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Leusden, Januari 2014

Jaaroverzicht 2013, Stichting Plus Wonen
2013: Het Verscherpte Toezicht bij de zorgaanbieder door de Inspectie voor de
Volksgezondheid
Verslag van de activiteiten:
Het bestuur heeft in navolging van 2012 alles blijvend moeten inzetten om de doelstelling van de stichting
voor ogen te houden en te bewaken. Dit omdat het voortbestaan van de hele stichting gevaar loopt.
De bedreiging komt van de zorgaanbieder die door zijn handelen de regiefunctie van de stichting en de
zeggenschap over de eigendommen van de stichting probeert over te nemen.
December 2012 heeft de stichting, mede gesteund door 12 ouders die mede hebben ondertekend, een
reeks van klachten neergelegd over de zorgaanbieder Centraalzorg B.V. bij de IGZ, de Inspectie voor de
Volksgezondheid.
Op 1 augustus 2013 heeft de IGZ na onderzoek besloten tot de zware maatregel van Verscherpt Toezicht
over de zorgaanbieder. Na drie maanden was er wederom reden om dit toezicht nogmaals te verlengen met
drie maanden tot februari 2014.
Een door de inspectie opgelegde mediation is niet van de grond gekomen omdat de afvaardiging van de
stichting geen verandering bespeurde in de uitgangspunten en de opstelling van de bestuurder van
Centraalzorg B.V.. Het mediationverslag van mediator O. van der Leer doet hier verslag van.
De Inspectie heeft aangekondigd bestuurlijke maatregelen te nemen als het conflict, welke volgens hen
een potentieel gevaar voor de bewoners oplevert, op 1 februari 2014 niet is opgelost.
Opmerkelijk is dat de Raad van Toezicht van Centraalzorg B.V. in 2013 geen contact heeft gezocht met de
stichting of met klagende ouders. Een Raad van Toezicht zou zich ook door de klagende partij moeten laten
informeren anders kunnen zij zich niet kritisch opstellen en hun taak als toezichthouder op het bestuur niet
goed vervullen.
Contacten zijn aangehaald met een vergelijkbare stichting als Plus Wonen, zowel telefonisch als ter
plaatse. We zijn met een groep mensen op bezoek geweest en hebben na een warme ontvangst, een
rondleiding en inspirerende gesprekken met iedereen, lekker gegeten met een aantal bewoners, twee
coaches en twee bestuursleden, Deze stichting is ook gestart in 2011 en is een doorslaand succes te
noemen. Drie nieuwe projecten staan bij hen op stapel. Zij kopen als stichting zelf de zorg in voor de 16
bewoners van hun PGB-budget. Een locatie-directeur regelt alles.
Het bestuur, bestaande uit ouders, heeft vorig jaar het beschikbare budget van het zorgkantoor niet eens
geheel nodig gehad en daarom een aantal tonnen (!) terugbetaald.
De bewoners en hun ouders zijn uiterst tevreden. Ieder jaar gaan ze ook op vakantie!
Onze wachtlijst met geïnteresseerden is verder gegroeid tot 34 in december 2013. De mensen die er op
staan zijn meestal persoonlijk te woord gestaan. Diverse ouders geven aan zich daadwerkelijk te willen
inzetten mocht een volgend project worden opgestart.
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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 en beleidsplan.
De toekomstige participatiemaatschappij in plaats van de huidige verzorgingsmaatschappij biedt veel
kansen om onze visie gestalte te geven. Stichting Plus Wonen heeft al jaren deze opzet voor ogen en wordt
gelukkig ingehaald door de wetgeving. Wij willen hiervoor ons netwerk gaan inzetten. Dit geldt ook voor de
toekomstige extramuralisering, het scheiden van wonen en zorg. Dit biedt de bewoner veel meer regie over
zijn eigen leven, eigen keus van woonplek en eigen keus van zorgaanbieder.
Het beloningsbeleid:
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 2013 is er, net als in 2012, weer 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. Dank hiervoor!
Financiële verantwoording:
Zie voor het betreffende jaarverslag 2013 van de stichting de website.
In de jaarrekening van Centraalzorg B.V. 2013 valt te lezen:
Bedrijfsresultaat 2012: 54.481 euro positief,
Bedrijfsresultaat 2013: 18.485 euro negatief.
Vooruitblik 2014:
2014 wordt het jaar dat we de realisatie van de volgende locatie Plus Wonen willen gaan onderzoeken.
De tijd is rijp om met gedane kennis en ervaring de enthousiaste groep mensen die op de wachtlijst staan
te gaan helpen om voor hen een eigen Plus Wonen te realiseren. Fondswerving kan door gebruik te maken
van opgedane ervaringen in 2010/2011.
Speerpunten zullen zijn een soortgelijk woonconcept als bij Plus Wonen Tabakssteeg en een zorginvulling
waar eigen keus van zorgaanbieder voorop staat.
De veranderende wetgeving haalt de Stichting in. Wat wij in 2006 hebben geformuleerd in onze visie komt
nu als wettelijke maatregel.
Wij blijven in actief contact met de minister van VWS, de IGZ en zorgkantoor Achmea.
Wat begroting betreft zullen er de gebruikelijke huuropbrengst zijn en donaties.
Wat uitgaven betreft is te verwijzen naar het jaarverslag 2012 voor de normale uitgaven zoals accountant,
verzekering et cetera.
Extra, bijzondere, 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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Leusden, januari 2014

