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2 Oktober heeft er een gesprek plaatsgevonden met mevrouw Y.G.M. Grooten, hoofd 

Woondiensten van de WSL en John Verkaik, Mary Dekker en Ria Huisman namens de 

Stichting. 

In een prettig gesprek hebben wij onze stichting toegelicht en onze wensen, zoals gefor-

muleerd in de visiesheet van Ypsilon, voor levensloopbestendige woningen op tafel ge-

legd en gevraagd wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn.  

Mevrouw Grooten heeft tijdens het gesprek aangegeven dat de locatie Biezenkamp 

vermoedelijk geen mogelijkheden meer biedt, maar dat de lokatie Tabakssteeg waar-

schijnlijk meer mogelijkheden heeft. 

Het gesprek is afgerond met de toezegging van mevrouw Grooten dat zij onze wensen 

onder de aandacht van de directie en het managementteam zou brengen. 

Inmiddels hebben wij een brief ontvangen van de WSL, zie punt 5Inmiddels hebben wij een brief ontvangen van de WSL, zie punt 5Inmiddels hebben wij een brief ontvangen van de WSL, zie punt 5Inmiddels hebben wij een brief ontvangen van de WSL, zie punt 5    

1. Gesprek met de Woningstichting Leusden (WSL): 2 oktober 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,                            Bur-

gemeester van    Leusden 

Bert Stavenuiter, direc-

teur Ypsilon , vereniging 

voor familieleden van 

mensen met schizofrenie 

of een psychose 

2. Public Relations 

Met het doel onze stichting meer bekendheid te geven heeft Ineke Tiggelaven alle huis-

artsenpraktijken in Leusden bezocht en daar uitleg gegeven over de stichting en tevens 

flyers daar afgegeven. 

Er zijn flyers opgestuurd naar het RIAGG Amersfoort waar Mw. drs. R. Kasander, pro-

grammacoördinator Familileden en “Zelf aan de Slag’, ze zal verspreiden onder haar 

cursisten en overige geïnteresseerden. 

Wies de Heer, kaderlid van Ypsilon regio Amersfoort, heeft onze Stichting zeer enthousi-

ast aan haar contacten gepromoot en ook onze flyers uitgedeeld. 
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3. Gesprek met wethouder  A. Salverda  

8 November is er op het gemeentehuis gesproken met wethouder 
Salverda (in zijn portefeuille o.a. volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning) en de heer Duinsbergen (woningtoewijzing) en John Verkaik en 

Mary Dekker namens de Stichting. 
 
Wij hebben onze wensen voor fatsoenlijke en veilige huisvesting, voor recht op privacy, 
voor benodigde zorg, voor goede en bereikbare dagbesteding, voor het centraal staan 

van de bewoners, en voor gewaarborgde continuïteit neergelegd.  
Met betrekking tot de bouw hebben we het gehad over duurzaamheid, makkelijk 
schoon te houden, privé– en gemeenschappelijke ruimten, driekamerwoningen, zelf-

standige huurovereenkomsten, laagbouw en liefst een binnentuin. 
 
Er is van gedachten gewisseld over een mogelijke locatie. Wij hebben aangegeven niet 
in het buitengebied van Leusden te willen, omdat de bewoners meestal niet zo mobiel 

zijn. Bijvoorbeeld even een boodschapje doen moet mogelijk zijn. 
 
Het gesprek verliep zeer prettig en opbouwend, en is afgesloten met de belofte van de 
heer Salverda dat hij binnen twee maanden weer contact met ons zal opnemen omdat 
hij zich in de tussentijd zal verdiepen in onze vraag. De heer Salverda heeft ook aange-

kondigd contact te zullen opnemen met de Woningstichting Leusden. 
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4. Ypsilon studiedag 11 november 2006 
Bestuursleden: 

Drs. John R. Verkaik, 

voorzitter  

Mw. Ineke Tiggela-

ven,  penningmeester   

Mw. Mary Dekker, 

secretaris  

Overigen: 

Mw. Jennifer Waller– 

Mulder                     

commissie fondswer-

ving 

Ir. H. B. Waller websi-

te 

De Stichting Plus Wonen  

is opgericht op 9 aug. 

2006, 

nr.KvK. 32117369 
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De doelstelling van de  De doelstelling van de  De doelstelling van de  De doelstelling van de  

stichting :stichting :stichting :stichting :    

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    

Zaterdag 11 november was de Ypsilon studiedag te Bunnik. Mary Dekker en John Ver-

kaik hebben deze dag bezocht, samen met 425 andere leden van Ypsilon. 
Er zijn een aantal workshops bezocht waaronder ‘s-middags één van de Stichting Terp 

te Breda die nu twee jaar bezig is met het opzetten van een woonzorgproject. 
De zeer gedreven voorzitter daarvan, mevrouw Loes Schneider, vertelde over hoe zij het 

tot nu toe opgezet hadden en wat een aantal tips en valkuilen waren. 
Omdat wij reeds bezig waren hebben we van haar één van de  weinige nog uit te delen 
boekjes gekregen waarin een volledig draaiboek zoals de Stichting Terp te werk is ge-
gaan. Deze methodiek voor het opzetten van een woonzorgproject zullen wij zeker kun-

nen gebruiken. 
In de pauze hebben we met haar en ook met de initiatiefnemer van het A-complex te 

Almere, de heer Dick de Haas, van gedachten gewisseld. 
Op deze dag werd tevens het expertisecentrum wonen van de vereniging Ypsilon geo-

pend. Zie de website www.ypsilon.org voor nadere informatie hierover! 

