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Coöperatie De Kleine Schans zet 
inwoner centraal

WOUDENBERG –

Gemeente Woudenberg, MEE en Youké hebben de laatste maanden 
samen met maatschappelijke partners in Woudenberg verschillende 
stappen gezet om te komen tot een coöperatie waarin op een unieke en 
vernieuwende wijze wordt samengewerkt op het gebied van zorg en 
ondersteuning.  Loket De Kleine Schans en het Sociaal team worden 
omgevormd tot Coöperatie De Kleine Schans. 

‘Door deze coöperatie op te richten in Woudenberg kunnen we een hoge 
kwaliteit van zorg en ondersteuning bieden aan de inwoners. Met name door de  
kortere lijnen tussen de verschillende maatschappelijke partners. Kennis en 
kunde komen echt samen in deze coöperatie van zowel basis als specialistische 
zorg, dit zie ik als een mooie maar ook noodzakelijke ontwikkeling. Hierdoor 
kunnen we er samen voor zorgen dat inwoners langer gezond en actief blijven 
en goede zorg en ondersteuning blijven krijgen als dat nodig is. Opvallend vind 
ik dat in de aanloop naar de oprichting van deze coöperatie er een hoge mate 
van betrokkenheid is van maatschappelijke partners bij dit proces. Dit geeft aan 
dat er een breed draagvlak is om  voor deze nieuwe en unieke manier van 
samenwerken te kiezen. Onze dank voor hun inbreng is groot en we kijken uit 
naar  voortzetting van de goede samenwerking als de coöperatie daadwerkelijk 
aan de slag gaat” aldus wethouder Pieter de Kruif.

Gemeente Woudenberg, MEE en Youké zijn begin dit jaar gestart met  het 
onderzoek hoe ze de coöperatie goed kunnen  inrichten in Woudenberg. Daarin 
zoeken ze constant verbinding met de andere maatschappelijke partners door 
hen mee te laten denken en praten tijdens grote en kleinere bijeenkomsten 
maar ook via een digitaal samenwerkplatform. Veel partners geven gehoor aan 
de oproepen en hebben hun ideeën gedeeld. Deze inbreng is meegenomen in de 



uitvoeringsagenda en het implementatieplan. Gemeente Woudenberg wil per 1 
januari 2018 een unieke samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke 
organisaties en aanbieders van zorg starten door Coöperatie De Kleine Schans 
op te richten. De beoogde startdatum van de  coöperatie is   1 januari 2018.

De huidige werkzaamheden van Loket De Kleine Schans en het Sociaal Team 
worden ondergebracht in deze 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 inwoner 
staat centraal binnen de coöperatie, de inwoners krijgen onder andere een stem 
in de inwonersraad die opgericht gaat worden.   

Bespreking in gemeenteraad  
Op 20 juni 2017  presenteert het college het voorstel tot oprichting van de 
coöperatie aan de gemeenteraad. Vervolgens wordt het voorstel op 27 juni 2017 
besproken in de raadscommissie.  Iedereen is van harte welkom om deze 
vergaderingen op 20 en 27 juni bij te wonen. Op 6 juli 2017 neemt de 
gemeenteraad een definitief besluit. De stukken zijn te vinden op 
www.woudenberg.nl bij de vergaderstukken van de gemeenteraad.   
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