperkt 

worden). 

Het antwoord op hun behoefte is organisatie van informele zorg dichtbij 

huis, in de eigen buurt, binnen hun eigen sociale netwerk, niet beperkt tot 

familie. Het antwoord is bouwen aan sociale netwerken op buurtniveau. 

Daaraan wordt vorm gegeven door het ruilen of inkopen van diensten, 

alleen waar nodig ondersteund door welzijnsinstellingen en 

zorgorganisaties.   

Het project wordt uitgevoerd door buurtbewoners zelf, waarbij afspraken 

worden gemaakt met zorg- en welzijnsinstellingen. 

 

Professor Zonnebloem 

Professor Zonnebloem is een stripfiguur uit de albums van Kuifje. Prof. 

Zonnebloem is een intelligente man op leeftijd. Slim en bijdetijds, maar 

soms laten de dagelijkse functies het afweten: 

“Hoe heet ook alweer….” 

“…en toen ontmoette ik, … kom…”. 

Professor Zonnebloem speelt de hoofdrol in het album “De Zaak 

Zonneboem”. 

 

Slagerij Van Kampen 

De eerste werknaam van De Zaak Zonnebloem was Slagerij Van Kampen.  

De ‘running gag’ in het Kuifje-album “De Zaak Zonnebloem” is de klant die 

verkeerd verbonden is maar wel geholpen wordt: 

“U bent NIET verbonden met het telefoonnummer van Slagerij Van 

Kampen .. maar kan ik u helpen?”  

 

Het illustreert de opgave waarvoor de Zaak Zonnebloem zich stelt:  

 

U hoeft zelf niet op zoek naar het juiste adres. We gaan samen met u op 

zoek naar degene die u het beste kan helpen.
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3. Het tijdsgewricht 

De droom van de jaren ’70, ’80, ‘90 

U, wij, voor of na de oorlog. Allen hebben we de ontwikkeling 

meegemaakt van een stevige en groeiende economie. Huizen die steeds 

meer waard werden, een ‘waardevast’ pensioen, kinderbijslag en 

studiefinanciering, de overheid die garant stond voor inkomen, de 

verzekering voor zorg… en de zekerheid dat voor ons gezorgd werd. 

 

De omslag 

In de loop van 2000-2010 keert het tij. Het begint met de banken, maar al 

spoedig blijkt de gehele economie onder vuur te liggen. Nederland is in 

crisis, een crisis die aanhoudt . Belangrijke veranderingen zijn: 

• daling van de woningprijzen 

• daling van de pensioenen 

• daling van de werkgelegenheid 

Velen voelen de verandering in hun portemonnee, raken hun huis niet 

kwijt of zijn –te- lang werkloos. 

 

Van verzorgingsstaat naar zorg voor elkaar 

 De crisis neemt zodanige vormen aan dat ook de (rijks)overheid moet 

heroverwegen. Niet met de kaasschaaf, maar door wezenlijk anders te 

denken over belastingen, over ’s Rijks uitgaven en over de 

verzorgingsstaat. Ook dit leidt tot bezuinigingen die direct voelbaar zijn in 

de portemonnee van vele Nederlanders. Enkele voorbeelden:  

• verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd tot 67 jaar 

• ingrepen in het zorgstelsel (eigen bijdrage) 

• scheiding van wonen en zorg in de verpleeghuizen 

• decentralisatie van AWBZ naar de WMO – met een forse 

beperking van de middelen 

• concentratie van Wajong, WSW en WWB in Participatiewet 

• omzetten van studiefinancieringsstelsel naar een leenstelsel 

 

Centraal in de aanpak staat anders denken over de verzorgingsstaat. 

Mensen wordt gevraagd om meer voor elkaar te zorgen. Dat klinkt 

eenvoudig, maar de vraag wordt gesteld aan een samenleving waarin juist 

het individu centraal is komen te staan. Mensen kunnen of willen minder 

terugvallen op familie, kerk en vereniging . Het zorgen voor elkaar vraagt 

om eigentijdse verbanden. 

 

Zorg voor ouderen wordt onbetaalbaar 

Al deze bezuinigingen kunnen niet verhullen dat de omvang van de groep 

ouderen stijgt. Zonder drastisch anders organiseren wordt de zorg een 

molensteen om de nek van de economie. 

