
 
 
Coöperatie Ouderen in Regie U.A. 

 

Dringende oproep voor werkgroep leden en een bestuurslid. 

Beste Coöperatie lid, 

Naar aanleiding van de ledenvergadering van 11 november, willen we werkgroepen samenstellen om 
aan de gang te gaan met de thema’s die in deze vergadering aan bod zijn gekomen. 

Het gaat om de volgende thema’s: 

Werkgroep Wijkzorgvoorziening/Hartjes in de Wijk 

Deze werkgroep richt zich op het ontwikkelen van een Wijkzorgvoorziening, in aansluiting op het 
concept Hartjes in de Wijk. Dit betekent dat - in afstemming met de Werkgroep Samen Ouder 
Worden in Boxtel - aansluitend op de ontmoetingsfunctie (of het creëren van een 
ontmoetingsfunctie) in wijken, met aanbieders van zorg en welzijn in Boxtel wordt besproken hoe 
betere informatie over de mogelijkheden van zorg en welzijn en bereikbaarheid van zorg en welzijn 
op wijkniveau kan worden gerealiseerd. Ook moet nog een keuze worden gemaakt voor een pilot.  

Werkgroep Wonen 

o Wie wil aan de gang met CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap): kunnen we mensen 
bijeenbrengen die binnen de 5 jaar een woonvorm met gemeenschappelijke voorzieningen 
willen realiseren? 

o Wie wil aan de gang willen met het voorbereiden en uitvoeren van alternatieve woonvormen voor 
senioren, d.m.v. van voorlichting, gesprekken met relevante organisaties, bewonersgroepen. 
O.m.:  
- ‘Gestippeld wonen’. Daarbij wonen senioren (of leden van een woongroep) gespreid in een 

wooncomplex, senioren en jonge gezinnen wonen door elkaar heen en is er een 
gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. 

- ‘Woonsplitsing’: Het splitsen van eengezinswoningen die te groot zijn geworden (zowel in de 
koop- als de huursector) als mogelijkheid om senioren langer zelfstandig te kunnen laten 
wonen en bijvoorbeeld voor jongeren meer betaalbare woningen aan te kunnen bieden. 
O.m. aanpassing van de omgevingsvergunning door de gemeente, gesprekken met de 
Woonstichting en informatie en voorlichting aan bewoners over de mogelijkheden en de 
hiertoe te nemen stappen zijn hiertoe noodzakelijk.  

Redactie Nieuwsbrief 

We zijn op zoek naar versterking voor de redactie van de Nieuwsbrief van de Coöperatie. 



De Nieuwsbrief van de Coöperatie Ouderen in Regie komt 4x/jaar uit. 

Hierin wordt verslag uitgebracht over activiteiten van de Coöperatie en relevante onderwerpen en 
ontwikkelingen zoals de werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel, overleg m.b.t. woonvormen 
voor senioren, overleg met aanbieders van zorg en welzijn en landelijke ontwikkelingen 
(voorbeeldprojecten, subsidiemogelijkheden). op het gebied van eigen regie in wonen, zorg en 
welzijn. In de Nieuwsbrief is er ook een rubriek ‘in dialoog met leden’ en laten we telkens een 
aanbieder van zorg en welzijn aan het woord. 

Verschijningsdata van de nieuwsbrief zijn: 1 januari (deadline artikelen: 15 december); 1 april 
(deadline: 15 maart); 1 juli (deadline artikelen: 15 juni); 1 oktober (deadline artikelen: 15 september). 

Bestuursleden 

Op korte termijn is er een vacature voor een algemeen bestuurslid. De functieomschrijving Algemeen 
bestuurslid, vindt u terug op de site oudereninregie.nl/cooperatie 

 

Ik geef mij op voor  

o Werkgroep Wijkzorgvoorziening/Hartjes in de Wijk 
o Werkgroep Wonen: 

o CPO 
o Werkgroep alternatieve woonvormen voor senioren 

o Redactie Nieuwsbrief 
o Algemeen bestuurslid Coöperatie 
o Anders, t.w.: 
o  
o Ik meld mij aan als kandidaat algemeen bestuurslid 

 

o Ik meld mij aan als trekker van werkgroep….  
 

Naam:……………………………………………. 

Telefoon:………………………………….. 

Email adres:…………………………………………………. 


