Nieuwsbericht 02
Vooraankondiging 2e inspraakavond
Op 14 april 2015 staat de 2e inspraakavond gepland. Reserveer deze datum in uw agenda.
Tijdens deze bijeenkomst rapporteren de werkgroepen en worden er besluiten genomen
over de activiteiten voor dit jaar. Tevens wordt er gesproken over het lidmaatschap en de
bijbehorende kosten.
Bezoek Austerlitz
Voor het werkbezoek aan de zorgcoöperatie in Austerlitz op 20 februari aanstaande hebben
19 personen zich aangemeld. Helaas is er geen inschrijving meer mogelijk.
Bestuur samengesteld

Mariol Wildeman (l), Erik De Laet (lm), Guus de Kaper (rm) en Peter Nuyten (r)
Penningmeester
Voorzitter
Secretaris

Op dit moment wordt nog gezocht naar een bestuurslid met specifieke kennis van
automatisering. Voor vragen hierover kan contact worden opgenomen via 06 20 25 55 29.
Naam Zorgcoöperatie
Het bestuur nodigt iedereen uit om na te denken over een naam voor de zorgcoöperatie.
Tijdens de 2e inspraakavond op 14 april aanstaande zal op een passende wijze de naam
worden gekozen. Suggesties kunnen worden gemaild naar zorgomzorginputte@ziggo.nl.
Sluitingsdatum inzendingen: 31 maart 2015.
Z.O.Z.

Werkgroepen

Drie werkgroepen zijn aan de slag en adviseren begin april het bestuur.
Werkgroep 1: Informatie - en ontmoetingspunt:

De werkgroep formuleert de uitgangspunten waaraan een informatie - en ontmoetingspunt
voor Puttenaren moet voldoen, adviseert het bestuur waar het informatie- ontmoetingspunt
het beste kan worden gerealiseerd. Van de werkgroep wordt verwacht dat zij eind maart
rapporteert aan het bestuur.
Werkgroep 2: Coördinatie van vrijwillige capaciteit:
Het is de bedoeling dat de werkgroep de werkwijze van de verschillende diensten
formuleert. In eerste instantie zullen de vier hoofdthema’s die werden aangeven door de
163 ouderen die zijn geënquêteerd (klusje- huishoudelijke taken – vervoer en
tuinonderhoud) worden uitgewerkt. Aan de werkgroep is gevraagd criteria te ontwikkelen
die van toepassing zijn om in aanmerking te komen voor informele hulp van de coöperatie.
Het bestuur van de zorgcoöperatie wil in het 2e kwartaal van 2015 concrete afspraken
maken met de personen die aangegeven hebben informele zorg te willen bieden.
Werkgroep 3: Kleinschalige woonvormen:
Van deze werkgroep wordt verwacht dat zij onderzoeken wat haalbaar is op het gebied van
kleinschalige woonvormen voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Het is de
bedoeling dat aan het einde van 2015 het haalbaarheidsonderzoek wordt afgerond.
Inventarisatie inzet vrijwillige capaciteit
In de bijeenkomst van 9 december 2014 hebben 110 personen aangegeven informele zorg te
willen bieden op basis van wederkerigheid. In maart wordt met behulp van een
elektronische enquête geïnventariseerd wie welke informele zorg kan bieden. De inwoners
van Putte die niet beschikken over een computer worden telefonisch of persoonlijk
benaderd.
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