
Waarom moeilijk doen, als het samen nog veel beter kan? 

Naar meer verbinding in Beringe op het vlak van zorg, welzijn en (positieve) gezondheid! 

 

Inleiding 

In Beringe hebben in 2021 enkele sessies plaatsgevonden in het kader van het Regiolab. 

Vanuit een aantal geledingen binnen Beringe/Peel en Maas zijn mensen aangeschoven bij 

deze sessies. Zeker niet alle organisaties waren vertegenwoordigd. Kortheidshalve wordt 

verwezen naar de achterliggende stukken van dit project. Welzijnsorganisatie Vorkmeer is 

nadien benaderd om te ondersteunen bij het vervolg. De opbouwwerker van Vorkmeer is 

gevraagd om met een plan te komen om de verbindingen en het onderlinge vertrouwen 

tussen de verschillende partijen in Beringe te versterken. Om zo te komen tot een 'sla de 

handen ineen-challenge' waarin behoeftes in kaart worden gebracht en een gezamenlijke 

visie op de toekomst wordt geformuleerd om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. 

Vastgelopen patronen zouden doorbroken kunnen worden. De mensen zouden bewust 

gemaakt kunnen worden van hun wederzijdse afhankelijkheid om het dorp vitaal te houden.  
 

In het voorjaar van 2022 diende zich echter een ander project aan waaraan door de dorpen 

in Peel en Maas deelgenomen kon worden, te weten “Welzijn op recept” vanuit de 

Regiodeal. Vanuit Beringe is vervolgens de vinger opgestoken om daarover nader 

geïnformeerd te worden. Op 15 juni jl. heeft hierover een presentatie plaatsgevonden in de 

huisartsenpraktijk. Daarbij waren naast de twee mensen van Regiodeal aanwezig: Jolanda 

Verstraten (huisarts), Ans Peeters (Dorpsondersteuner), Thijs Rutten (voorzitter DC Beringe), 

Rilana Roox (Algemeen Maatschappelijk Werk Vorkmeer (AMW)) en Johnny Swaters 

(opbouwwerker Vorkmeer). Uitkomst van het gesprek was dat Positieve Gezondheid (dat 

was immers het doel van dit project) al staat als een huis binnen de huisartsenpraktijk. De 

huisarts en de praktijkondersteuner weten de verbinding met vooral de Dorpsondersteuner 

en het AMW prima te leggen. De DC heeft uitdrukkelijk aangegeven geen behoefte te 

hebben aan bemoeienissen van bovenaf zolang daar niet om gevraagd wordt vanuit het 

dorp. Conclusie was wel – net zoals een belangrijke uitkomst van Regiolab – dat de 

onderlinge verbindingen tussen alle relevante partijen in Beringe verbeterd kunnen worden 

en dat Positieve Gezondheid nog meer voet aan de grond kan krijgen in Beringe. Daar ligt 

gelijktijdig een koppeling met de eerder gevraagde ondersteuning vanuit Vorkmeer. 

Op 4 juli jl. heeft nog een tweede gesprek plaatsgevonden v.w.b. het project vanuit de 

Regiodeal. Daarbij was naast de vaste groep vanuit dit project alleen Hans Pijls aanwezig 

(Monique Pronk was er deze keer niet bij) en vanuit de gemeente schoof Geert Wismans 

aan. In dit gesprek is opnieuw vastgesteld dat het project zoals oorspronkelijk bedoeld niets 

zal kunnen toevoegen in Beringe. Er dient eerst gewerkt te worden aan de onderlinge 

samenwerking en de kansen in het dorp. Mocht van daaruit blijken dat op enigerlei wijze 

hulp nodig is vanuit het project Regiodeal, dan kan alsnog aan de bel worden getrokken.  
 

Er zijn de afgelopen maanden enkele contacten geweest tussen Johnny Swaters met Thijs 

Rutten, Sjaan van Horen en Ans Peeters. Daarnaast is er een gesprek geweest tussen Johnny 

Swaters en Peter van Eekeren, voorzitter van Gemeenschapszorg Beringe, het bestuur van 

de Dorpsontmoeting Beringe. In het overleg van de Dorpscoöperatie van juni 2022, is door 



Johnny Swaters een eerste opzet voor een vervolg – mondeling – ingebracht. In dat overleg 

is aangegeven dat juist ook aandacht gegeven moet worden aan dat wat de inwoner van 

Beringe zelf wil. Wat is de daadwerkelijke behoefte? Ga dat immers niet vooraf invullen.  

