
De kracht van het lokale 
 
Tijdens een druk bezochte bijeenkomst van Laverhof op 15 oktober is het strategisch 
beleidsplan van Laverhof, met de titel ‘De kracht van het lokale’, gepresenteerd aan 
lokale bestuurders, ouderenorganisaties en samenwerkingspartners. Wat is dat, de 
kracht van het lokale? 
 
Peter Beijers, bestuurder van Laverhof: “De kracht van het lokale zien wij als een belangrijke 
kernwaarde van onze organisatie. In de lokale gemeenschap zit veel kracht om zelf 
initiatieven te nemen en zaken rondom zorg en ondersteuning zelf te organiseren. Het is 
onze kracht als zorgorganisatie dat we deel uit maken van die gemeenschap en aansluiten 
bij wat er lokaal nodig is. Dat bieden we niet alleen aan vanuit Cunera/De Bongerd, St. 
Barbara en het Mgr. Bekkershuis maar overal waar er behoefte is aan ons vakmanschap: 
lokaal, dichtbij en passend bij cliënten en de gemeenschap.”  
 
Kun je daar een voorbeeld van geven? 
“De provincie Noord-Brabant heeft op dit moment het grootste aantal zorgcoöperaties van 
Nederland. In een zorgcoöperatie nemen burgers het initiatief om zelf de zorg te 
organiseren, binnen de gemeenschap waarin zij leven, in samenwerking met vrijwilligers, 
professionele zorgaanbieders en gemeente of woningcorporatie. Dat gebeurt op basis van 
wat er nodig is aan zorg, dagopvang, activiteiten, maaltijden en wonen.  Maar het kan ook op 
kleinere schaal, zoals een dagopvang in het gemeenschapshuis voor thuiswonende 
dementerenden. Niet wij organiseren het, maar de burgers doen dat zelf. Dat is een vorm 
van lokale kracht. En Laverhof wil dat professioneel ondersteunen en daaraan meewerken.” 
 
Is dit nieuw voor Laverhof? 
“In St. Barbara in Wijbosch doen we dit al met het Dorpscentrum, dat binnen de muren van 
het verpleeghuis is gerealiseerd. Dit is een initiatief van Dorpsraad Wijbosch, dat de 
gemeente en Laverhof gezamenlijk hebben ondersteund. Ook in Loosbroek, Vinkel, Dinther, 
Middelrode en Heeswijk bieden we kleinschalig en lokaal dagopvang en warme maaltijden 
aan. Omdat wij al zo lang actief zijn binnen de gemeenschap en onze medewerkers, cliënten 
en onze vrijwilligers hier vandaan komen, kennen we elkaar en kunnen we snel verbindingen 
leggen.” 
 
Welke plannen heeft Laverhof nog meer voor de toekomst? 
“Naast de zorg die wij altijd al hebben geboden en waar wij goed in zijn, ontwikkelen wij een 
divers pakket  met producten en diensten op het gebied van zorg, welzijn, behandeling en 
wonen, in verschillende prijsklassen en financieringen. Cliënten kunnen logeren, herstellen, 
verzorgd wonen of een combinatie maken van producten en diensten. Dit bieden wij aan in 
onze locaties of bij mensen thuis. Laverhof organiseert dit zo, dat de cliënt zo veel mogelijk 
één pakket ervaart, met één loket. Daarnaast vervult Laverhof een advies- en 
informatiefunctie voor mensen in ons werkgebied die vragen hebben over zorg, welzijn, 
behandeling en wonen. Dat doen we via onze Clientservicebureaus in Schijndel en 
Heeswijk.” 
 
En hoe past dat bij de hervormingen in de zorg die eraan zitten te komen? 
“De zorg gaat veranderen, dat staat vast. Mensen die zorg nodig hebben, willen ook meer 
zelf kunnen bepalen: welke zorg zij nodig hebben en van wie zij die willen ontvangen. Zij 
maken hierin hun eigen keuzes, passend bij hun eigen leven. Laverhof wil die eigen kracht 
versterken, op individueel niveau maar ook op het niveau van de gemeenschap. Dat is de 
kracht van Laverhof!” 


