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Voorwoord 
Hiermee bieden wij u het bestuursverslag en het financiële jaarverslag van 2019 aan. Een jaar dat in 
het teken stond van een enorme omslag in denken en handelen op verschillende terreinen. Een jaar 
ook waarin we enerzijds teleurstellingen hebben te verwerken gehad maar zeker ook bemoedigd wer-
den in ons streven en daadwekelijke steun mochten ontvangen van verschillende partijen.  

Een domper van formaat was in februari 2019 de mededeling van Stichting Arduin, waarmee wij geza-
menlijk zouden gaan bouwen, dat zij de samenwerkingsovereenkomst formeel moest opzeggen omdat 
ons gezamenlijk project niet in het vastgoedplan van Stichting ’s Heeren Loo past, de partij welke Stich-
ting Arduin inmiddels heeft overgenomen.  

De inzet van wooncorporatie Zeeuwland, gemeente Vlissingen en de architect is vervolgens loyaal, 
groots en doortastend geweest. Zij hebben in korte tijd veel energie geïnvesteerd in een nieuw ontwerp 
voor ons ouderinitiatief. De gemeente paste daarvoor de indeling en bestemming van de kavel aan zo-
dat dit nieuwe voorlopig ontwerp kon worden gerealiseerd. De focus is enkel nog gericht op ons ouder-
initiatief. Positief was daarna ook de presentatie van de herziening van het bouwplan aan de omwonen-
den va de buurt waarin onze kinderen komen te wonen. De streefdatum van de oplevering is hetzelfde 
gebleven, eind 2020.  

Waardevol en positief is zeker ook nog altijd de sfeer en spirit in ons ouderinitiatief. We waarderen el-
kaar, respecteren elkaars mogelijkheden maar ook onmogelijkheden. Iets waar we elkaar ook scherp in 
houden. Bij verschillende ouderparen wordt de druk van de zorg voor hun kind nog steeds verder opge-
voerd. Ook gezondheidsproblemen eisen in enkele gevallen hun tol. Het wordt in sommige gevallen in-
middels, te zwaar! Onrust vanwege overvraging en veranderingen tijdens met name de dagbesteding 
eisen nog steeds hun tol bij onze kinderen en daardoor ook bij hun ouders.  

De fondsverwerving is nog steeds een punt van zorg. Er is de afgelopen jaren veel veranderd in het 
toekenningsbeleid van de welbekende grotere fondsen. Eigenlijk laten deze fondsen ons volledig in de 
kou staan. Het Anbi-beleid is aangescherpt waardoor een toekenning van de status Algemeen nut beo-
gende instellingen niet voor de hand liggend meer is. Toch kan ik melden dat de Stichting de Anbi-sta-
tus in september 2019 toegewezen heeft gekregen. Na overleg met de Belastingdienst kwam het Anbi-
team tot de conclusie dat ons ouderinitiatief wel degelijk een algemeen nut kwalificatie verdiend omdat 
wij op grond van onze statuten voldoen aan de kwalitatieve toets. Ook erkenden zij alsnog dat het bie-
den van woonruimte en het inkopen van zorg en begeleiding voor onze kinderen wel degelijk te kwalifi-
ceren zijn als feitelijke werkzaamheden van de Stichting Gewoon Wonen in het kader van de beoorde-
ling algemeen nut volgens de Anbi-richtlijnen, mede omdat de ouders volledig betrokken zijn bij de na-
dere invullen en uitvoering van wonen, zorg en begeleiding. 

De bouwcrisis speelt ons nog steeds parten, en op moment van schrijven komt de Corona-uitbraak 
daar bovenop.  

In 2019 zijn we in gesprek gegaan met een zorgaanbieder. Door goede ervaringen van een ander klein-
schalig ouderinitiatief hebben wij contact gezocht met deze zorgaanbieder. Vanaf het eerste contact 
hadden wij hierbij (niet geheel onbelangrijk) een goed gevoel en werden wij zeer serieus genomen. 
Voor begin 2020 staan er vervolggesprekken gepland m.b.t. visie, status, kennismaking met onze kin-
deren en hun problematiek en de haalbaarheid van een eventuele samenwerking. 