5. Ingekomen brief Woningstichting Leusden 

14 November is een brief binnengekomen bij de Stichting van mevrouw Grooten van de 

Woningstichting Leusden.  
Hierin wordt meegedeeld dat het managementteam ons initiatief heeft besproken en 
aan de realisatie van onze wensen graag mee wil werken. Om te komen tot een bouw-
project zullen de heer A. van de Water, directeur of de heer J. Bot, hoofd technische 

zaken het verder van mevrouw Grooten overnemen. 
Wij worden uitgenodigd een afspraak te maken. Dit zullen wij uiteraard op korte termijn 

doen. 

6. Informatieavond 13 november 2006 

Verslag: 
Maandag 13 november is de eerste info georganiseerd. Er waren 19 personen aanwe-

zig, dus de woonkamer was helemaal vol. 
In een voorstelronde heeft iedereen zich kort voorgesteld. 
John Verkaik en Mary Dekker hebben kort uiteengezet hoe de Stichting Plus Wonen tot 
stand is gekomen, door samenwerking met Ineke Tiggelaven (penningmeester) en Ria 

Huisman, en wat er daarna allemaal is gedaan.  
In een informatieve sfeer zijn er een hoop zaken doorgesproken en beantwoord.  
De aanwezigen hebben een intake-formulier gekregen welke de meeste ter plaatse heb-

ben ingevuld. 
Bij het inventariseren wie wat voor de Stichting zou kunnen doen: 
Heeft Jennifer Waller– Mulder aangeboden fondswerving voor haar rekening te nemen. 

Ria Huisman helpt haar hierbij. 
Hobbe Waller heeft aangeboden de website voor zijn rekening te nemen. 
Eppo Lemain is bouwkundig ingenieur en kan adviseren bij projectontwikkeling. 
Ria de Weger heeft kennis van de situatie in Leusden. 
De verloofde van Barbara Barendse (sorry, de naam even kwijt) zit in ruimtelijke projec-

ten en heeft collega beleidsambtenaren waar hij advies kan inwinnen. 
Hans de Rooij heeft ervaring bij het A-complex te Almere, ondernemersplannen en spon-

soring. 
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7. Uitbreiding comité van aanbeveling 

Bestuursleden: 

Drs. John R. Verkaik, 

voorzitter  

Mw. Ineke Tiggela-

ven,  penningmeester   

Mw. Mary Dekker, 

secretaris  

Overigen: 

Mw. Jennifer Waller– 

Mulder                     

commissie fondswer-

ving 

Ir. H. B. Waller websi-

te 

De Stichting Plus Wonen  

is opgericht op 9 aug. 

2006, 

nr.KvK. 32117369 
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De doelstelling van de  De doelstelling van de  De doelstelling van de  De doelstelling van de  

stichting :stichting :stichting :stichting :    

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    

Kortom: een hele hoop deskundigheid en zeker een hoop bereidheid om de schouders 

eronder te zetten. 
Veel vragen zijn natuurlijk niet gesteld, maar het kennismaken met elkaar heeft het 
project meer body gegeven en een gezamenlijk streven om er wel degelijk iets voor 

onze familieleden van te maken. 
Hoe verder was natuurlijk één van de vragen: 
De gesprekken met de gemeente en de Woningstichting Leusden hebben voorrang 

want het realiseren van het woonzorgcomplex is de eerste stap. 
Via de nieuwsbrief wordt iedereen op de hoogte gehouden. 
 
Na veel napraten gingen de laatsten tegen 22.30 uur naar huis. 
Wij (John & Mary) vonden het een zeer geslaagde avond en kijken terug naar een 
vruchtbare kennismaking en uitwisseling van gedachten met een gevoel dat we zeker 

niet de enigen zijn die er iets van willen maken. 
(volgende keer moeten we een grotere ruimte hebben, wie kan iets regelen?) 

vervolg informatieavond: 

Tijdens de Ypsilon studiedag heeft Bert Stavenuiter direct “ja” gezegd toen we hem 

vroegen of hij lid wilde worden van ons comité van aanbeveling. 
Hij is directeur van de vereniging voor familieleden van mensen met schizofrenie of een  

psychose. www.ysilon.org 

9. INSCHRIJF formulier 
 
 
zie volgende pagina, dit formulier kunt u desgewenst afzonderlijk printen en opsturen. 
Inschrijving als toekomstige bewoner gaat op volgorde van binnenkomst en geeft als 

zodanig geen recht op een plaats. 
Toekomstige bewoners zullen een nog nader te bepalen intake procedure moeten 

doorlopen. 

