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Leusden, Januari 2013

Jaaroverzicht 2012, Stichting Pus Wonen
Het eerste volledige jaar van wonen 2012:
Verslag van de activiteiten:
Het bestuur heeft alles moeten inzetten omdat de doelstelling van de stichting en dus de hele stichting
gevaar loopt. Alle 15 bewoners van Plus Wonen of hun wettelijke vertegenwoordigers hebben zich hier
tenslotte naar geconformeerd door zich bij de stichting in te schrijven.
Het bestuur heeft na vele pogingen besloten de beoogde en afgesproken samenwerking die niet van de
grond te krijgen was met zorgaanbieder Centraalzorg B.V. te willen beëindigen. Gestreefd is naar een
naadloze overgang naar een nieuwe zorgaanbieder. Centraalzorg B.V. heeft helaas besloten hier niet aan
mee te willen werken en gaat alle mogelijkheden tot overleg en een oplossing uit de weg.
De stichting heeft februari 2012 van 14 van de 15 ouders het mandaat gekregen er alles aan te doen om
de visie te bewaken en deze ten uitvoer te doen brengen.
Op advies van het CVZ (College van Zorgverzekeraars) is voorjaar 2012 een WTZI erkenning aangevraagd
door een nieuw opgerichte stichting Plus Zorg, en is een aanbesteding gedaan bij het Zorgkantoor voor de
locatie Zuster Prinsstraat 3 te Leusden.
De erkenning is verkregen en de aanbesteding is gedaan. Stichting Plus Zorg heeft volledig voldaan aan
alle eisen voor de aanvraag zo meldde het Zorgkantoor Achmea, Amersfoort, in september 2012, maar de
contractering is niet tot stand gekomen met zorgkantoor omdat er een algemene regel is dat nieuwe
zorgaanbieders niet meer gecontracteerd worden voor intramurale zorg.
In de loop van het jaar is een steeds grotere tweedeling ontstaan tussen ouders die geen vertrouwen meer
hebben in de zorgaanbieder en ouders die dat wel hebben.
Het zorgkantoor Amersfoort heeft zich vanaf aug. 2012 in het conflict gemengd en heeft in november 2012
ook een brief met de beslissing dat de zorgaanbieder vervangen zou worden verstuurd aan de
zorgaanbieder. Voor de stichting onduidelijke redenen heeft het zorgkantoor zijn besluit herzien en
besloten dat slechts als unaniem alle ouders voor vertrek van de zorgaanbieder zouden zijn deze zou
moeten vertrekken.
De reeds eerder genoemde tweedeling tussen de ouders heeft er voor gezorgd dat er een patstelling is
ontstaan.
Dit samen gaat ten koste aan het welbevinden van de bewoners en hun familie en brengt het voortbestaan
van de stichting in gevaar. De familieparticipatie komt absoluut niet van de grond.
Beleidsplan:
Taak van het bestuur is om er alles aan te doen om een oplossing te vinden voor het potentiele gevaar van
de bestaande situatie op Plus Wonen zodat we verder kunnen aan het realiseren van een omgeving waar
recht wordt gedaan aan het geestelijk welbevinden van de bewoners en hun familie zoals ook omschreven
in het visiedocument.
Bestuursleden: J.R. Verkaik, MSc, voorzitter, Mw. M. van Loenen, secretaris tot 07/03/2012, Mw. W.J.J.M. van den Berg, secretaris vanaf 07/03/2012,
Mw. M. Fieseler, penningmeester tot 07/03/2012, A.M. de Greef, penningmeester vanaf 07/03/2012
Comité van Aanbeveling: Prof. Dr. R.S. Kahn, UMC Utrecht, Mr. B.O. Dittrich, politicus, Mw. Dr. W. Cahn, UMC Utrecht, Drs. C.J.G.M. de Vet, lid directieraad
Ned. Vereniging van Gemeenten, Mw. Drs. A. Vermeulen, burgemeester van Leusden, Dhr. B. Stavenuiter, directeur Ypsilon.
Correspondentie adres: Galicië 2, 3831 JD Leusden, Tel. 033-4952023, 06-21881559
Bankrek. RABO: 110411.59.06 tnv. Stichting Plus Wonen, BTW-nummer: NL8162.05.759.B01
Tel. 033-4952023, E-mail: info@stichtingpluswonen.nl

2
Het bestuur heeft veel tijd gestopt in het zich verdiepen, scholen en laten adviseren in de ontwikkelingen in
de zorg. Vooral de toekomstige participatiemaatschappij in plaats van de huidige verzorgingsmaatschappij
biedt veel kansen om onze visie gestalte te geven. Dit geldt ook voor de toekomstige extramuralisering. Dit
biedt tevens de bewoner meer regie over zijn eigen leven en meer zekerheid op behoud van het recht op
wonen bij Plus Wonen.
Het beloningsbeleid:
Gebruikelijk is sinds de aanvang van de stichting dat er geen enkele beloning voor geleverde diensten aan
de stichting is.
Wegens bijzondere inzet en gezien de letterlijk honderden uren die geheel belangeloos door bestuursleden
Helma van den Berg, Rita de Greef en John Verkaik, erelid Mary Dekker en adviseur Monique Fieseler zijn
besteed aan de stichting in 2012 is er voor het eerst besloten een vrijwilligersvergoeding te geven van €
1500,00 per persoon. Alle vijf personen hebben dit met dank aanvaard en direct weer aan de stichting
gedoneerd.
Financiële verantwoording:
Zie het betreffende jaarverslag op de website.
Vooruitblik 2013:
Grootste uitdaging voor 2013 is een oplossing vinden voor de onherstelbare vertrouwensbreuk in
zorgaanbieder Centraalzorg B.V. .
Stappen die genomen kunnen worden zijn het benaderen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het
benaderen van de minister van VWS, het benaderen van het Zorgkantoor Achmea en het nemen van
civielrechtelijke maatregelen door middel van een advocaat.
Wat begroting betreft zullen er de gebruikelijke huuropbrengst zijn en donaties. Gezien de nadruk op de
vertrouwensbreuk met de zorgaanbieder zullen er geen actieve wervingsacties door het bestuur opgezet
worden. Oproepen tot versterking van het bestuur en de club van 100 hebben niemand opgeleverd.
Wat uitgaven betreft is te verwijzen naar het jaarverslag 2012 voor de normale uitgaven zoals accountant,
verzekering etcetera.
Onverwachte uitgaven zoals juridisch advies zijn moeilijk te voorspellen maar gezien het belang voor het
voortbestaan van de stichting wel eventueel noodzakelijk en zullen niet uit de weg gegaan worden.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn na dit jaaroverzicht dan wordt u van harte uitgenodigd
telefonisch contact op te nemen en deze mondeling toe te lichten. Telefoon: 033-4952023 of 0621881559.

Met vriendelijke groeten,
John Verkaik
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