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Geachte raadsleden,  

 

In de raadscommissie van dinsdag 4 oktober heb ik u mondeling geïnformeerd over 

de intentie uitspraak  door gemeente Woudenberg, MEE en Youké over gezamenlijk 

onderzoek naar het oprichten van een  coöperatie. Zoals toegezegd ontvangt u deze 

informatie in een memo.  

  

Wat is de aanleiding? 

Tot 1 januari 2017 is regionaal en lokaal inkoop geregeld waarbij zorgaanbieders 

‘zorg op locatie’ bieden. Ze plaatsen professionals in het sociaal team in 

Woudenberg. Daarnaast heeft gemeente Woudenberg Loket De Kleine Schans waar 

informatie & advies en activering in het Sociaal Domein wordt geboden.  

Gemeente Woudenberg onderzoekt hoe ze de uitvoer van de Toegang in het Sociaal 

Domein kan vormgeven vanaf 2017. Onder Toegang vallen zowel de taken die zijn 

ondergebracht in het sociaal team als in Loket De Kleine Schans.  

 

Wat zijn onze uitgangspunten en conclusies? 

Er is gestart met verkennend onderzoek naar een toekomstige organisatievorm. 

Daarbij is eveneens verkend op welke wijze gemeente Woudenberg de sturing op de 

Toegang wil vormgeven. 

 

Gedurende het onderzoek zijn de volgende uitgangspunten voor de sturing van de 

Toegang geformuleerd: 

1. De gemeente Woudenberg wil verantwoordelijk zijn voor het Sociaal Team 

2. De sturing wordt in de eerste plaats gericht op het organiseren van 

    veranderkracht door samenwerking 

3. De gemeente wil de rol van opdrachtgever verder ontwikkelen en versterken 

 

De verkenning heeft vervolgens geleid tot de conclusie dat de gemeente Woudenberg 

gaat onderzoeken of een partnerschap met een (of meer) maatschappelijke 

organisatie(s) kan worden aangegaan. De gemeente heeft vier zorgaanbieders 

uitgenodigd die complementair aan elkaar zijn in de zorg die ze leveren.  
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Hoe kunnen we de Toegang organiseren? 

De volgende mogelijkheden dienen zich aan wanneer voor dit doel een nieuw 

rechtspersoon wordt opgericht: 

 Stichting 

- Geen bestuurlijke achterban; 

- zeggenschap via een raad van toezicht. 

 Vereniging van rechtspersonen (federatie) 

- Wel democratische controle mogelijk; 

- niet primair bedoeld voor een bedrijfsmatige exploitatie van een 

maatschappelijke onderneming. 

 Coöperatie 

De vorm van een coöperatie sluit het beste aan bij de organisatieontwikkeling 

die gewenst is:  

- De coöperatie verbindt netwerken;  

- brengt participatie en interactie tot stand;  

- stimuleert co-creatie tussen de leden; 

- er ontstaat gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering. 

 

Hoe gaat gemeente Woudenberg dit verder uitwerken? 

Gemeente Woudenberg, MEE en Youké hebben op 20 september jl. 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 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.  

 

De huidige zorgaanbieders worden gevraagd om lid te worden van de coöperatie 

nadat de coöperatie is opgericht.  

 

Met vriendelijke groet, 

Pieter de Kruif 
 

 

 