Al met al was het een druk jaar waarin we de moed op een goede afloop niet zijn verloren dankzij de 
inzet van alle ouders en de huidige partijen. 

 

Namens het bestuur, de ouders van het ouderinitiatief,  

G. Labeur, voorzitter 
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Algemeen 
De Stichting Gewoon Wonen is opgericht op 6 februari 2015 bij notariële akte opgesteld door notaris 
Mr. A.P.M. Peijnenburg, gevestigd te IJzendijke, gemeente Sluis. 

Secretariaat: Nozemansweg 6, KvK-nummer: 62598503 
 4508 KB Waterlandkerkje RSIN-nummer: 854881736 
Email: info@stichtinggewoonwonen.nl IBAN:  NL76 RABO 0307 8207 18  
Website: www.stichtinggewoonwonen.nl   
 
De oprichting van Stichting Gewoon Wonen is een initiatief geweest van 8 ouderparen van 8 jongvol-
wassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperkingen. Ons uiteindelijk doel is het bouwen 
van een woonvoorziening midden in de samenleving, met 24-uurs zorg en begeleiding op acceptabele 
afstand van het ouderlijk huis en van de dagbesteding. Dit betekent ook dat wij ook als doel hebben om 
een beleidsmatige organisatie te realiseren waardoor de toekomstige financiering en instandhouding 
van wonen, zorg en dagbesteding geborgd kunnen blijven. Dit alles in samenwerking met de gemeente 
Vlissingen, wooncorporatie Zeeuwland, een kleinschalige zorgaanbieder en onderzoeks- en onderwijs-
instellingen op een geschikte locatie midden in een woonwijk aan de Molenweg te Oost-Souburg met in 
de nabije omgeving alle benodigde faciliteiten.  

Statutaire doelen 
1. De Stichting heeft als doel het voorzien in de woonbehoefte en verzorging en begeleiding op maat 

ten behoeve van personen die daartoe zelf niet (goed) in staat zijn en het verrichten van al wat hier-
mee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles zonder winstoogmerk. Tot dit doel behoort 
niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de 
Stichting.  

2. De Stichting beoogt het algemeen nut. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestem-
ming vast van een eventueel batig saldo. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een alge-
meen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling. 

3. De Stichting heeft geen winstoogmerk.  
4. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het beheer en/of de exploitatie van een 

woonvoorziening ten behoeve van wonen en zorg en, indien nodig, het (ver)huren van woonruimte 
en/of het aan- en verkopen van (een) geschikte woonvoorziening(en). 

Uitgangspunten 
Uitgangspunten voor de toekomstige woon- en zorgsituatie van de bewoners zijn:  
- 8 geschikte levensloopbestendige appartementen en bijhorende gemeenschappelijke ruimte in een 

woonlocatie met 24-uurs zorg en begeleiding. 
- Gelegen midden in een woonwijk met alle benodigde voorzieningen in de nabije omgeving.  
- Doorontwikkeling van de zelfstandigheid binnen de grenzen van hun individuele mogelijkheden.  
- Onderlinge betrokkenheid met inachtneming van- en respect voor wederzijdse grenzen. 
- Maatschappelijke integratie in-, en participatie in o.a. het wijk- en buurtleven.  
- Een betrokken en competent team wat dit mogelijk maakt. 
- Een stichting welke zich inzet voor alles wat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings ver-

band houdt en/of daarvoor bevorderlijk kan zijn, binnen de mogelijkheden welke de overheid en 
verschillende regelingen ons beschikbaar stellen.  

