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1. Van het bestuur:
Beste lezer,
Alweer een jaar voorbij. Om de ontwikkelingen overzichtelijk te houden lijkt het ons handig dit
te doen in de vorm van een nieuwsbrief.

Door de voortdurende beperkingen is het lastig fysiek bij elkaar te komen, maar in kleine aantallen moet dit wel gaan lukken.
Na de succesvolle bijeenkomst zaterdag 23 oktober 2021 in de voorkamer van restaurant Zuiver, Amersfoort hebben diverse mensen zich gemeld met hun belangstelling voor de benodigde commissies.
Zie voor het verslag van de bijeenkomst van 23-10-2021 het volgende artikel 2.
Artikel 3 geeft een indicatie wat een commissie doet.
Artikel 4 gaat over wat de komende tijd te verwachten is.
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u ons altijd benaderen, telefoonnummer en mailadres
staan boven aan deze pagina.

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,
John Verkaik, voorzitter

2. Verslag bijeenkomst 23-10-2021
Korte samenvatting van de bijeenkomst wegens te starten nieuw woon-zorgproject St.
Plus Wonen, 23 okt. 2021, Locatie: Voorzaal, restaurant Zuiver, Amersfoort
Aanwezig:
Nies en Rob Poot, ouders
Carla Ruimschoot, ouder
Heleen Caron, ouder
Neeltje van der Meer en Jan-Willem van Straaten, ouders
Valentijn Vroom, broer
Mary Dekker en John Verkaik, ouders
Wulfert de Greef, ouder
Afwezig met en zonder bericht: 7 personen
Voorstelronde:
Er is ruim de tijd genomen om te horen wie wie is en met elkaar het nodige te delen. Als lotgenoten onder elkaar blijkt al snel dat het erg fijn is eens met mensen te spreken die weten waar
je het over hebt als mantelzorger.
Wat is besproken wordt niet op papier gezet.
Korte presentatie:
In vogelvlucht wordt op een scherm getoond wat een groep ouders met overtuiging voor elkaar
kunnen krijgen, het project Plus Wonen in Leusden Zuid.
Het was wel een traject van 5-6 jaar voor de sleutels er in konden. Dat zou veel sneller moeten
kunnen een volgende keer.
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Doelstelling:
De stichting heeft ten doel:
a. het steunen op welke
manier dan ook van mensen met een psychotische
kwetsbaarheid, direct of
indirect;
b. het verrichten van alle
verdere handelingen, die
met het vorenstaande direct
of indirect verband houden
en/of daartoe bevorderlijk
kunnen zijn; alles in de
ruimste zin.
Dit houdt in:
- Een fijne woonomgeving
creëren waar het wonen en
leven zo gewoon is waar
mogelijk en waar noodzakelijke zorg op een prettige
manier wordt gegeven.
Hierdoor wordt de kwaliteit
van leven maximaal.
- Het zodanig organiseren
van het wonen en de zorg
dat de ouders/betrokkenen
het gevoel hebben dat
optimaal gewoond en gezorgd wordt, zonder dat zij
zich
hiermee
(zouden)
hoeven
te
bemoeien.
(Nu maakt men zich vaak
wel zorgen wat er zou
gebeuren met het welzijn
van de zieke als er geen
naaste betrokkene meer
zou zijn )
- Het blijvend contact houden door de stichting met
de gekozen zorgleverancier
zodat via korte lijnen op
beleidsniveau een goede
afstemming over de geleverde diensten gegarandeerd is en de visie van de
stichting goed voor ogen
blijft in de uitvoering van de
zorg. De bewoner (=patiënt)
staat centraal.
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Twee zinnen zijn eigenlijk al voldoende om de insteek samen te vatten:
IK ZOU ER WILLEN WONEN, IEDEREEN ZOU ER WILLEN WONEN…….., en
OVERAL TOEPASBAAR VOOR ALLE SOORTEN BEWONERS……….