 

 

Levensverwachting na het bereiken van de 65-jarige leeftijd 
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Uitgaven aan de zorg 

 

 
 

Een tandje bij 

De ernst van de crisis heeft bij ieder –zij het niet van harte- geleid tot het 

inzicht dat offers noodzakelijk zijn. Werknemers nemen genoegen met de 

nullijn, werkgevers accepteren de lastenverhoging, studenten moeten 

studeren met het leenstelsel etc. 

Al deze doelgroepen lijken zich ervan bewust dat het nodig is om een 

tandje bij te zetten – en om daarbij genoegen te nemen met een gelijke of 

wat lagere beloning.  

Geen loonsverhoging, langer doorwerken een pensioen dat later ingaat. 

Het kan allemaal, als je maar de kans krijgt om zelf de extra kosten op te 

brengen. 

 

Maar dan: de slachtoffers 

Heel veel mensen kunnen geen tandje bijzetten. Zij zijn afhankelijk van 

wat ze zelf al gespaard hebben of van wat ze tot nu toe bereikt hebben. 

Mensen die niet de kans krijgen om te werken of die niet (meer) in een 

volledige betaalde baan kunnen werken – terwijl zij graag nog iets zouden 

doen. Voor deze mensen gaat De Zaak Zonnebloem zich inzetten: 

 

• De mensen die zorg nodig hebben: 

Rotterdam telt bijna 90.000 huishoudens waarvan de 

hoofdkostwinner 65 jaar of ouder is. Van deze huishoudens leven 

er 9.600 op of onder het sociaal minimum. Bijna 30.000 van deze 

huishoudens verdienen niet meer dan 125% van het sociaal 

minimum. 

 

• De mensen die werk nodig hebben. Van de Rotterdammers is 

12,9% werkloos. Bij de Rotterdammers tussen 18 en 27 jaar is dat 

percentage nog veel hoger.  
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4. Het concept 

Anders denken over de zorg 

De wijzigende maatschappelijke context maakt het noodzakelijk om een 

deel van de zorg anders in te vullen. We willen een vangnet inrichten voor 

die zorg die niet of minder door overheidsinstanties of zorgverzekeraars 

wordt gedekt en voor zorg waarin zorginstellingen niet meer kunnen 

voorzien. 

 

We sluiten hierbij aan bij het anders denken over de verzorgingsstaat; de 

maatschappij wordt meer een participatiemaatschappij. Het uitgangspunt 

wordt steeds meer niet zorgen voor, maar zorgen dat iedereen mee kan 

doen. De basis hiervoor ligt in de eigen kracht van mensen en hun sociale 

netwerk. Als dat niet genoeg is, doen we een beroep op burgerkracht van 

mensen gezamenlijk.  

 

De doelgroep van de Zaak Zonnebloem betreft ouderen en gehandicapten 

die, ongeacht leeftijd of handicap, zolang als mogelijk zelfstandig kunnen 

blijven wonen in een zelfredzame buurt. Hiermee worden de mensen in 

staat gesteld (langer) de regie over hun eigen leven te behouden. 

 

De Zaak Zonnebloem als coöperatie voor wijkzorg 

De Zaak Zonnebloem heeft tot doel het zelfstandig wonen, ongeacht 

leeftijd of handicap, te bevorderen met name door gebruikmaking van 

sociale netwerken. Het ontwikkelen van zelfredzame buurten, waardoor 

mensen in staat zijn de eigen regie over hun leven te behouden.  

 

Er wordt een coöperatieve vereniging opgericht van mensen die voor 

elkaar zorgen met uitruil van diensten. Sociale netwerken in buurten 

worden ondersteund door vrijwilligers die heel goed thuis zijn in de buurt 

en die vraag en aanbod matchen. De activiteiten zijn aanvullend op de 

activiteiten van de gemeente en andere partijen die zich inspannen voor 

het welzijn van de buurt.  

 

Leden: hulpvragers en buurtzorgers 

De coöperatie bestaat uit leden: zowel leden die hulp vragen 

(hulpvragers) als leden die hulp aanbieden (buurtzorgers). In praktijk kan 

dat een mix zijn:  

 

- Hulpvragers kunnen diensten of producten inkopen . Zij kunnen 

samen met hun familie of vrienden echter ook diensten of 

producten leveren en daarmee het recht verdienen op diensten 

en producten. Met het lidmaatschap krijgen zij korting op 

collectief ingekochte diensten en producten. 