 
Eenvoudig gesteld komt het erop neer dat wij als ouders niks meer willen dan een vellig “thuis” voor 
onze kinderen, met huisregels als in ieder ander gezin Een leefomgeving waarbinnen geborgenheid, 
relationele warmte, respect, structuur en continuïteit zijn gegarandeerd.  
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De bewoners zijn en blijven het onvoorwaardelijke vertrekpunt voor alle besluitvorming rondom zorg 
en organisatie, ook al zal dat de efficiency niet altijd ten goede kunnen komen. De wereld van onze be-
woners wordt nu eenmaal vaak aangedreven door een heel andere, verbazingwekkende en verras-
sende logica dan wij in het dagelijks leven gewend zijn. Het vaak kwetsbare belang van de bewoners 
dient daarom prioriteit boven alle andere belangen te hebben.  
Werken aan de relatie met de bewoner(s) wordt de onderliggende houding bij de uitvoering van alle 
op zorg- en ondersteuningsgerichte taken, daarmee onderkennend dat iedere bewoner - en zeker een 
op laag- en middenniveau functionerende verstandelijk (meervoudig) beperkte - stabiele en vertrouwde 
relaties nodig heeft om sociaal-emotioneel te kunnen blijven groeien en om als uniek persoon volledig 
tot zijn/haar recht te kunnen komen.  

Wonen 
Deze uitgangspunten dienen onder andere tot uiting te komen in een appartementje met een eigen 
voordeur (inpandig), een gescheiden zit- en slaapgedeelte, eigen sanitaire voorzieningen, een kleine 
keukenunit en berging. Een wooneenheid die voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een langdu-
rig en levensloopbestendig verblijf, maar ook aan de eisen die gesteld worden aan de toekenning van 
huurtoeslag. De onderlinge betrokkenheid in de woonvoorziening wordt bevorderd door de realisatie 
van gemeenschappelijke ruimtes waar de bewoners gezamenlijke activiteiten kunnen ondernemen. 
Daaronder vallen onder andere het gezamenlijk bereiden van de maaltijden en gezamenlijk eten, vol-
doende gezamenlijke ruimte, zowel binnen als buiten, een gemeenschappelijke woonkamer en een tuin 
met ruime berging.  

Zorg en begeleiding 
Wij hebben ons georiënteerd op een eventuele keuze van een zorgaanbieder voor de te leveren zorg in 
de woonvoorziening. Een 24-uurs rooster is hiervoor opgesteld en op basis daarvan zijn meerdere aan-
bieders uitgenodigd voor een gesprek en het opmaken van een offerte. Op basis van die offertes zijn 
vervolgens nog op- en aanmerkingen met deze partijen gewisseld en zijn verduidelijkingsvragen beant-
woord teneinde helder te krijgen wat we precies van elkaar mogen verwachten. We hebben ons ook 
beraden en laten voorlichten over het in eigen beheer realiseren van een eigen team. Uiteraard hebben 
wij ons hierin laten begeleiden door deskundigen. Hier zijn interessante mogelijkheden uit naar voren 
gekomen. Dit heeft ons gesterkt in de opvatting dat een keuze voor zorg in eigen beheer een reële op-
tie is. De definitieve keuze zou voor het einde van 2019 gemaakt dienen te worden. Die keuze voor een 
kleinschalige lokale zorgverlener is door de ouders gemaakt. De intentie om met elkaar te gaan samen-
werken is uitgesproken. In de tweede helft van 2020 hopen wij zover gevorderd te zijn dat wij de sa-
menwerkingsovereenkomst kunnen ondertekenen. 

Het landelijk kader met betrekking tot zorg, begeleiding, dagbesteding en wonen voor mensen met een 
verstandelijke en/of meervoudige beperking, het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 is ons 
uitgangspunt.  

Bestuur 
De Stichting kent een algemeen bestuur als besluitvormend orgaan en een dagelijks bestuur dat o.a. 
verantwoordelijk is voor de vertegenwoordiging van de Stichting naar derden, de organisatie en finan-
ciën van de Stichting en de voorbereiding en uitvoering van besluiten van het algemeen bestuur. Van 
iedere bewoner is één ouder lid van het bestuur.  

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en geen vacatiegelden. 

