
                                                                                                                   
 

Geen saaie studiedag voor jou? Geen droog 

seminarie? Maar wel een inspirerende 

onderdompeling in de realiteit? Dan is een Cera 

Coop Tour, waarbij we met een beperkte groep 

over de grenzen trekken iets voor jou. Het  

boeiende tweedaagse programma dompelt je 

helemaal onder in de coöperatieve sfeer, brengt 

je bij Coop-experten uit het buitenland, levert 

je nieuwe inzichten en nieuwe contacten uit 

binnen- en buitenland. 

Zorgzaam, zorg samen? 

Het zorglandschap staat 

voor ingrijpende 

wijzigingen. Hoe 

organiseren we een 

kwaliteitsvolle zorg met 

aandacht voor zowel 

zorgverkrijger als 

zorgverstrekker?   

Ondernemen in de zorg: een zorgeloze of 

zorgelijke ontwikkeling? En wat kan 

coöperatief ondernemen daarin 

betekenen? 

Dit onderzoeken we door op woensdag 17 en 

donderdag 18 mei zes vernieuwende 

zorgcoöperaties te leren kennen in Nederland: 

- Coöperaties Helpgewoon en Schoongewoon 

- Coöperatie ZorgRondom Zuidoost Utrecht 

- Coöperatie Zorg & Co 

- Coöperatie Slimmer Leven 2020 

- Zorgcoöperatie Hoogeloon 

Het programma start met een toelichting door 

NCR Nederland, het centrum van het debat 

over coöperatief 

ondernemen in Nederland. 

Het programma kwam in 

samenwerking met hen tot 

stand. 

 

 

Praktisch 

- Afspraak aan het station van Turnhout op 

woensdag 17 mei om 10 uur.  

- Vandaar vertrekken we samen. We komen 

terug op dezelfde plaats op donderdag 18 

mei rond 16.30 uur.  

- Eigen vervoer naar Turnhout station. Het 

transport ter plaatse gebeurt met een bus. 

Voor wie?  

- Voor iedereen die actief is in de zorg- en 

welzijnssector en die kennis wil delen en 

inspiratie wil opdoen over coöperatief 

ondernemen en over vernieuwingen die 

bijdragen aan een betere dienstverlening. 

 

Inschrijven 

- Inschrijven doe je tegen ten laatste 24 maart 

2017 via www.coopburo.be/kalender 

- De deelnameprijs bedraagt 275 euro en 

omvat: 1 overnachting op basis van een 

eenpersoonskamer met ontbijt in hotel 

Landgoed Huize Bergen in Vught (bij ’s 

Hertogenbosch), 1 diner, 2 lunches, bege-

leid programma, busvervoer ter plaatse, 

verzekering bijstand, annulatie en bagage. 

Niet inbegrepen zijn drank bij de maaltijden 

en eigen vervoer naar Turnhout en terug.  

Meer info 

- Peggy Mommaerts, 016 27 96 28 of 

peggy.mommaerts@cera.be 

- Een organisatie van Cera, dienstverlening 

coöperatief ondernemen 

- Programma en meer info over de coöperaties 

vind je op www.coopburo.be/kalender. 

- Een impressie van vorige Coop Tours naar 

onder meer Mondragon, Québec en 

Duitsland vind je op 

www.coopburo.be/herbeleef. 
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