- Buurtzorgers  verdienen rechten door het leveren van diensten en 

producten. Deze rechten kunnen worden ingezet om diensten of 

producten in te kopen voor vrienden of familie. Ook kunnen zij 

worden gebruikt voor het volgen van trainingen of opleidingen 

die de kans van hulpaanbieders op de arbeidsmarkt vergroten. 

Het leveren van diensten of producten voor de Zaak Zonnebloem 

geldt als tegenprestatie voor een eventuele uitkering (full 

engagement). Buurtzorgers met een hoge productie verdienen 

een aanvulling op hun uitkering of een zelfstandig inkomen. 

 

De coöperatie is een vereniging. De jaarrekening, tariefstelling en 

investeringen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. 

 

Er worden gemaksdiensten ontwikkeld. De keuze welke diensten hiervoor 

in aanmerking komen wordt gemaakt op basis van de behoefte, dus in 

overleg met de leden. 

 

Trainen van vrijwilligers  is op maat en verbetert hun positie met het oog 

op terugkeer naar de arbeidsmarkt. 
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De oplossing is duurzaam. De inzet wordt opgebouwd en gaat uit van de 

krachten van mensen en buurten. Leden hebben, ongeacht hun positie, 

allemaal profijt van de coöperatie en hebben invloed op het (financiële) 

beleid. 

 

Commerciële aanbieders 

De Zaak Zonnebloem wil een passend antwoord te geven op de behoefte 

van alle leden. In beginsel bestaat dit antwoord uit de uitruil van diensten 

en producten tussen de leden onderling. Niet alle diensten en producten 

kunnen echter worden geleverd door vrijwilligers. Te denken valt aan 

regelmatig vervoer, maaltijdservice, tuinonderhoud en schoonmaak. De 

vereniging biedt hier het voordeel van grootschaligheid: door groot in te 

kopen bij commerciële aanbieders kan de vereniging korting aanbieden 

op diensten en producten die door commerciële aanbieders worden 

geleverd. 
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5. De werkwijze 

Doel 

Doel van de Zaak Zonnebloem is om gehandicapten en ouderen in staat te 

stellen om zo lang als mogelijk zelfstandig te wonen. De Zaak Zonnebloem 

voorkomt dat zorg moet worden geleverd door overheid of 

zorgverzekeraars. Dit gebeurt door het versterken van sociale netwerken 

in de buurt en door het aanspreken van niet benutte talenten. 

 

Werkwijze 

Het betreft de ontwikkeling van een nieuwe vorm van onderlinge zorg, 

gebaseerd op de volgende onderdelen: 

• Ontwikkelen van zorgdiensten en relevante gemaksdiensten. 

• Realiseren van een “buurthuiskamer” waar leden (zorgvragers en 

zorgaanbieders) elkaar treffen en faciliteiten ter beschikking staan 

als hart van de zorgzame buurt 

• De leden kunnen met hun inzet rechten verdienen. Deze rechten 

geven toegang tot gemaksdiensten en de mogelijkheid om een 

opleiding te volgen in zorg en/of welzijn. Op deze wijze vergroten 

leden hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Ook binnen de Zaak 

Zonnebloem zelf zijn er doorgroeimogelijkheden. 

• (Door)ontwikkelen van zelfredzame buurten. 

• Gericht inzetten van buurtgenoten op vrijwillige basis maar mét 

beloning. 

• De samenwerking formaliseren in een  coöperatieve vereniging. 

 

De Zaak Zonnebloem stimuleert participatie en ondernemerschap op 

buurtniveau om de onderlinge zorg te versterken, waardoor mensen zo 

lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Voor bewoners die een 

bijstandsuitkering hebben en een tegenprestatie moeten leveren, heeft 

de Zaak Zonnebloem veel te bieden. Naast vrijwilligerswerk, het 

opbouwen van een netwerk en gemaksdiensten krijgen vrijwilligers ook 

de mogelijkheid om zich te scholen. 