De werkzaamheden van alle bestuursleden vinden plaats op vrijwillige basis. Bestuurders kunnen een 
vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs maken in de uitoefening van hun functie.  
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Naam  Functie  Sinds  
Dhr. W. Abdulaziz 
Dhr. S. Bal 
Mevr. K.M. Brand - de Vrieze 
Mevr. J.M. Haartsen - Vercouteren 
Dhr. G. Labeur 
Dhr. P. de Rijke 
Mevr. M.C.A. Verijzer - Peel 
Mevr. A.C. Vlasblom - de Klerk 

bestuurslid  
bestuurslid  
penningmeester  
secretaris  
voorzitter   
bestuurslid  
bestuurslid  
bestuurslid  

06-02-2015  
06-02-2015  
06-02-2015  
06-02-2015  
06-02-2015  
06-02-2015  
01-07-2016  
06-02-2015  

Werkgroepen 
De werkzaamheden van het ouderinitiatief zijn georganiseerd in diverse werkgroepen: 
- Werkgroep bouw: richt zich op de bouw, realisatie en indeling van de appartementen en gemeen-

schappelijke ruimte en de verduurzaming en instandhouding van het gebruik van de woon- en zorg-
omgeving voor onze bewoners en verzorgt daartoe ook de externe contacten;  

- Werkgroep interieur: richt zich op de inrichting van de fysieke woon- en zorgomgeving, de ge-
meenschappelijke ruimte en verzorgt daartoe ook de externe contacten. Er vinden inmiddels met 
verschillende leverancier gesprekken plaats;  

- Werkgroep zorg: verzorgt o.a. de inventarisering van de zorg- en begeleidingsbehoefte van onze 
bewoners op basis van onze concretisering van missie en visie op zorg en begeleiding. Daarnaast 
verzorgt de werkgroep de werving en selectie van eventuele nieuwe bewoners en onderhoud zij de 
contacten met (mogelijke) zorgverlener(s). De eerste contacten en verkenning van mogelijkheden 
met een zorgverlener hebben tot ieders tevredenheid plaatsgevonden;  

- Werkgroep fondsverwerving: verzorgt het verwerven van subsidies, fondsen en donaties/giften en 
onderhoud de contacten met de vele potentiële verstrekkers van geldelijke en/of materiele middelen 
en/of ondersteuning en advisering. Vooral de grotere fondsen laten het wat kleinschalige ouderini-
tiatieven afweten! Aanvragen gerelateerd aan gemeenschappelijke ruimtes in een woonvoorziening 
zien zij niet meer als relevant doel. Hiervoor worden wij o.a. doorverwezen naar de overheid welke 
op hun beurt verwijst naar o.a. het zorgkantoor! 

- Werkgroep public relations: verzorgt de externe communicatie. Tevens is deze werkgroep ook ge-
richt bezig met samenwerking met mbo- en hbo-onderwijsinstellingen op verschillende terreinen 
van grafische dienstverlening, sociale media, zorg, welzijn, economie en onderhoud haar externe 
contacten.  

- Zolang de bouw van de woonvoorziening nog niet gerealiseerd is zijn er ook nog een projectgroep 
bouw en het bestuurlijk overleg met de gemeente Vlissingen en wooncorporatie Zeeuwland. 

Alle bestuurders (ouders) participeren in één of meerdere werkgroepen. Alle partners van de bestuur-
ders zijn volledig betrokken bij alle werkzaamheden en inspanningen van de Stichting. Alle partners 
worden daarom uitgenodigd om actief deel te nemen aan de vergaderingen en andere bijeenkomsten 
van het algemeen bestuur, met uitzondering van momenten van stemmingen.  
Alle werkgroepen doen schriftelijk verslag van hun werkzaamheden. Werkgroepen kunnen gemotiveer-
de en uitgewerkte voorstellen aan het algemeen bestuur voorleggen als voorbereiding op de besluitvor-
ming.  
Werkgroepen wijzen hun eigen woordvoerder en/of contactpersoon aan. Zij hebben een eigen verga-
dercyclus en leggen van alle werkzaamheden en inspanningen verantwoording af aan het algemeen 
bestuur van de Stichting. 
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Activiteiten 
Het bestuur hanteert zo veel mogelijk een vast format agenda voor alle vergaderingen. De secretaris 
maakt de notulen waarin een actie- en een besluitenlijst zijn opgenomen. 
Ook wordt alle ingekomen en uitgaande post of e-mails, gericht aan- of verzonden door het secretariaat 
vastgelegd. De agendapunten dekken alle door bestuursleden ingebrachte relevante bespreekpunten, 
info vanuit de werk- en projectgroepen, beheerszaken, financiën, algemeen bestuurlijk, PR en commu-
nicatie.  

