
 
 

                              
 
 
  
Communicatieboodschap over de intentie uitspraak  door gemeente 

Woudenberg, MEE en Youké over gezamenlijk onderzoek naar het oprichten van 

een  coöperatie.  

  

 

Communicatieboodschap aanbieders en (vrijwilligers)organisaties 

 

Samen redzaam in Woudenberg! 

Gemeente Woudenberg, MEE en Youké hebben de intentie uitgesproken om met elkaar 

onderzoek te doen naar het oprichten van een coöperatie en hierin samen te gaan 

werken op het gebied van zorg en ondersteuning. De werkzaamheden van Loket De 

Kleine Schans en het Sociaal Team worden ondergebracht in de coöperatie. De op te 

richten coöperatie vormt de schakelfunctie tussen de eigen kracht van inwoners en 

lokale basisvoorzieningen enerzijds en de specialistische zorg anderzijds. Met de 

coöperatie bereiken de organisaties een integrale aanpak voor de domeinen Jeugd, 

Wmo, Participatie en Leerplicht. Door kennis en krachten te bundelen, wordt maximale 

veranderkracht in het Sociaal Domein nagestreefd. De huidige zorgaanbieders worden 

gevraagd om lid te worden van de coöperatie nadat de coöperatie is opgericht. 

Uitgangspunt hierbij is dat de leden bijdragen aan innovatie en veranderkracht in de 

uitvoering van het Sociaal Domein in Woudenberg. 

 

 

Communicatieboodschap voor inwoners en cliënten 

 

Samen redzaam in Woudenberg! 

De gemeente Woudenberg wil met zorgaanbieders MEE en Youké gaan samenwerken op 

het gebied van ondersteuning en zorg. De intentie is om te onderzoeken of dit kan in de 

vorm van een coöperatie. De coöperatie bestaat uit een team van professionals dat de 

spil vormt van alle mogelijke vormen van ondersteuning binnen het sociaal domein. De 

werkzaamheden van Loket De Kleine Schans en het Sociaal Team worden in deze 

coöperatie ondergebracht. Voor de inwoners van Woudenberg verandert er niets.  Loket 

De Kleine Schans blijft de toegang tot zorg en ondersteuning en ook de medewerkers 

blijven hetzelfde. De huidige ondersteuning die inwoners al krijgen blijft ook hetzelfde. 

Alleen de organisatie daarachter verandert. Door hun kennis en krachten te bundelen 

kunnen de gemeente, MEE en Youké, samen met andere zorgaanbieders, een nog betere 

kwaliteit van zorg en ondersteuning op het gebied van Wmo, Jeugdzorg, participatie en 

leerplicht bieden aan inwoners.  


