Woonzorgcoöperatie
Voorst en Omgeving U.A.
Tuinstraat 51, 7383 XC Voorst

Wie is de Woonzorgcoöperatie?
De Woonzorgcoöperatie is opgericht door een groep inwoners van Voorst en Omgeving
naar aanleiding van de informatieavonden eind 2013 en de daarna volgende
werkateliers en bijeenkomsten. Vanaf maandag 5 februari j.l. is er gestart met
bijeenkomsten voor het oprichten van een coöperatie.
Dit heeft uiteindelijk geleid tot een werkgroep die de oprichting op zich heeft genomen
en de doelstelling e.d. heeft uitgewerkt. In het voorlopige bestuur van de coöperatie
hebben zitting Berend Derksen-voorzitter, Henk Marsman-secretaris, Henk van Beekpenningmeester, en de overige leden Gert te Kampe, Paul Bril, Kelsey Vos, Debby van
den Hoogen, Gerri Netjes en Huisarts Peter Roessingh.
De statuten zijn op 9 mei j.l. bij de notaris bekrachtigd.
De doelstelling van de coöperatie is:
het behouden van voorzieningen voor ouderen, chronisch zieken en mensen met
een beperking en voor jongeren in het appartementencomplex.
het (doen) verlenen van zorg, voor zover deze niet door enige andere instantie
wordt geleverd.
het realiseren en in stand houden van een ontmoetingscentrum in
woongemeenschap De Benring, voor bewoners en andere inwoners van Voorst
en Omgeving.
het voeren van overleg en het onderhouden van contacten met bedrijven en
andere instellingen die zich bezighouden met de zorgverlening en het
organiseren van activiteiten voor ouderen.

Wat is een coöperatie.
Een coöperatie is een vereniging van leden. Deze vorm geeft dus de mogelijkheid om
samen te werken met reguliere zorgaanbieders, maar kan ook zelf activiteiten
ontplooien en aanbod van zorg en diensten te ontwikkelen en uit te voeren. Een
coöperatie is uitgesproken democratisch en de leden bepalen wat de coöperatie doet of
niet moet doen.

Wat doet de Woonzorgcoöperatie?
De coöperatie treedt op als belangenbehartiger van de bewoners van De Benring om
een vitale en veilige vorm van leefbaarheid te realiseren en bied mogelijkheden om te
kunnen blijven wonen in het dorp en dan met name in woongemeenschap De Benring.
Het streven is er op gericht om straks een mengeling van bewoners te hebben in
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woongemeenschap De Benring van mensen zonder zorg, mensen die zorg behoeven
en mensen met een beperking.
Voor degenen die thuis willen en kunnen blijven wonen, bestaat de mogelijkheid van
zorgverlening door middel van thuiszorg. Ook hierbij kan de coöperatie een
bemiddelende rol vervullen.
Regelen dat er dagopvang en dagbesteding blijft bestaan voor zowel de bewoners van
De Benring als inwoners uit het dorp.
De coöperatie zal samen met een Sociaal ondernemer proberen meer activiteiten te
laten plaatsvinden in en om De Benring.
Voor de jongeren die in het dorp willen blijven wonen is het appartementencomplex
geschikt gemaakt als starterwoningen.

Hoe willen we dit doel bereiken?
De coöperatie zet zich in voor het behoud en het ontwikkelen van zorg, diensten en
faciliteiten in het dorp. Zij wil hiermee bereiken dat ouderen en mensen met een
beperking, ook bij een toenemende zorgvraag in Voorst kunnen blijven wonen.
Vergrijzing, solidariteit en de eigenverantwoordelijkheid van de burger zijn belangrijke
aandachtspunten. Zeker nu de overheid zich meer en meer terugtrekt en publieke taken
overlaat aan de samenleving.
Deze beweging kan voeding geven aan een houding onder burgers van ieder voor
zich". Maar biedt ook de mogelijkheid voor burgers zelf verantwoordelijkheden op te
pakken en wonen, welzijn en zorg zelf vorm te geven op de wijze men dat wenst.
De coöperatie dient de stabiele factor te worden als gespreks- en
onderhandelingspartner voor de andere partijen, t.w. Habion, als verhuurder van de
gebouwen, Trimenzo als huurder en zorgverlener van mensen met zorg en
's HeerenLoo als huurder en zorgverlener voor de mensen met een beperking.
Met Habion, Trimenzo en 's HeerenLoo is bepaald dat de coöperatie, samen met de
zorgverlener, de toewijzing van de woningen en appartementen zal gaan regelen.
Om de coöperatie zijn definitieve vorm te laten krijgen, zullen we leden gaan werven.
Voorstel is dat de bewoners van de woongemeenschap allen lid worden; daarnaast
kunnen en is het ook gewenst dat inwoners uit het dorp en omgeving lid worden.
Samen kunnen we ons dan sterk maken om voor nu,maar zeker ook voor de toekomst
De Benring als middelpunt voor wonen en zorg beschikbaar te houden.
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