- Het algemeen bestuur is 9 keer in vergadering bijeen geweest,  
- De werkgroepen volgen hun eigen vergadercyclus.  
- De projectgroep Bouw is 5 keer bij elkaar geweest. De voornaamste onderwerpen waren het voor-

lopig ontwerp voor de te ontwikkelen locatie, stand van zaken m.b.t. haalbaarheid van de opgave, 
werkzaamheden op de achtergrond zoals consultaties van adviseurs en installateurs en mogelijke 
aannemers. Omdat de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Arduin werd opgezegd in febru-
ari moest dit proces van het ontwerpen van een geheel nieuw gebouw, Het opnieuw indelen en be-
stemmen van de bouwkavel het doorrekenen van het nieuwe ontwerp en toetsing aan de financiële 
kaders (in allerijl) opnieuw doorlopen worden. Dit is overigens bijzonder vlot en zonder al te veel 
problemen verlopen. Eind 2019 is de aanbesteding van het project gestart. 

- De stuurgroep Bouw is niet bij elkaar geweest. Na het opzeggen van de samenwerkingsovereen-
komst door Stichting Arduin is er geen aanleiding geweest om een nieuw Bestuurlijk overleg te or-
ganiseren.  

- In de loop van het jaar werd steeds meer duidelijk dat het vormen van een eigen team voor de zorg 
en begeleiding in de woonvoorziening een te grote belasting voor de ouders zou kunnen worden. In 
de tweede helft van het jaar zijn wij n.a.v. een kennismaking met- en bezoek aan een ouderinitiatief 
elders in de provincie in contact gekomen met een zorgaanbieder waarbij wij ons direct serieus ge-
nomen voelde. Eind 2019 is de wederzijdse intentie uitgesproken om met elkaar te gaan samen-
werken. Ook is er een traject afgesproken voor de eerste fase van kennismaking met ouders en de 
beoogde bewoners. 

- Vijf studenten Bachelor of Nursing van de HZ University of Applied Sciences hebben hun onder-
zoek naar het maatschappelijk belang van onze woonvoorziening in de beoogde woonwijk in juni 
afgerond en gepresenteerd. Vervolgens hebben 4 studenten Social Work kwalitatief onderzoek ge-
daan naar mogelijkheden van- en voor vrijwilligerswerk onder de titel “Een duurzaam samenwer-
kingsverband tussen organisatie en vrijwilliger. De wensen en behoeften van vrijwilligers in de zorg 
in relatie met Stichting Gewoon Wonen centraal”. Tot slot zijn er in november 2019 nog eens 4 stu-
denten commerciële economie gestart met het maken van een Beleidsplan voor onze stichting, in-
clusief een methodische kosten en batenanalyse. Begin 2020 wordt deze opdracht afgerond. Wij 
waarderen de inzet van de HZ en de studenten in het bijzonder enorm en ervaren hoe belangrijk en 
verfrissend het is om verschillende partijen vanuit verschillende invalshoeken bij ons project te be-
trekken. 

- In samenwerking met een mbo student van de grafische opleiding van het Scalda college in Vlissin-
gen wordt aan een Facebookaccount voor de Stichting gewerkt. 

- De werkgroep bouw is met een derde partij concreet bezig geweest met het inventariseren van mo-
gelijkheden en wensen m.b.t. noodzakelijke domotica voorzieningen. Ook wordt onderzocht of 
eventuele noodzakelijk aanpassingen en hulpmiddelen direct tijdens de bouw gerealiseerd kunnen 
worden.  