  

De coöperatieve vereniging kent naast de bewoners die zorg verlenen (de 

buurtzorger), ook deelnemers die vraag en aanbod matchen en 

wijkondernemers die de coöperatie organiseren, coachen en begeleiden 

(de wijkondernemer). Doorgroeien binnen de Zaak Zonnebloem behoort 

dan ook echt tot de mogelijkheden. 
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Zaak Zonnebloem: basismodel 
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Zaak Zonnebloem: rol van andere partners 
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6. Stappenplan voor invoering Om realisatie van een lokale Zaak Zonnebloem mogelijk te maken is 

het nodig om verbindingen te leggen met formele en informele 
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organisaties in de buurt en om vraag en aanbod op te halen. De 

implementatie wordt begeleid door vaste medewerkers van de 

Zaak Zonnebloem, maar voor de uitvoering werken zij samen met 

een stevig getrainde pool van ervaren (lokale) vrijwilligers en 

studenten. 

Wij gaan daarbij als volgt te werk:  

 

1. Samenwerkingsafspraken 

De Zaak Zonnebloem functioneert in onze optiek optimaal bij 

samenwerking met tenminste één formele zorgpartij. Met deze 

partij worden afspraken gemaakt over samenwerking en 

doorverwijzing (warme overdracht). Gezamenlijk wordt een plan 

uitgewerkt voor inrichting van de buurthuiskamer. 

 

2. Quick scan van de buurt 

Inhoudelijke beschrijving van de wijk met kwalitatieve en 

kwantitatieve gegevens en afspraken over steun van en 

samenwerking met zorgpartijen. 

  

3. Interviewronde 

In beeld brengen en werven van potentiële hulpvragers en 

buurtzorgers in de wijk. De interviewronde is bedoeld om te 

activeren: we gaan dus daadwerkelijk op zoek naar mensen die de 

rol van buurtzorger op zich willen en kunnen nemen. Vrijwilligers 

die enthousiast zijn over de voorgestelde aanpak worden 

gestimuleerd en begeleid om zelf door te gaan met de interviews. 

Op deze wijze wordt de aanpak steeds meer gedragen door de wijk 

zelf en ontstaat het lopende vuurtje, waarvan wij eerder zagen dat 

het cruciaal was voor het succes van Opzoomeren, Mensen Maken 

de Stad en de hotspotaanpak. 

  

4. Gegevensverwerking 

Op basis van de interviewronde wordt  een start gemaakt met de 

opbouw van een bestand met gegevens over de wensen en vragen 

van bewoners en de diensten die bewoners kunnen leveren. 

Dit bestand kan ook op langere termijn gebruikt worden voor het 

matchen van diensten en als adressenbestand. 

 

5. Promotie 

Belangrijk is het organiseren van geregelde ontmoeting, 

bijvoorbeeld een tweewekelijkse gezamenlijke - gratis - maaltijd. 

Tijdens deze bijeenkomsten kunnen zorgpartijen zich presenteren 

en worden goede initiatieven in het zonnetje gezet.  

Het aanbod van beschikbaar potentieel in de wijk wordt onder de 

aandacht gebracht met behulp van flyers die steeds de huisstijl 

dragen van de Zaak Zonnebloem. Zo wordt duidelijk gemaakt dat 

het gaat om het aanbod van (groepen) buurtbewoners, maar dat de 

kwaliteit en de werkwijze bewaakt wordt door de bredere 

‘beweging’ van de Zaak Zonnebloem. 

 

6. Implementatie 

Met de betrokken zorgpartijen en vrijwilligers worden afspraken 

gemaakt over de wijze van samenwerking, kwaliteitsbewaking en 

monitoring. Al tijdens de interviewronde wordt gestart met de 

gemaksdiensten, zodat direct gevolg kan worden gegeven aan 

wensen en behoeftes die gesignaleerd worden. Voortdurend wordt 

gewerkt aan het verder op- en uitbouwen van het adressenbestand 

en de gemaksdiensten. 

 

7. Scholing en training 
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Cruciaal is een goede koppeling tussen zorgvrager en buurtzorger. 

Daarom wordt zo snel mogelijk wordt gestart met het trainen van 

de vrijwilligers die de match gaan maken, als spinnen in het web 

van het netwerk in de buurt. Al naar gelang de behoefte wordt ook 

snel gestart met scholing en training van mantelzorgers en 

buurtzorgers. 

 

8. Monitoring 

Het concept van de Zaak Zonnebloem is zo bijzonder dat het de 

moeite waard is om er lering voor de toekomst uit te trekken en 

daarvoor het hele proces te monitoren. Met name relevant is om in 

kaart te brengen tot welke besparingen de inzet van 

buurtbewoners leidt voor zorgverzekeraars, gemeente en AWBZ. 

