Stichting Ouderen in Regie Boxtel
Geachte heer en/of mevrouw,

Graag nodigen we u uit voor een bijeenkomst op:



Donderdag 19 juli a.s., 19.30 tot 22.00 uur. Ontvangst vanaf 19 u. met koffie/thee.
Locatie: Huiskamer van gemeenschapshuis de Walnoot, Reginahof 1, Boxtel.

Tijdens deze bijeenkomst willen we in vervolg op de meedenkbijeenkomst van 5 februari jl. en
de presentatie van de vervolgstappen ‘op weg naar een Coöperatie’ van 14 maart jl., samen
met geïnteresseerden en potentiële leden, verder vorm en inhoud geven aan de Coöperatie
voor woon-, welzijns- en zorgdiensten. Voor potentiële leden is dit een eerste mogelijkheid om
op basis van eerdere input mede richting te geven aan wat de Coöperatie moet doen.
Als vervolg op de eerder toegezegde bereidheid tot samenwerking, willen we met organisaties
in het domein van wonen, welzijn en zorg in gesprek gaan om tot een verdere rolverduidelijking
en positiebepaling van de Coöperatie te komen. Met als uitgangspunt ‘zelfredzaamheid en eigen
regie’ van 55-plussers over woon-, welzijns- en zorgdiensten, gaan we met deze organisaties in
gesprek over hun taken en mogelijkheden en de daarbij ervaren leemtes vanuit het oogpunt
‘eigen regie’. De rol die de Coöperatie kan vervullen bij het ontwikkelen van oplossingen voor
deze leemtes, zal daarbij centraal staan.
In de bijlage treffen jullie de vragen aan die we naar aanleiding van een eerdere inventarisatie
van taken en diensten van de Boxtelse organisaties op het terrein van wonen, welzijn en zorg
willen stellen. Daaraan voorafgaand een korte samenvatting van de doelstelling van de
Coöperatie en de wijze waarop we denken daaraan invulling te kunnen geven.
In dit stadium nodigen we u als geïnteresseerde en/of potentieel lid van de Coöperatie graag
uit om hierbij input te leveren en indien gewenst deel te nemen aan de gesprekken met
functionarissen uit deze organisaties.
Wij hopen u op 19 juli a.s. te kunnen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Chris D’havé
Namens de werkgroep Coöperatie Ouderen in Regie
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Stichting Ouderen in Regie Boxtel

Programma

1. Stand van zaken Coöperatie: resultaten eerdere bijeenkomsten en bereidheid tot
samenwerking bij organisaties in het domein wonen, welzijn en zorg.

2. Zelfredzaamheid en eigen regie als uitgangspunt voor samenwerking en rol Coöperatie:



Toelichting vraagstelling naar taken en mogelijkheden van Boxtelse organisaties.
Aanvullingen door de deelnemers.

Korte pauze
3. Vervolg:



Afspraken voor de te voeren gesprekken: wie wil hieraan deelnemen
Afspraken over toekomstige rol Coöperatie en vervolgactiviteiten

4. Afsluiting
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