 

Door Ans Peeters, Sjaan van Horen en Johnny Swaters is nog enkele keren gespard over een 

vervolg en daar is nu deze notitie/dit voorstel uit ontstaan.  

 

Op basis van het voorstaande het volgende: 

Wat is er al in Beringe? 

Recent is de nieuwe Sociale Kaart van Beringe uitgebracht. Ook hieruit blijkt dat er veel 

partijen actief zijn op het vlak van zorg en welzijn. Uit gesprekken met verschillende partijen 

maakt ook Johnny Swaters op dat men elkaar niet altijd opzoekt en samenwerkt. Alsof het 

belang van de eigen organisatie soms prevaleert boven het belang waar het uiteindelijk om 

gaat, dat van de inwoner. Veelal wordt er naar de andere partij gekeken als oorzaak, maar 

gelijktijdig stellen partijen zich ook kwetsbaar op en levert zelfreflectie op dat het altijd van 

twee kanten komt. Daarnaast zien we ook dat er samenwerkingsverbanden zijn opgestart 

die niet optimaal functioneren. Zo is er de zogenaamde contactgroep Beringe. Daarin zijn 

vertegenwoordigd: Gemeenschapszorg Beringe, de beroepskracht van de Dorpsontmoeting, 

de Zonnebloem, het KBO en de opbouwwerker van Vorkmeer schuift hierbij aan. Deze groep 

komt ca. 4 maal per jaar bijeen op initiatief van de vertegenwoordigster van 

Gemeenschapszorg. Meer dan kort terugblikken gebeurt er feitelijk niet. Zeker de verbinding 

wordt niet bevorderd en daarmee evenmin het belang van de inwoners van Beringe. 

Beringe Thoes is een paraplu in het sociale contingent van Steingood waar alle verenigingen, 

stichtingen en andere sociale activiteiten onder die paraplu van Steingood kunnen 

draaien/fungeren in hun eigen, ( liefst gezamenlijke ), expertise. DC Steingood kan 

ondersteunen, faciliteren etc. maar ook middels de Dorpsondersteuner een hechte sociale 

tak inrichten. 

 

Maar laten we kijken naar wat er nog meer/al wel is. 

-DC Beringe laat zich de laatste tijd vooral ook door betere communicatie meer zien en 

horen en daardoor zal het dorp de (ondersteunende en communicatieve) rol van DC Beringe 

ook beter zijn gaan begrijpen en waarderen. 

-De Wieksjlaag is het sociaal/culturele hart van Beringe en heeft tevens een gymzaal tot 

haar beschikking. 

-Beringe Buiten is nu eindelijk een feit en gelijktijdig nu al een groot succes geworden. 

-De eerstelijnszorg in Beringe is prima op orde: huisarts en twee fysiotherapiepraktijken. 

Daarnaast kan er eenmaal per week bloed worden geprikt in Beringe. Er zijn een aantal 

thuiszorgorganisaties actief in Beringe. 

-Beringe heeft vooral voor de organisatie van Hulp bij het Huishouden een 

Dorpsondersteuner die de weg in Beringe en met relevante partijen goed weet te vinden. 

Andersom weet men in Beringe de weg naar de Dorpsondersteuner ook goed te vinden. Zij is 

a.h.w. een spin in het web en de (hulp)vragen gaan veel verder dan alleen op het gebied van 

Hulp bij het Huishouden. De Dorpsondersteuner heeft ook haar werkplek in het 



gemeenschapshuis in Beringe en is daar veel aanwezig. Zij weet prima te verwijzen en te 

verbinden waar nodig op het terrein van zorg en welzijn. 

 -I.s.m. de Hoove is er een klus service. 

-Beringe heeft sinds eind 2021 een Duo-fiets, maar het gebruik hiervan blijft nog wat achter. 

Het is een kans om dit goed en meer te promoten. 

-De bieb, gesitueerd in hal van de Wieksjlaag. Dit is een gratis ruil/leen bieb. 