Voor de uitvoering van dit onderzoek hebben wij de samenwerking 

gezocht met Hogeschool Rotterdam. 
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7. Baten en lasten 

Voordelen en gebruik  

Voordelen zijn een nadrukkelijke sturing op de talentontwikkeling van een 

wijk/buurt en organisatie van de zorgzelfstandigheid dicht in de buurt. 

Vrijwilligers krijgen veel nieuwe contacten en voldoening en kunnen 

gemaksdiensten verdienen evenals een opleiding die hen meer market 

ready maakt. De Zaak Zonnebloem maakt overigens liever geen gebruik 

van de term vrijwilligers: we noemen ze buurtzorgers. Ze leveren diensten 

en producten en worden daarvoor beloond.  

 

De Zaak Zonnebloem vraagt om een sterk organiserend vermogen: Er 

moeten op grote schaal leden worden geworven, zowel aan de kant van 

de hulpvragers als aan de kant van de buurtzorgers. Per locatie moet een 

naam en een netwerk worden opgebouwd. En daarbij hoort ook de 

inrichting van een buurthuiskamer, het kloppend hart van de Zaak 

Zonnebloem in de buurt. 

 

Door gebruik te maken van sociale buurtnetwerken is de gekozen 

oplossing daadwerkelijk een oplossing voor de twee doelgroepen van de 

Zaak Zonnebloem: 

  

• De hulpvragers worden daadwerkelijk in staat gesteld om langer 

zelfstandig te blijven wonen, zonder daarbij een beroep te doen 

op complexe, van overheidswege gefinancierde zorg. 

• De buurtzorgers worden in staat gesteld om hun talenten te 

gebruiken en verder te ontwikkelen. Ze ontvangen daarmee 

rechten om zelf gebruik te maken van het hulpaanbod van de 

Zaak Zonnebloem, maar leveren ook een tegenprestatie voor hun 

uitkering en kunnen opleidingen volgen om hun kansen op de 

arbeidsmarkt te vergroten. 

 

Opbrengsten 

1) Het model levert een besparing op door het beperken van het 

beroep op de  individuele zorgkosten. Gemeenten kunnen hierop 

inspelen door een deel van het WMO-budget of het budget voor 

ouderenzorg preventief in te zetten via de Zaak Zonnebloem. 

Denkbaar is dat ook zorgverzekeraars of woningcorporaties een 

bijdrage leveren aan het voorkomen van een beroep op 

individuele zorg. De buurthuiskamer vormt een praktisch en 

toegankelijk alternatief voor het WMO-loket of de vraagwijzer. 

Daarbij vormt onderlinge zorg het uitgangspunt. Pas als dat 

noodzakelijk is, wordt de zorgvraag doorgezet naar formele 

zorginstanties – natuurlijk zonder daarbij onnodige risico’s te 

nemen. 

2) De vereniging biedt voor leden die daaraan behoefte hebben een 

Zorg-Op-Maat plan: een volledig pakket aan diensten en 

producten die nodig zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen, 

inclusief de daarbij behorende afspraken met vrijwilligers en 

commerciële leveranciers. Voor het opstellen van dit Zorg-Op-

Maat plan kan in veel gevallen een bijdrage worden gevraagd aan 

de zorgverzekeraar. 

3) Opbrengsten worden verwacht vanuit het lidmaatschap van de 

vereniging. Door lid te worden van de vereniging verzekert de 

oudere bewoner zich van een adequate en voordelige organisatie 

van zorg- en hulpverlening die niet wordt vergoed door de 

gemeente of zorgverzekeraars. Via het lidmaatschap komen de 

leden in aanmerking voor collectieve kortingen die worden 

bedongen voor die diensten en producten die door commerciële 

partijen worden geleverd. 

4) De meerwaarde voor vrijwilligers ontstaat vooral door het 

benutten van hun talenten en daarop aansluitende 
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scholingsmogelijkheden; dit maakt hen meer market ready. Het 

scholingsaanbod kan op deze wijze ten laste worden gebracht van 

het Participatiebudget van gemeenten. 