- Samen met wooncorporatie Zeeuwland worden de mogelijkheden onderzocht om reeds tijdens de 
bouw van de woonvoorziening voorzieningen te treffen die nodig zijn om een optimale reductie van 
energieverbruik te kunnen realiseren. Van overheidswege mag er in de woonvoorziening geen 
aardgas meer aangelegd worden.  

- Positief was de tweede kennismaking met de omwonenden, de buurt waarin onze kinderen gaan 
wonen. Tijdens de presentatie van de herziening van het bouwplan en de herziening van de inde-
ling van de totale kavel waren veel omwonenden (weer) aanwezig. De algehele indruk was dat de 
omwonenden nog steeds zeer positief staan ten opzichte van onze plannen en de komst van onze 
kinderen in hun wijk. Een ware steun in onze rug! 
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- Er is door de werkgroep Fondsverwerving een begin gemaakt met het werven van fondsen, subsi-
dies en giften. Dit is nodig voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte in de woonvoorzie-
ning en de noodzakelijke technische hulpmiddelen ter ondersteuning van de zorg en begeleiding. 
Deze werkgroep komt veelvuldig bijeen om mogelijkheden van- en voor sponsoring uit te werken. 
De leden van de werkgroep hebben enkel korte cursussen en trainingen gevolgd m.b.t. pitchen, 
presentatie en doelgericht benaderen van fondsen en bedrijven. Er wordt gewerkt aan een netwerk 
van plaatselijke en regionale ondernemers welke ons financieel en/of praktisch kunnen ondersteu-
nen. Met name kleinere fondsen in onze regio worden actief door de werkgroep benaderd.  

- Verschillende ouders hebben zelf acties georganiseerd. Zo werd de collecte van de Volks Kerst-
zangavond in Oostkapelle en een collecte tijdens een kerkdienst in de plaatselijke pkn-gemeente 
geheel voor de Stichting bestemd en leverde een mooi bedrag op. Een van de ouders is in gesprek 
gegaan met een Woonaccessoires speciaalzaak. Dit leverde een pallet vol met mooie en waarde-
volle woonaccessoires op. Ook een lokale keukenleverancier heeft ons een mooi aanbod gedaan 
voor de gemeenschappelijke keuken in de woonvoorziening. Ook al lijkt het soms tegen te zitten, 
wij worden geholpen en met name door regionale fondsen en lokale bedrijven zeker niet in de steek 
gelaten. Integendeel! 

- Er is een begin gemaakt met de vorming van een netwerk van (ervarings)deskundige mensen en/of 
partijen die ons nu en in de toekomst met raad en daad willen bijstaan om de uitwerking van onze 
doelstellingen op innovatieve en toekomstbestendige wijze verder vorm te geven. Wij zoeken daar-
bij bewust ook de samenwerking met mbo, hbo en universitaire onderwijsinstellingen op.  

- Het voorbereiden en organiseren van korte logeermomenten voor de bewoners is nader uitgewerkt 
maar nog niet concreet omgezet in een planning met bijhorende data en bezetting. 

- Alle ouders zijn volledig betrokken geweest bij de werkzaamheden van- en voor de Stichting. Een-
ieder naar vermogen. Wij proberen gebruik te maken van elkaars competenties en respecteren el-
kaars inzet en mogelijkheden. Wij proberen minimaal 1 keer per jaar een gezamenlijk gezellige en 
ontspannen activiteit te organiseren waarbij ook onze kinderen aanwezig zijn.   

Vooruitblikken  
2020 wordt een spannend en druk jaar. Het voorlopig ontwerp van de woonvoorziening wordt in de eer-
ste deel van dit jaar afgerond en door Zeeuwland aanbesteed. Op juridisch vlak worden de verschil-
lende overeenkomsten voorbereid. Ook hier ervaren we de actieve inzet en bereidheid van Zeeuwland 
om dit “samen te doen”. De benodigde overeenkomsten worden als maatwerk aangemerkt, gericht op 
kleinschalig wonen waarbij actief de balans wordt gezocht tussen de belangen van de verhuurder en 
huurder(s) binnen de wettelijke kaders. Ondanks de vertraging blijft de verwachting dat de oplevering 
eind 2020 zal plaatsvinden. 
 
