
VISIE op zorg en wonen VAN OUDERINITIATIEF “OLIVIER” 
 
Waarom deze notitie 
Het doel van deze notitie is allereerst om de ideeën die er bij de deelnemers van dit 
wooninitiatief zijn over wonen en zorg/ondersteuning om te smeden tot een gezamenlijk 
gedragen beeld ofwel het baken waarop we afsturen. Daarna dient deze visie als toetsingskader 
bij de verdere concretisering van het initiatief in al zijn onderdelen en nog later bij het beheer 
van het wooninitiatief. En tenslotte geeft het duidelijkheid aan nieuwe deelnemers wat zij 
kunnen verwachten en welke verwachtingen er aan hen gesteld worden.  
 
Wat willen we? 
Wij willen voor een groep jongeren die door diverse oorzaken beperkingen hebben in hun 
functioneren, een beschermde woonomgeving bieden met voldoende regelmaat, structuur en (24 
uurs)begeleiding, op maat afgestemd op iedere bewoner. Het streven is een woonvorm te creëren 
waarin alle bewoners – en dus ook hun ouders – gelukkig zijn. Op den duur zal deze woonvorm 
zelfvoorzienend moeten zijn, dat wil zeggen wonen, zorg/ondersteuning en financiën worden 
geregeld door het bestuur van een stichting (en/of vereniging), in samenspraak met bewoners (of 
hun vertegenwoordigers) en zorgaanbieder, zodat de ouders hun zoon/dochter steeds meer los 
kunnen laten. 
Wij zoeken een woonvorm met een huiselijke sfeer, waarin iedere bewoner de ruimte heeft om 
zichzelf te zijn, met wederzijds begrip en respect voor ieders beperkingen. Belangrijk criterium 
is dat het klikt tussen de bewoners. De leefstijl houdt het midden tussen een strakke 
gezinsstructuur en het vrijblijvende karakter van een studentenhuis.  Er zijn vaste 
ontmoetingsmomenten zoals gezamenlijke maaltijden en koffie/thee, en de bewoners spreken 
met elkaar duidelijke huisregels af.  
Door de gedifferentieerde samenstelling van de groep (qua persoon, handicap en zorgvraag) 
willen we de voorwaarde scheppen en stimuleren, dat de jongeren: 

• intern actief met elkaar meeleven en waar mogelijk elkaar ondersteunen; 
• extern naar vermogen met hun talenten een bijdrage leveren aan de lokale 

samenleving, waardoor de sociale interactie met de buurt op gang komt (bijv 
meehelpen in jongerensoos, gezamenlijke computeractiviteiten, groenonderhoud e.d.). 
Gezien de samenstelling van de groep zal dit niet voor alle bewoners mogelijk zijn: het 
is dus geen verplichting. 

Om een dergelijk initiatief te laten slagen is krachtenbundeling van alle betrokkenen wat betreft 
gezamenlijk afspraken maken en uitvoeren met externe partijen en op het gebied van financiën  
een cruciale voorwaarde. 
 
De groep jongeren 
Het gaat om jongeren met een lichamelijke of een licht verstandelijke beperking die door de 
aard van hun beperking vooral behoefte hebben aan structuur, regelmaat en een rustige 
woonomgeving. Aan geslacht, ras, geloof of geaardheid worden geen beperkingen gesteld, mits 
men zich kan verenigen met deze visie en met de overige eisen die aan het lidmaatschap van 
Olivier worden gesteld. De kern van de groep zal bestaan uit jongeren die een 24 uurs indicatie 
hebben. Het aantal daarvan wordt bepaald door de kosten die opgebracht moeten worden om de 
24 uurs begeleiding financieel haalbaar te maken. Rondom deze kerngroep zijn jongeren met een 
lichtere beperking welkom. Het gaat hier om jongeren die redelijk zelfstandig kunnen 
functioneren, maar wel een vertrouwde, georganiseerde thuisbasis nodig hebben 
Gedacht wordt daarbij aan een groep van 10 à 12 bewoners, waarvan ca 50 % met een zwaardere 
beperking.  
 