-

Stichting Plus Wonen is een ouderinitiatief, met succes:
Ouders/zussen, broers en naasten hebben hun expertise gebundeld en waren zo eigenwijs dat ze vonden dat het beter kon en moest.
Met het motto: “Gewoon waar mogelijk en zorg waar nodig.
Wat kon beter? Veel, het wonen en de zorg voor hun volwassen kinderen met een
psychose gevoeligheid/ Schizofrenie.

Dat is gelukt! In samenwerking met de Woning Stichting Leusden en de Gemeente Leusden
en door vele donateurs en niet-ouders opende Plus Wonen in de Tabakssteeg in augustus
2011 haar deuren voor 15 bewoners in de leeftijd van 25 en ouder.
-

-

Plus Wonen is volledig ontworpen vanuit het perspectief van de bewoner.
Plus Wonen ligt in een woonwijk vlakbij allerlei voorzieningen.
De woningen staan rond een besloten hofje met een prachtige binnentuin.
Aan de tuinzijde is veel gebruik van glas gemaakt zowel bij de woningen als het gemeenschappelijk gebouw in de tuin.
De plattegrond van het geheel maakt het bijna onmogelijk om niemand tegen te komen
op weg naar de woning of bij het verlaten van de woning.
De eigen woning zorgt voor een eigen plek in een eigen huis: 70 m²

Als er iets gebeurt valt dit op en daardoor worden bewoners geprikkeld om mee te doen aan
activiteiten in het gemeenschappelijk gebouw en elkaar te ontmoeten. De meeste bewoners
kwamen van een instelling met een kamertje van 15m² en waren volledig gehospitaliseerd. Nu
hebben ze een eigen woning van 70 m², woonkamer, keuken, badkamer, 1 slaapkamer en 1
hobbykamer met een eigen voordeur in een zeer inspirerende omgeving.
Het resultaat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eenzaamheid is afgenomen.
Kwaliteit van leven is toegenomen
Zelfredzaamheid toegenomen.
Meeste bewoners doen niet meer hun gordijnen dicht, voorheen namelijk vaak wel.
Geschikt voor andere doelgroepen.
Normaal bezoek ontvangen in een eigen huiselijke sfeer.

Wij hebben met mantelzorgers van 15 personen laten zien dat samen zeker sterk maakt.
Gemeenten, Woningstichtingen, welke instanties dan ook willen best wel meewerken, MAAR,
niet als je met een vraag komt. Je moet komen met “wij hebben een pasklare oplossing voor
u”. Destijds kwam Plus Wonen met de oplossing voor het ontbreken van woonplekken voor
mensen uit de GGZ in Leusden waar de gemeente van overheidswege iets aan moest doen.
De gemeente stelde de grond ter beschikking aan de woningstichting en wilde zich verder niet
specifiek inzetten. Dat hoefde ook niet.
De woningstichting heeft gebouwd en verhuurt aan de zorgaanbieder. Dat moet een volgende
keer zeker niet gebeuren want hierdoor heeft de zorgaanbieder alle macht en een monopolypositie gezien de zorg in natura (ZIN) constructie. Wie geen zorg wil van de betreffende zorgaanbieder kan daar niet meer wonen……!
Bij gescheiden wonen en zorg blijft de bewoner regie houden over het huurgedeelte en de zorg
via een PGB. De zorgaanbieder verhuurt niet meer.
Door sponsoring is ruim € 170.000,00 binnengehaald waardoor wij zelf de inventaris van het
gemeenschappelijk gebouw konden inkopen en vervolgens verhuren aan de zorgaanbieder.
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Wat betreft de punten visie, bouwlocatie of bestaand gebouw, wie, wat, de zorg wie en hoe,
hoe kom je aan bewoners, is er een advies hoe dit aan te vliegen?
Het is wat dat betreft verstandig om subgroepen te maken, commissies. Hierbij wordt gedacht
aan:
een commissie Zorg,
een commissie Wonen,
een commissie Sponsoring,
een commissie PR.
(Zie artikel 3 hieronder voor een nadere uitwerking voor de werkwijze van commissies.)
Hoe verder te gaan is besproken. Wie wil zich inzetten en wat spreekt je aan om je er voor in
te zetten? Dit wordt vervolgens gebruikt om de commissies op te starten en te bespreken wat
elke betreffende commissie te dien heeft
Er wordt afgesproken dat via de mail wordt geïnventariseerd wie zich waarvoor zou willen inzetten, dat dit als vervolg wordt ingezet om de commissies op te starten, te bespreken wat het
inhoudt zo een commissie.
Documenten en voorbeelden van het vorige project worden opgezocht en besproken, enzovoort.
Er wordt afgesproken dat iedereen zijn/haarnaam een kruisje zet bij de gekozen voorkeur.
Geen kruisje invullen houdt in dat men breed inzetbaar is. Het ingevulde formulier wordt terugstuurt naar info@stichtingpluswonen.nl en komt terecht bij John en Wulfert.
Met een zeer tevreden gevoel is de bijeenkomst beëindigd.