Jaaroverzicht 2013, Stichting Plus Wonen
De Club van 100
Voor de Club van 100 was 2013 wederom een slapend jaar. De Club is in 2011 opgericht met een groepje
particulieren en ondernemers die Plus Wonen een warm hart toedragen en de bewoners het bekende
toefje slagroom op de taart wilden bezorgen. Opzet was vooral om over een fonds te beschikken dat louter
bedoeld was om de bewoners van Plus Wonen iets extra’s te kunnen bieden en hen goed te laten wortelen
en functioneren in de Leusdense samenleving.
Aan ideeën en enthousiasme was geen gebrek. Maar de praktijk blijkt soms weerbarstig. Zorgaanbieder
Centraal Zorg stond ook in 2013 geen activiteiten toe en één ouder hield eveneens nieuwe initiatieven
tegen. Zo staat een groot buitenschaakspel, een gift van de Diaconie van de Protestantse Gemeente in
Leusden, noodgedwongen in de opslag. De realisatie van een ander idee waaraan bewoners van Plus
Wonen samen met de buurt zouden werken, moest worden afgeblazen.
De Club van 100, onder aanvoering van Helma van den Berg, deed in 2013 diverse pogingen om de stilte
te doorbreken en het draagvlak te verbreden. Maar op meerdere verzoeken om deelname en
ondersteuning reageerde niemand. Oproepen onder ouders van bewoners om de Club van 100 te komen
versterken, hadden evenmin resultaat. In 2014 wordt opnieuw geprobeerd het ouderinitiatief nieuw leven
in te blazen. Ouders en familie worden uitgenodigd met plannen te komen, die financieel en
organisatorisch zijn onderbouwd, en aan de Club van 100 deel te nemen.
Tot zo lang ziet de Club van 100 zich genoodzaakt om de activiteiten en initiatieven voor het woonzorgcomplex aan de Zuster Prinsstraat op te schorten. Voor het houden van een jaarvergadering, zoals bij
de start was aangekondigd, was in 2013 daarom geen aanleiding. Een verantwoording van de gelden van
de Club van 100, staat onder dit verslag vermeld.
Voor de opening van een mogelijk tweede of volgend woonzorgcentrum van de Stichting Plus Wonen elders
maakt de Club van 100 een doorstart. Met de nieuwe bewoners en hun zaakwaarnemers wordt hierover
overleg gevoerd.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn na overzicht dan wordt u van harte uitgenodigd telefonisch
contact op te nemen en deze mondeling toe te lichten. Telefoon: 033-4952023
Helma van den Berg, voorzitter.
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RABO rekening Club van 100:
01-01-2013
beginsaldo
31-12-2013
RABO, Club van 100, Af.
Totaal mutaties deze periode

debet
85,68
85,68
22,00

RABO spaarrekening Club van 100:
debet
01-01-2013
beginsaldo
1600,00
31-12-2013
RABO, Club van 100, spaarek.Bij. 1214,86
2814,86
Totaal mutaties deze periode
2814,86
Specificatie:
RABO rekening:
RABO spaarrekening:

credit
85,68
63,68
63,68

cumulatief

credit

cumulatief
1600,00
2814,86

22,00

0,00

4 x bankkosten per kwartaal a 15,92 =
Rente ontvangen
Giften ontvangen

63,86
14,86
1200,00
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