De woning en de woonomgeving 
Om voldoende rust en structuur te kunnen waarborgen wordt gedacht aan twee groepen met 
ieder een gemeenschappelijke ruimte  in de vorm van een woonkeuken voor de kerngroep en een 



praathuis voor de bewoners met een lichtere beperking. De groepen kunnen van elkaars ruimten 
gebruik maken als ontmoetingsruimte tijdens eten en gezamenlijke activiteiten zoals b.v. eten 
koken, spelletjes, TV kijken en feestjes. Rond die ruimten liggen de appartementen van minimaal 
50 m2. De appartementen hebben een woonkamer met keukentje, een slaapkamer, een natte cel 
en een wc.  
De lokatie van de woningen ligt ten zuiden van Tilburg: Gilze, Blaak, Reit, Goirle, Oisterwijk. 
De woning ligt op een lokatie midden in de samenleving en in een stimulerende omgeving. Dat wil 
zeggen dicht bij een winkelcentrum, openbare voorzieningen en uitgaansgelegenheden, zodat een 
optimale interactie tussen de jongeren en de samenleving mogelijk is. Bij de woonunits is een 
gezamenlijke tuin uitgangspunt. De woonomgeving is bij voorkeur een dorp of een rustige wijk. 
 
Zorgaanbod: 
Er is een gedifferentieerd zorgaanbod nodig door een klein team van vaste, betrokken en zich 
verantwoordelijk voelende medewerkers (met ‘hart voor de zaak’), aangevuld met mantelzorgers 
en vrijwilligers: 
▪ het team heeft de belangrijke taak om te zorgen voor een goede balans tussen individuele 

vrijheid aan de ene kant en regelmaat en het voorkomen van isolement van de bewoners aan 
de andere kant. Zeker in het begin is extra ondersteuning nodig bij het sociaal functioneren 
van de groep.   

▪ Gedifferentieerde zorg (op maat aangepast aan de behoefte van de bewoners); het gaat 
hierbij niet alleen om “technische” zorg, waaronder 24 uurszorg  voor wie dat nodig heeft, 
maar ook om de leemten in het dagelijks functioneren van de bewoners op te vangen, 
bijvoorbeeld zo nodig begeleiding bij boodschappen doen, structuur in huishouding, eten 
koken, ondersteuning bij het regelen van de eigen financiën, afwikkeling post en 
administratie, begeleiding naar clubs e.d. Ten derde is ondersteuning bij de verdere 
ontwikkeling van de bewoners uitgangspunt. Iedere bewoner heeft een persoonlijk begeleider 
die regelmatig met de ouders/familie contact houdt. 

▪ Daarbij zoeken we een vaste medewerker – bij voorkeur full-time - die zorgt voor continue 
“warme aanwezigheid”, zonder betutteling.  Deze persoon kan bijvoorbeeld zorgen voor de 
was – voor de bewoners die dat niet zelf kunnen – en de warme maaltijd organiseren (inkopen 
regelen, samen koken).   

▪ Voor de invulling van bovenstaande punten is een team nodig, dat werkt op basis van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, plezier in het bieden van een thuisbasis voor en 
ontwikkeling van de bewoners overeenkomstig deze visie  en samenwerking in een zelfsturend 
team. 

 
Regie 
Ouders willen veel voor hun kinderen doen, maar er komt een moment dat dit niet langer mogelijk 
is. Ook na deze periode willen wij dat er voor de jongeren een waarborg voor continuïteit en 
kwaliteit in wonen en zorg/ondersteuning zal zijn. Om toe te groeien naar deze situatie stellen 
wij ons voor dat: 
▪ Nadat het woon/zorgproject is gestart, er een zelfvoorzienende organisatie gerealiseerd is 

in de vorm van een stichting o.i.d. met een bestuur. Het bestuur bestaat uit enkele 
onafhankelijke professionals en enkele personen met betrokkenheid namens de bewoners. Dit 
kunnen ouders zijn of broers en zussen van de bewoners.  

▪ Deze organisatie zal het reilen en zeilen van de woonvorm overeenkomstig deze visie zo goed 
mogelijk vorm geven. Het gaat om het vinden van een evenwicht tussen zakelijk en emotioneel 
ofwel de financiële mogelijkheden tegenover de saamhorigheid en attitude van bewoners, 
ouders en opvolgers, en zorgverleners. 

▪ Daarbij zal deze organisatie het wonen en de zorgverlening uitbesteden aan organisaties die 
daarvoor voldoende geëquipeerd zijn. Dit betekent o.m. dat zorg/ondersteuning wordt 
ingekocht, maar dat het collectief de mogelijkheid houdt om naar een andere zorgaanbieder 
te gaan wanneer de zorg/ondersteuning onverhoopt niet voldoet aan de gemaakte afspraken.  