3. Hoe gaat een commissie te werk:
Iedere commissie heeft een hoofdthema, bestaat uit ongeveer 4 personen die zich voor dat
thema willen inzetten omdat dit hun interesse heeft.
Er is een voorzitter, deze is verantwoordelijk dat de commissie “loopt”.
De voorzitter roept samen, zorgt dat er een agenda is, zorgt dat er een verslagje wordt gemaakt, houdt de vaart er in en overlegt met het bestuur hoe het gaat, wat de knelpunten zijn en
of er ondersteuning nodig is.
De commissie wordt ondersteund, zeker in het begin of voortdurend door een bestuurslid die
adviezen kan geven.
Toelichting:
Als voorbeeld: een commissie Wonen hoeft zeker niet alles alleen te doen, maar neemt wel het
voortouw in zaken die het wonen betreffen.
Eerst met elkaar inventariseren wat belangrijk is. Er kan goed gebruik worden gemaakt van de
kennis opgedaan in het vorige project.
Bijvoorbeeld een eerste contact leggen met diverse gemeenten en polsen of er interesse is
voor een project wat hen weinig tot geen werk gaat kosten, wat in het verleden geslaagd bleek
te zijn en oplossingen biedt voor die gemeente met hun probleem wat huisvesting voor bijzondere doelgroepen betreft.
Dan bij een volgende bijeenkomt met elkaar bekijken of er ergens een interessante opening is
en afspreken hoe op die plaatsen verder te gaan.
Naast overleg met de gemeente tegelijkertijd contact leggen met de woningstichting van de
plaats.
Is er een locatie dan een structureel overleg met de woningstichting of andere financier, overdenken wie gaat bouwen, bijvoorbeeld een woningbouwvereniging, die financiert, die betaalt
de architect, de aannemer, doet later het onderhoud, enz.
Zorgen dat de stichting een hele stevige stem in het geheel heeft en houdt.
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Hoe gaan we verder en tijdsplan

•

Er lopen een aantal zaken tegelijk. Er staan de komende gesprekken gepland met een
aantal mensen die ons telefonisch benaderd hebben. Wat hieruit eventueel concreet
komt gaan we nog merken.

•

De intentie is om per commissie (Sponsoring, PR, Zorg en Wonen) bij elkaar te komen.
Bestuursleden ondersteunen dit natuurlijk.

•

Als de commissies bijeen geweest zijn houden we een plenaire bijeenkomst om elkaar
weer te zien, nieuwe mensen die er bij gekomen zijn te ontmoeten en tevens te horen
hoe we er voor staan.

5. Giften
•
Wij hebben in 2021 weer een aantal giften ontvangen. Totaal € 5400,00
•
Bijzondere dank hiervoor!