-De Dorpsontmoeting (DO) Beringe is twee dagen per week geopend. Los van het feit dat de 

locatie wat afgelegen ligt en niet uitnodigt voor “open inloop”, lijkt het erop dat men de weg 

naar de DO te weinig weet te vinden. Een veel betere promotie van de Dorpsontmoeting zal 

gaan opleveren dat veel meer mensen in Beringe de weg naar de Dorpsontmoeting weten te 

vinden. 

-Gemeenschapszorg Beringe is het bestuur van de Dorpsontmoeting. Feitelijk is men er 

alleen voor de Dorpsontmoeting, maar aangezien de Dorpsontmoeting ook voor de 

toekomst van Beringe uitermate cruciaal is, ziet men zelf (recent gesprek JS met voorzitter 

Peter van Eekeren) wel kansen om meer te betekenen voor Beringe.  

Gemeenschapszorg Beringe kan dus mogelijk een grotere rol van betekenis vormen in 

Beringe. 

-Het infoloket van de KBO (de adviseurs hebben geen spreekuur, maar zijn prima 

benaderbaar) functioneert goed. Er wordt niet alleen door ouderen gebruik van gemaakt. 

-Stichting Dorpsvervoer GBK functioneert goed. 

-Er is bij de DO tweemaal per maand een zogenaamd eetpunt. Het lijkt erop dat dit 

onvoldoende bekend is bij de inwoners van Beringe. 

Ook hiervoor geldt dat betere promotie meer deelnemers kan genereren.  

-Beringe heeft (nog) een kerk met pastorie. Eerdere plannen om de kerk te herbestemmen 

voor het dorp hebben geen succes gehad. Nu lijken er opnieuw kansen voor herbestemming 

van dit mooie gebouw midden in het centrum. 

Het moment moet nu echt worden aangegrepen om goed naar alternatieven voor 

herbestemming/medegebruik te kijken van zowel kerkgebouw als pastorie. 

-Daarnaast zijn er een drietal organisaties die belangrijk zijn voor het dorp, maar die 

gelijktijdig kampen met teruglopende ledenaantallen. De activiteiten van de organisaties 

lijken soms op elkaar. Het gaat om De KBO, De Zonnebloem en Eige Wiës.  

De samenwerking tussen de KBO, Eige Wiës en Steingood is middels de werkgroep Wonen  

al opgestart. Die contacten zijn goed en dat lijkt alleen maar beter te worden.  

-Dan is er nog het Jeugd Werk Beringe en met de toenemende vergrijzing is het de vraag of 

dit op lange termijn overeind kan blijven. 

-Verder is er natuurlijk de School/ouderraad/MR. De indruk bestaat dat de verbindingen 

met het dorp van hieruit minder zijn dan in het verleden. De school lijkt meer een eilandje 

en lijkt geen onderdeel meer te zijn van de Beringse samenleving. Uitdaging is om dit weer 

te versterken.   

Wordt er echt samengewerkt? Kent iedereen elkaar? Welk doel heeft men? 

Hier zit de cruciale vraag. En vooral, kent men elkaar voldoende goed? 

Al met al komen we tot ca. 25 partijen (met name in Beringe zelf) die iets willen betekenen 

voor de Beringse inwoners. Maar wat zijn de afzonderlijke en vooral de gezamenlijke 



doelen? Wordt daarover gesproken? En waar zit die samenwerking? En is er door zaken 

samen te laten uitvoeren (bepaalde bestuursfuncties onder een koepel/paraplu) winst te 

behalen door synergievoordelen?  

Hoe verder? 

De uitkomsten van het Regiolab, maar ook de discussie m.b.t. Regiodeal, hebben opgeleverd 

dat er – wil men samen echt iets betekenen – meer samengewerkt moet gaan worden. 

