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Uitslag mini-enquête
Tijdens de 2de inspraakavond op 14 april jl. is een mini-enquête gehouden over enkele
adviezen van werkgroep 1 en 2 aan het bestuur. 73 personen hebben de enquête ingevuld.
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2.

3.

4.
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Eigen telefonisch meldpunt:
• 61 personen vinden het belangrijk dat ze voor het verkrijgen van informele zorg aan een
vertrouwd persoon hun vraag te kunnen stellen
• 7 personen vinden het niet belangrijk als de vraag via de website kan worden gesteld
• 5 personen hebben geen mening
Ontmoetingspunt:
• 58 personen vinden “de Biezen” een juiste keuze voor de inrichting van het ontmoetingspunt
• 7 personen vinden dat het los moet staan van “de Biezen”
• 7 personen vinden dat een andere optie moet worden onderzocht
• 1 persoon heeft geen mening
Gratis klusdienst:
• 48 personen vinden het correct dat een gratis klus wordt beperkt tot maximaal 2 uur.
• 22 personen vinden dat dit van situatie tot situatie moet worden bekeken
• 3 personen hebben geen mening
Bijdrage lidmaatschap:
• 58 personen vinden de voorgestelde contributie goed
• 6 personen vinden de contributie te laag
• 4 personen vinden de contributie te hoog
• 5 personen hebben geen mening
“Meergeneratiehuis:
• 43 personen vinden dit een gewenste ontwikkeling
• 4 personen zien het nut er niet van in
• 17 personen willen meer informatie
• 9 personen hebben geen mening

De resultaten van de enquête zijn in het bestuur besproken en worden op 2 juni 2015 in
werkgroep 1 besproken.
Ledenadministratie
Op dit moment hebben 64 huishoudens zich aangemeld als lid van de zorgcoöperatie.
Afgelopen week is het bankrekeningnummer bekend geworden en kan de financiële
administratie van de zorgcoöperatie worden ingericht. In de maand mei ontvangen de leden
een betalingsverzoek voor de periode juni / december 2015.
Je moet niet aan het verleden vast zitten, maar aan de toekomst denken !
Word daarom lid van “Zorg om Zorg” Zorgcoöperatie Putte
via www.zorgcooperatieputte.nl of telefonisch 06 20 25 55 29

Werkgroepen
De drie werkgroepen die in januari jl. zijn gestart hebben begin april gerapporteerd aan het bestuur.
Werkgroep 1: Informatie - en ontmoetingspunt:

De werkgroep heeft uitgangspunten geformuleerd waaraan een informatie - en
ontmoetingspunt voor Puttenaren zou moeten voldoen. Op basis van deze uitgangspunten
is de eerste fase van de website ontwikkeld (www.zorgcooperatieputte.nl). Het advies van
de werkgroep over het meld- en ontmoetingspunt wordt door het bestuur overgenomen en
op 2 juni aanstaande besproken met de Gemeente. Eén van de uitgangspunten van de
werkgroep is dat jong en oud elkaar zoveel mogelijk kunnen ontmoeten. Op 9 juni
aanstaande maakt het bestuur van de zorgcoöperatie verdere afspraken met de basischool
“Op Dreef”, BSO van stichting Kinderopvang Zuid Westhoek, Kindercentrum Duimelotje en
de beheerder van MFC de Biezen over samenwerking. Partijen hebben de intentie met
elkaar uitgesproken om samen activiteiten te organiseren waarin jong en oud elkaar kunnen
ontmoeten.
Werkgroep 2: Coördinatie van vrijwillige capaciteit:
De werkgroep heeft afgelopen periode de werkwijze van de klus- en vervoersdienst
ontwikkeld. Voor meer informatie hierover zie www.zorgcooperatieputte.nl.
In mei is een elektronische enquête uitgezet onder de 110 personen die zich aangemeld
hebben om iets voor de zorgcoöperatie te willen betekenen. Op dit moment heeft 50% de
enquête ingevuld en wordt er een analyse gemaakt van wie waarvoor inzetbaar is. In juni
aanstaande wordt het team “telefonische bereikbaarheid” uitgenodigd om met elkaar
afspraken te maken. Dagelijks kunnen klussen worden gemeld op tel.: 06 20 25 55 29.
Werkgroep 3: Kleinschalige woonvormen:
De werkgroep heeft een werkbezoek gebracht aan Zorgcoöperatie Hoogeloon. Op 7 mei jl.
bezocht de werkgroep “ter Reede” in Vlissingen. In het vierde kwartaal organiseert het
bestuur samen met de werkgroep een bijeenkomst met de Gemeente over de
mogelijkheden en beperkingen van kleinschalige woonvormen in Putte. Aan het einde van
het jaar rapporteert de werkgroep aan het bestuur van de zorgcoöperatie over de
woonwensen voor de toekomst.
Vooraankondiging informatieavond over een “Meergeneratiehuis”
Op verzoek van meerdere leden van de zorgcoöperatie wordt op 16 september 2015 een
informatieavond georganiseerd over de betekenis van een “Meergeneratiehuis”. Tijdens
deze bijeenkomst wordt de documentaire bekeken over het oorspronkelijk initiatief in
Duitsland. Ook worden ideeën en wensen besproken over de mogelijkheden van een
“Meergeneratiehuis” in Putte.

Je moet niet aan het verleden vast zitten, maar aan de toekomst denken !
Word daarom lid van “Zorg om Zorg” Zorgcoöperatie Putte
via www.zorgcooperatieputte.nl of telefonisch 06 20 25 55 29

