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1. Het eisenpakket voor levensloopbestendige woning: (zie visiesheet Ypsilon) 

- er moet voorzien worden in woon- en zorgbehoefte 
- veiligheid moet geboden worden 
Minimumeisen: o.a. 
- continuïteit van wonen staat voorop, voorkomen moet worden dat een 

patiënt moet   
  verhuizen als er een ander stadium van de ziekte zich voordoet  
- de groep moet de garantie hebben dat de veiligheid van de groep niet 

wordt ondermijnd  
  door één individu  
- een individu heeft de garantie dat bij een kortdurende afwezigheid 

(opname e.d.) (max. 1  
  jaar) er alles aan wordt gedaan om iemand in zijn oude woning te laten 

terugkeren 
 

2. Berichten uit de Duwgroep: 
Abrona gaat zorg leveren in Leusden en is graag bereid om de zorg voor 

ons ook te verzorgen. 
Het masterplan voor de Biezenkamp is klaar, de invulling is nu aan de 

beurt. 
De provincie heeft de gemeente Leusden aangegeven dat ze meer aan-
dacht moet geven aan de woonsituatie van GGZ-patiënten omdat deze 

niet voldoet 
 

3. Te ondernemen acties: 
- gesprek met Mw. Grooten van de Woningstichting Leusden: maandag 2 

oktober 11.00 uur,  
- PR kranten: Ria benadert diverse kranten voor een interview 
- PR huisartsen: Ineke gaat flyers verspreiden bij de Leusdense huisartsen  
  en legt dan de assistente van de huisarts of de huisarts zelf uit wat wij    
  doen. Wellicht dat die patiënten erop attent kunnen maken. 
- Ria gaat erachteraan om sponsors te krijgen 
- John maakt een intake-formulier voor geïnteresseerden met alle gebrui-    
  kelijke gegevens en een stukje erbij over wat men verwacht/wil betreft   
  bouw, zorg, privé en omgeving, voor zijn familielid. 
 

 

Besproken in de bestuursvergadering van 11 sept. 2006: Comité van              Aan-

beveling: 

Prof.dr. René S. Kahn, 

voorzitter en medisch 

afdelingshoofd Afdeling 

Psychiatrie Universitair 

Medisch Centrum Utrecht 

Mr. Boris O. Dittrich,      

Lid Tweede Kamer 

Mevr. Drs. Wiebke Cahn,                          

Medisch Hoofd Zorglijn 

Psychotische Stoornissen 

Universitair Medisch Cen-

trum Utrecht  

Drs. Cees Jan G.M. de 

Vet,                             

Burgemeester van     

Leusden 
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De doelstelling van de  De doelstelling van de  De doelstelling van de  De doelstelling van de  

stichting  is:stichting  is:stichting  is:stichting  is:    

Het (doen) oprichten en in Het (doen) oprichten en in Het (doen) oprichten en in Het (doen) oprichten en in 

stand houden van een stand houden van een stand houden van een stand houden van een 

wooncomplex voor men-wooncomplex voor men-wooncomplex voor men-wooncomplex voor men-

sen die reeds langere tijd sen die reeds langere tijd sen die reeds langere tijd sen die reeds langere tijd 

lijden aan schizofrenie of lijden aan schizofrenie of lijden aan schizofrenie of lijden aan schizofrenie of 

een aanverwante stoornis een aanverwante stoornis een aanverwante stoornis een aanverwante stoornis 

of stoornissen. of stoornissen. of stoornissen. of stoornissen.     

Er wordt daarbij de voor-Er wordt daarbij de voor-Er wordt daarbij de voor-Er wordt daarbij de voor-

waarde gesteld dat zij waarde gesteld dat zij waarde gesteld dat zij waarde gesteld dat zij 

ouder zijn dan 25 jaar, dat ouder zijn dan 25 jaar, dat ouder zijn dan 25 jaar, dat ouder zijn dan 25 jaar, dat 

hun ziektebeeld redelijk hun ziektebeeld redelijk hun ziektebeeld redelijk hun ziektebeeld redelijk 

stabiel is en dat zij niet stabiel is en dat zij niet stabiel is en dat zij niet stabiel is en dat zij niet 

verslaafd zijn aan alcohol verslaafd zijn aan alcohol verslaafd zijn aan alcohol verslaafd zijn aan alcohol 

en geen drugs gebruikenen geen drugs gebruikenen geen drugs gebruikenen geen drugs gebruiken    

www.stichtingpluswonen.nl 

info@stichtingpluswonen.nl 

tel. 033-4952023 of 06-21881559 

Bestuursleden: 

Drs. John R. Verkaik, 

voorzitter  

Mw. Ineke Tiggela-

ven,  penningmeester   

Mw. Mary Dekker, 

secretaris  

Overigen: 

Mw. Ria Huisman. 

fondswerving 

De Stichting Plus Wonen  

is opgericht op 9 aug. 

2006 
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4. Het comité van aanbeveling 
 
Na uitnodiging onzerzijds hebben alle vier de genodigden zich bereid verklaard 

om lid te worden in een comité van aanbeveling: 
 
Burgemeester Cees Jan de Vet gaat accoord en wil graag nader kennismaken, 
Boris Dittrich ondersteunt ons initiatief en wenst ons veel succes, 
Wiebke Cahn is zeker bereid lid te worden en steunt van harte ons initiatief 

voor een nieuwe woonvorm in Leusden, 
Prof. René Kahn ondersteunt onze doelstelling van harte en figureert gaarne in 

ons comité. 

5. Aanmeldingen geïnteresseerden 
 
Er zijn nu 8 aanmeldingen binnen van ouders die interesse hebben.  
De verwachting is dat door toenemende bekendheid en artikelen inde media en 

op diverse websites (bijv. Ypsilon) 
 
 
6. Info-avond 
 
13 November staat een avond gepland vanaf 20.00 uur , Galicië 2, 3831 JD  

Leusden. 
 
De bedoeling van die avond is om elkaar een keer te ontmoeten en informatie 

uit te wissen. 
Het bestuur is zich bewust dat de meeste vragen die dan naar voren zullen ko-
men NIET beantwoord kunnen worden, maar dat diegenen die ze stellen wel-

licht zelf voor de Stichting aan het werk willen om de antwoorden te vinden. 
Een actieve opstelling is noodzakelijk om samen een mooi resultaat te behalen, 

een bestuur van drie personen kan dit nooit alleen. 
 
De uitnodiging volgt per email, maar wilt u zich reeds opgeven dan 
kan dit uiteraard, liefst per email met vermelding van uw naam en 
het aantal personen waarmee u komt: info@stichtingpluswonen.nl , of 

telefonisch 033-4952023 
 


