Wat wil de coöperatie?
De Coöperatie heeft mogelijkheden om ondersteuning te
bieden bij het behouden of het voeren van de regie over uw
eigen leven en wil daaraan bijdragen door:

• Door informatie en voorlichting krijgen leden
kennis van ontwikkelingen binnen wonen, welzijn
en zorg.

1. Informatie en voorlichting;
- overzicht van het totale aanbod van welzijn
dienstverlening en zorg; wie heb je waarvoor nodig;
- weten wat er is en waar het te halen is.

• Leden krijgen ondersteuning bij hun streven naar
zoveel mogelijk eigen regie en invloed op
ontwikkelingen binnen de woon-, welzijns- en
zorgsector.

2. Individueel advies, begeleiding en doorverwijzing.

• Door samen met anderen, in coöperatief verband,
inzicht te krijgen in de mogelijkheden en de
realisering van een naar eigen behoefte juiste
invulling in aspecten van wonen, welzijn en zorg.

De Coöperatie Ouderen in Regie biedt zelf geen verzorging of
huisvesting. Ze gaat niet op de stoel van al bestaande instellingen zitten maar werkt er wel nauw mee samen. Zo helpt
de Coöperatie U op de weg naar de voor u meest gewenste
voorziening op het moment waarop u die nodig heeft.

Ik wil graag in gesprek om mij in te zetten als:
❍ vrijwilliger bij de Coöperatie

De noodzakelijke informatie over zo’n passend aanbod van
welzijn en zorg komt vaak niet terecht waar ze het meest nodig
is. Bovendien zien burgers en senioren in het geheel van regels
en voorzieningen vaak door de bomen het bos niet meer.

Belangrijk is het direct adviseren en zo nodig verwijzen naar
de juiste (adressen) contactpersonen bij vragen over wonen,
welzijn en zorg. Het gaat dus vooral over zaken die sterk van
invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het dagelijkse leven.

woonplaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:

In Boxtel is er een groot aanbod aan voorzieningen op het
gebied van wonen, welzijn en zorg. Daarbinnen moeten
senioren zoeken naar een voor hen passend aanbod.

5. Het opzetten en begeleiden van kleinschalige
wooninitiatieven door en voor ouderen.

❍ Man ❍ Vrouw
Adres en huisnummer:
Postcode en

Er is bij senioren een toenemende behoefte aan eigen regie
en “vooruitdenken” op de invulling van wonen, welzijn en
zorg. Senioren willen zelf bepalen wat nodig is om zo lang
mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving te kunnen blijven
wonen en het leven te leiden dat ze willen leiden.

AANMELDINGSKAART

Naam en voorletters:
Geboortedatum:

Waarom opgericht?

4. Het stimuleren van initiatieven onderlinge
dienstverlening waar nodig.
- Buurtgerichte burgerinitiatieven zoals wonen, ontmoeten, (senior)taxi, klussen, verstrekken van maal
tijden, eetpunten, ondersteuning, huishoudelijke
zorg,onderlinge dienstverlening; thuiszorg; dagopvang.
- Initiatieven van particulieren en ondernemers, mogelijk in
samenwerking met de gemeente (stimulering,
subsidiëring) en het onderwijs (stages).

Ik meld me aan als lid van de Coöperatie Ouderen in Regie

3. Het bevorderen van samenhang in aanbod van wonen,
welzijn en zorg waarbij ‘eigen regie’ onderdeel
is van de kwaliteitsbeoordling bij instellingen en
beileidsmakers.

De Coöperatie Ouderen in Regie is voortgekomen uit de
Stichting Ouderen in Regie Boxtel en opgericht op 29 mei
2019. De coöperatie is gericht op wonen, welzijn en zorg.

Waarom lid worden?

Organisatievorm

Lidmaatschap

De Coöperatie Ouderen in Regie is een ledenorganisatie,
iedereen kan lid worden. Leden bepalen de koers van het
beleid van de Coöperatie en kiezen uit hun midden het
bestuur ervan.

Het lidmaatschap van de Coöperatie is een prachtige uitdaging. Hoe meer leden de Coöperatie heeft , hoe groter het
gewicht van de Coöperatie is bij het realiseren van haar doelen.

Boxtel, Liempde, Lennisheuvel, Esch en directe omgeving

Sluit u aan, u bent van harte welkom!
Leden krijgen volop gelegenheid kennis te nemen van de
gang van zaken binnen de Coöperatie.

De contributie van de Coöperatie bedraagt
€ 20, - per jaar per gezin (max 2 personen).

Leden zijn zeker ook welkom om bij te dragen aan het
bieden van oplossingen waarmee senioren ondersteund
worden in het voeren en het behouden van de regie over
hun eigen leven.
Het aanmeldingsformulier van de Coöperatie vind u ook op de
website en kan hier, na downloaden worden ingevuld.

5280VJ BOXTEL

Antwoordnummer 16069

Coöperatie Ouderen in Regie

Aan

postzegel
niet nodig

Een prachtige uitdaging!

Coöperatie Ouderen in Regie
Meer informatie:
Postadres: Antwoordnummer 16069, 5280 VJ Boxtel
E-mail: cooperatie@oudereninregie.nl
Website: oudereninregie.nl/cooperatie
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