5) De vereniging zet zich in voor doelmatiger en efficiënter gebruik 

van hulpmiddelen. Rollators, scootmobiels etc. worden 

onderhouden en opgeknapt en worden ingezet op basis van 

behoefte en gebruik: niet iedereen heeft voldoende ruimte in het 

halletje om zijn eigen rollator te plaatsen – en niemand heeft hem 

24 uur per dag nodig. Op een soortgelijke wijze kijken we naar 

vervoer. Een buurtzorger die je per auto naar het ziekenhuis 

brengt en je ook begeleidt bij het artsenbezoek heeft de voorkeur 

boven het AWBZ-gefinancierde systeem van vervoer op maat. 

 

In de opbouwfase zal het nodig zijn om een beroep te doen op subsidies. 

Er worden kosten gemaakt voor het opstarten van een nieuwe vestiging: 

de projectleiding, ledenwerving en werving van vrijwilligers, het 

opbouwen van een netwerk, de inrichting van de buurthuiskamer. Dit kan 

ook een subsidie in natura zijn, zoals het om niet beschikbaar stellen van 

een pand. 

 

Vaste en variabele kosten  
De kosten die gemaakt worden bestaan uit: 

1) Organisatie/database t.b.v. zorg- en gemaksdiensten 

2) Projectleiding 

3) Inkoop van opleidingen 

4) Inkoop van diensten en producten 

5) Huisvesting 

6) IT, telefoon etc. 

7) Publiciteit 

 

De implementatie van een lokale Zaak Zonnebloem vraagt om een 

intensief traject van ca. 3 maanden. De projectleiding ligt daarbij in 

handen van professionele medewerkers van de Zaak Zonnebloem, 

die voor de uitvoering intensief samenwerking met een pool van 

goed getrainde (lokale) vrijwilligers en studenten. De kosten voor 

implementatie worden geraamd op € 20.000 tot € 25.000.  

Investeringen 

Vooralsnog wordt uitgegaan van eenmalige investeringen. Deze hebben 

betrekking op de organisatie en het realiseren van ondersteunende 

faciliteiten.  

 

De inrichting van de buurthuiskamer is erg belangrijk: mensen moeten 

zich er daadwerkelijk “thuis” voelen. De kosten van de inrichting zijn 

afhankelijk van het gewenste niveau. Waar mogelijk wordt gebruik 

gemaakt van afgeschreven meubilair en materiaal van instellingen in de 

buurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17    

 

 

8. De buurthuiskamer 

Het kloppend hart van de Zaak Zonnebloem wordt gevormd door de 

buurthuiskamer: een ruime en sfeervolle woonkeuken waar de leden van 

de Zaak Zonnebloem elkaar kunnen treffen en hun diensten kunnen 

uitwisselen.  

Een aantal diensten wordt één-op-één aan huis geleverd door 

buurtzorgers: huishoudelijke hulp en het verzorgen van tuinen en dieren 

kan alleen bij de zorgvrager aan huis. Bij andere diensten kan de 

buurtzorger ervoor kiezen of hij het liefst vanuit zijn eigen huis werkt of –

samen met andere buurtzorgers- vanuit de buurthuiskamer. 

 

De buurthuiskamer is een prettig ingerichte ruimte met faciliteiten die 

zowel voor de buurtzorger als voor de hulpvrager aantrekkelijk zijn. 

Hulpvragers die goed ter been zijn kunnen in de huiskamer terecht voor 

informatie en advies. Er wordt samen gekookt en gegeten, er wordt 

gewassen en gestreken, er zijn computers met internet, er is 

huiswerkbegeleiding en opvang voor jongere kinderen en er is een 

winkeltje voor de vergeten boodschappen. 

 

Vrijwilligerswerk moet vooral prettig en leuk zijn, het moet sociale 

contacten stimuleren en het moet uitdagen tot ontwikkeling. 

 

In de buurthuiskamer kunnen de leden terecht voor tal van diensten en 

producten: 

 

- Informatie en advies 

- Ontbijt, lunch en diner – ter plekke, om mee te nemen of om te 

bezorgen 

- Wassen en strijken 

- Schoonmaak, dierverzorging en tuinverzorging 

- Huiswerkbegeleiding 

- Kinderopvang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hulp bij het invullen van formulieren 

- Willy Wortel – voor reparaties en hulp bij technische klusjes 

- Ondersteuning bij administratie 

- Budgetbegeleiding 

- Lenen of huren van hulpmiddelen: rollators, scootmobiels etc. 

- Boodschappenservice 

- Vervoer 

- Gezelschap, begeleiding bij b.v. doktersbezoek 

- Etc. 

 

 

 