8. Website volledig operationeel 

De website is volledig operationeel dank zij de inzet van Hobbe Waller, dank hiervoor. 
 
Kijk allen regelmatig op www.stichtingpluswonen.nl www.stichtingpluswonen.nl www.stichtingpluswonen.nl www.stichtingpluswonen.nl voor het laatste nieuws en om alle 

informatie nog eens rustig na te lezen. 
 
Op– of aanmerkingen kunt u sturen naar webmaster@stichtingpluswonen.nl  
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achternaam en voorletters  : 

voornaam    : 

huidig woonadres   : 

postcode en woonplaats  : 

telefoon    : 

email     : 

geboortedatum    : 

huidige woonvorm (bijv. begeleid) : 

Deel 1: Gegevens geïnteresseerde bewoner: 

Gegevens contactpersoon/personen: 

□ zie boven, of indien anders: 

achternaam en voorletters  : 

voornaam    : 

adres     : 

postcode en woonplaats  : 

telefoon    : 

email     : 

relatie tot geïnteresseerde (bv. ouder) : 

__________________________________________________________________  

achternaam en voorletters  : 

voornaam    : 

adres     : 

postcode en woonplaats  : 

telefoon    : 

email     : 

relatie tot geïnteresseerde (bv. ouder) : 

 

      z.o.z.z.o.z.z.o.z.z.o.z.    

Inschrijfformulier Stichting Plus Wonen 
deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden 

Inschrijfformulier Stichting Plus Wonen 
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Inschrijving als toe-
komstige bewoner 
gaat op volgorde van 
binnenkomst en geeft 
als zodanig geen recht 

op een plaats. 
Toekomstige bewoners 
zullen een nog nader te 
bepalen intake proce-
dure moeten doorlo-

pen. 



Pagina 5 

 

 

1.waarom bent u geïnteresseerd in de Stichting Plus Wonen ?1.waarom bent u geïnteresseerd in de Stichting Plus Wonen ?1.waarom bent u geïnteresseerd in de Stichting Plus Wonen ?1.waarom bent u geïnteresseerd in de Stichting Plus Wonen ?    

    

    

    

    

2. contactpersoon is bereid zich desgevraagd in te zetten voor de Stichting 2. contactpersoon is bereid zich desgevraagd in te zetten voor de Stichting 2. contactpersoon is bereid zich desgevraagd in te zetten voor de Stichting 2. contactpersoon is bereid zich desgevraagd in te zetten voor de Stichting     

        □ ja   □ nee 

3. zo ja, waarvoor kan op u een beroep worden gedaan ?3. zo ja, waarvoor kan op u een beroep worden gedaan ?3. zo ja, waarvoor kan op u een beroep worden gedaan ?3. zo ja, waarvoor kan op u een beroep worden gedaan ?    

    

    

    

    

4. zo ja, heeft u een specifieke deskundigheid welke de Stichting zou kunnen 4. zo ja, heeft u een specifieke deskundigheid welke de Stichting zou kunnen 4. zo ja, heeft u een specifieke deskundigheid welke de Stichting zou kunnen 4. zo ja, heeft u een specifieke deskundigheid welke de Stichting zou kunnen     

    gebruiken ?    gebruiken ?    gebruiken ?    gebruiken ?    

    

    

    

5. heeft u al ervaring met een dergelijke woonvorm ?5. heeft u al ervaring met een dergelijke woonvorm ?5. heeft u al ervaring met een dergelijke woonvorm ?5. heeft u al ervaring met een dergelijke woonvorm ?    

 

    

Deel 2: Enige gerichte vragen: 

Inschrijfformulier Stichting Plus Wonen 
deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden 
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Datum invulling: en aanmelding:Datum invulling: en aanmelding:Datum invulling: en aanmelding:Datum invulling: en aanmelding:    
    
    
    
Let op:Let op:Let op:Let op:    
U wordt gevraagd een bijdrage van U wordt gevraagd een bijdrage van U wordt gevraagd een bijdrage van U wordt gevraagd een bijdrage van € 25,00 over te maken op € 25,00 over te maken op € 25,00 over te maken op € 25,00 over te maken op     
postbankrekening 5112780 ten name van Stichtingpluswonen te Leusden.postbankrekening 5112780 ten name van Stichtingpluswonen te Leusden.postbankrekening 5112780 ten name van Stichtingpluswonen te Leusden.postbankrekening 5112780 ten name van Stichtingpluswonen te Leusden.    

Stichting Plus Wonen, secretariaat, Galicië 2, 3831 JD  Leusden 

info@stichtingpluswonen.nl 
Tel. 033-4952023 

Postbank 5112780, tnv. Stichtingpluswonen te Leusden 
Mobiel: 06-21881559                    

Inschrijving als toe-
komstige bewoner 
gaat op volgorde van 
binnenkomst en geeft 
als zodanig geen recht 

op een plaats. 
Toekomstige bewoners 
zullen een nog nader te 
bepalen intake proce-
dure moeten doorlo-

pen. 