De fondsverwerving is en blijft een probleem. De focus verlegt zich inmiddels voornamelijk op de klei-
nere lokale en enkel landelijke fondsen welke wel oog hebben voor de inrichting van gemeenschappe-
lijke ruimte in een kleinschalige woonvoorziening. Daarnaast richten we ons op de lokale middenstand 
en bedrijven. We hopen ook dat spontane initiatieven een steentje kunnen bijdragen om onze begroting 
volledig te kunnen realiseren. Een levensloopbestendige, veilige, doelmatige, warme en gestructu-
reerde inrichting voorzien van de broodnodige technische voorzieningen, gericht op de primaire behoef-
ten van onze bewoners is toch geen overbodige en bovenmatige luxe? Wij waarderen daarom des te-
meer de inzet van mensen die zich individueel in goed overleg met ons belangeloos inzetten om midde-
len voor ons te genereren voor de inrichting van de gemeenschappelijk ruimte in de woonvoorziening. 
 
Met de beoogde aannemer wordt inmiddels overleg gepleegd m.b.t. enige technische aanpassingen 
van de indeling in het gebouw. Welke aanpassingen kunnen direct gerealiseerd worden en welke zou-
den we eventueel moeten aanvragen bij o.a. de gemeente? 
Met de Zorgbalie zijn we inmiddels in gesprek over zorg gerelateerde communicatie- en veilheid sys-
temen ter ondersteuning van de bewoners en het personeel.  
 
De eerste en bemoedigende contacten met de zorgverlener zullen in 2020 worden geïntensiveerd. De 
ouders hebben unaniem aangegeven te willen samenwerken met deze zorgverlener. Voor de zomer 
hopen we uitsluitsel te hebben voor wat betreft de haalbaarheid van onze wensen welke wij hebben 
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uitgewerkt in een 24-uurs rooster. Ook wordt er in deze periode door deze zorgverlener huisbezoeken 
met alle bewoners en hun ouders georganiseerd om zich een beeld te schetsen van de bewoners en 
hun mogelijk- en onmogelijkheden.  
Er wordt door de zorgverlener een kennismakingsavond georganiseerd waarbij zij hun visie en inzet 
nader zullen uitleggen. De tweede helft van het jaar verloop volgens een stappenplan m.b.t. vormge-
ving van zorg en begeleiding van de bewoners, werving en selectie van het benodigd personeel, de 
start van het wonen en alle overige zaken welke hierbij komen kijken.  
 
Na de zomervakantieperiode wordt er ook weer een start gemaakt met lopende projecten in samenwer-
king met de HZ University of Applied Sciences. De resultaten van de reeds opgeleverde onderzoeken 
staan wat ons betreft hierbij centraal. We proberen samen met de HZ door de studenten geformuleerde 
doelstellingen in de praktijk te gaan uitwerken. Dit betekent dat we kunnen starten met het vorm geven 
aan een “wederkerige interactie” met de woon omging, het wijkbestuur, contactambtenaar, voorzienin-
gen, vrijetijdsbesteding enzovoort. 
Op basis van genoemde onderzoeken kan een begin gemaakt worden het vrijwilligersbeleid, profielen, 
de enthousiasmering, werven en selecteren van vrijwilligers. 
De HZ heeft aangegeven het onderzoek naar het maatschappelijk belang van ons ouderinitiatief verder 
te willen verbreden en verdiepen.  
Het Scalda college heeft aangeven ons ook in 2020 weer in praktische zin te willen ondersteunen m.b.t. 
pr-gerelateerde zaken en de praktische uitwerking hiervan. 
Wij waarderen de inzet, het enthousiasme en de oprechte betrokkenheid van al deze studenten en hun 
begeleiders zeer!  
 
We hopen van ganser harte dat we 2020 eindelijk mogen afsluiten met een “opgeleverde woonvoorzie-
ning” voor onze kinderen! 
 

 
 
 
De Gaaij architectuur, impressie van het nieuwe ontwerp van de woonvoorziening. 
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