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In onze nieuwsbrief van december vorig jaar  berichtten wij nog dat alles klaar 

was om de intentieverklaring te tekenen en dat wij spoedig een informatie bij-

eenkomst wilden organiseren. 

Er is een onverwachte verandering in de aanpak gekomen. De intentieverkla-

ring wordt omgezet in een intentieovereenkomst. Dit betekent dat er veel meer 

in komt te staan wat de Stichting Plus Wonen– de Woningstichting Leusden/

Alliantie Eemvallei - de zorgleverancier Centraalzorg en de Gemeente Leusden 

met elkaar willen afspreken.  

Vanzelfsprekend kost dit tijd. Het betekent wel dat veel zaken die pas later aan 

bod zouden komen, bij de definitieve samenwerkingsovereenkomst, al afge-

sproken en geregeld zullen zijn, en dan tijdwinst opleveren! 

De deelnemende partijen zijn aan het werk gegaan om diverse zaken als een 

globale huurprijs, beschikbare budgetten en nog veel meer door te rekenen en 

op tafel te krijgen. 

Dit heeft betekent dat het bestuur in zeer korte tijd veel werk heeft verzet en 

een keuze heeft gemaakt voor de vorm van zorg die het verstandigste lijkt om 

de doelstelling van onze stichting te realiseren. We hebben ons hiervoor van 

diverse zijden laten voorlichten. 

De keuze is gemaakt voor intramurale zorg. Centraalzorg heeft nu de taak om 

dit systeem van zorg door te gaan rekenen en om te kijken of de door ons ge-

wenste zorg hiermee realiseerbaar is. 

Er komen natuurlijk héél veel zaken om de hoek kijken en het is ondoenlijk om 

dat hier even uit de doeken te doen.  

Deze nieuwsbrief vonden wij noodzakelijk om te laten lezen waar we op het mo-Deze nieuwsbrief vonden wij noodzakelijk om te laten lezen waar we op het mo-Deze nieuwsbrief vonden wij noodzakelijk om te laten lezen waar we op het mo-Deze nieuwsbrief vonden wij noodzakelijk om te laten lezen waar we op het mo-

ment staan en mee bezig zijn. Achter de schermen wordt er meer dan druk ge-ment staan en mee bezig zijn. Achter de schermen wordt er meer dan druk ge-ment staan en mee bezig zijn. Achter de schermen wordt er meer dan druk ge-ment staan en mee bezig zijn. Achter de schermen wordt er meer dan druk ge-

werkt!werkt!werkt!werkt!    

Het bestuurHet bestuurHet bestuurHet bestuur                                                               
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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    

3. Ingeschreven geinteresseerden 

De commissies zijn voortvarend van start gegaan. 
Hieronder volgt nogmaals hun samenstelling: 
 
Commissie Bouw:   Mary Dekker (vanuit het bestuur) 
    Hobbe Waller (vanuit het bestuur) 
    Wim Koolhaas 
    Hans Schaapherder 
Commissie Zorg:   Jennifer Waller (vanuit het bestuur) 
    Rita de Greef 
Commissie Subsidie:  Jennifer Waller (vanuit het bestuur) 
    Henk Wijnands 
    Joke Wijnands 
Commissie Communicatie: Jan Roos (vanuit het bestuur) 

2. Commissies 

Op dit moment is de intentieovereenkomst intentieovereenkomst intentieovereenkomst intentieovereenkomst  tussen de Woningstichting Leusden, de Ge-

meente Leusden en onze Stichting Plus Wonen het volgende doel.  

Hierin zullen een aantal belangrijke zaken zoals wie het woon-zorgcomplex gaat huren, 

wie de zorg gaat leveren, waar de diverse verantwoordelijkheden liggen, worden vastge-

legd. 

Pas als dit naar tevredenheid is getekend dan gaat het proces weer verder. 

De daarop volgende samenwerkingsovereenkomst wordt een veel uitgebreider docu-

ment . 

Uit de vier betrokken partijen zijn werkgroepenwerkgroepenwerkgroepenwerkgroepen geformeerd die elk één of meerdere ver-

tegenwoordigers van iedere partij hebben en zelf nog een voorzitter moeten kiezen en 

een werkplan moeten maken. Deze werkgroepen zijn: ontwikkeling woningen,  zorg en 

beheer, en  communicatie. 

Het ontwerpenontwerpenontwerpenontwerpen van de vijftien woningen en het gemeenschappelijke gebouw is in gang 

gezet, maar staat even stil in afwachting van de intentieovereenkomst.  

Het ontwikkelen en doorrekenen van een zorgplanzorgplanzorgplanzorgplan heeft de volle aandacht van de 

zorgleverancier Centraalzorg. 

Zodra de plannen te presenteren zijn wordt er een bijeenkomst georganiseerd om de 

zorgleverancier voor te stellen en uitleg te laten geven en om de architecten het plan 

voor ons woon-zorgcomplex te laten presenteren. 

    

4. Waar zijn we nu? 