Daarvoor kun je hele ingewikkelde projecten gaan opzetten, maar je kunt ook klein 

beginnen. En elkaar beter leren kennen en samen bezien wat elkaars visie is, wat elkaars 

doelen zijn en welke gezamenlijke kansen er liggen, genereert al een beweging. En als je 

zoiets op een leuke en interactieve manier doet, waarbij een toegevoegd thema nog extra 

gaat boeien en verbinden, kan er iets moois ontstaan. Gedacht wordt vooral aan het meest 

cruciale thema, te weten “Positieve Gezondheid”. Daarvoor heeft Beringe met Jolanda 

Verstraten een prima inspirator en spreekster in huis. En met dat verhaal als basis kun je een 

eerste thema-ochtend, thema-middag of thema-avond starten. Jolanda heeft inmiddels 

laten weten hier graag een bijdrage aan te willen leveren. Zo’n sessie kan plaatsvinden met 

van elke geleding minimaal twee vertegenwoordigers. Met een ontbijtje of een lunch of 

koffie en vlaai. Vorkmeer is beschikbaar en in staat om zo’n sessie (en de vervolgsessies) op 

prima wijze te begeleiden (aan de hand van een werkvorm) om zo het dorp nog meer in haar 

kracht te zetten. En van daaruit kunnen dan gezamenlijk (nieuwe) doelen bepaald worden. 

Dat alles om het belang van de Beringse burger centraal te stellen. 

 

Zoals in de intro al aangegeven, is met name van belang wat de behoeften van de inwoners 

van Beringe zelf zijn. Wat hebben die juist nodig? Waar zijn zij het beste mee geholpen en 

zijn er inderdaad hulpvragen? Die verwachting is er wel, maar waar gaat het dan zoal over? 

Je zou de inwoners – en dan niet alleen een specifieke groep, maar allen – dus moeten gaan 

bevragen. Dat kan heel goed door een enquête uit te zetten in het dorp. Een recent 

voorbeeld is de enquête over wonen die ook vanuit DC Beringe is uitgezet. 

Je stelt de enquête dus digitaal beschikbaar via social media, maar zorgt er o.a. via de KBO 

Beringe voor dat deze ook op papier via het KBO blad wordt verspreid.  

Inhoudelijk moet de vorm van deze enquête nog worden besproken, maar er zijn 

waarschijnlijk voldoende goede voorbeelden te vinden. 

 

Maar wat doe je nu eerst? Eerst een onderzoek en dan een vervolg of kan dat alles 

gelijktijdig? Naar onze mening is een kick-off een mooi moment om e.e.a te gaan opstarten 

en kan het uitzetten van deze enquête direct daarna een prima eerste actie zijn. 

 

Uiteindelijk is nu het voorstel van Ans, Sjaan en Johnny om wel eerst een kick-off te houden 

conform de opzet zoals hiervoor beschreven. Los van wat de echte behoeften zijn, is immers 

vastgesteld dat de samenwerking/onderlinge verbinding niet goed is. Waar zitten de 

eventuele lijntjes, de knooppunten en de kansen? Daar dus in ieder geval op inzetten om 

een basis te vormen voor “Beringe helpt Beringe”. Echte urgente vraagstukken, komen in die 

setting ook vast en zeker al op tafel. Je zou hier zelfs al een behoeftepeiling kunnen doen. 

Echt direct daarna moet dan stap 2 volgen, het grote onderzoek in het dorp. Dat moet 



weliswaar nog verder worden geregeld, maar we hoeven het wiel daarbij vast niet helemaal 

uit te vinden. 

 

Belangrijke aandachtspunten waar in het vervolgtraject ook rekening mee moet worden 

gehouden: 

-Men ziet gebeuren dat er geen besturen meer gevormd worden of blijven omdat er teveel 

regeltjes en verplichtingen zijn en alles veel ingewikkelder is. In de toekomst misschien 

gezamenlijk een secretaris/penningmeester (lees accountant) aanstellen bij Steingood die de 

belangen behartigt voor de diverse verenigingen.  

-DC Steingood wil niet alleen als melkkoetje fungeren mbt aanvraag subsidies en fondsen. Bij 

een aanvraag voor bepaalde zaken een onderbouwing en vooraf een onderzoek naar 

behoefte zou wel verstandig zijn.  

 

Tot slot 

Al die positieve dingen die al gebeuren in Beringe kunnen veel meer en beter – gezamenlijk – 

worden uitgedragen zodat juist die mensen die niet aanschakelen, dat wel gaan doen. 

Wie weet kan Beringe dan een Blue Zone worden in het kader van Positieve Gezondheid. 

Mensen kunnen op die manier ook veel langer en beter in hun eigen vertrouwde omgeving 

blijven wonen. 
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