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Voorwoord 

Bewoners hebben het goed bij Olivier. Ze zijn een hechte groep geworden. Samen met ons 

enthousiaste zorgteam zorgen zij dat er bij Olivier altijd een warme sfeer is, waar iedereen zich 

thuis voelt. Door de gezamenlijke aanpak en inzet van alle ouders, familie en vrijwilligers kan er 

bij Olivier heel veel. Dit alles willen we in de toekomst graag ook zo houden. Maar dat gaat niet 

zomaar vanzelf! 

 

De werkgroep ‘Olivier for ever’ is gevraagd na te denken over de toekomstbestendigheid van 

Olivier. We hebben eerst geïnventariseerd wat de belangrijkste risico’s zijn en vervolgens wat 

we moeten doen om ook in de toekomst goede zorg voor onze bewoners te kunnen 

garanderen. Dit werkplan beschrijft diverse activiteiten die naar onze mening prioriteit moeten 

krijgen, en dus op korte termijn (binnen 1-2 jaar) moeten worden opgepakt. Andere activiteiten 

kunnen wat later (binnen 5 jaar) starten. Ook vermelden we al lopende acties die voor de 

toekomstbestendigheid van belang zijn, en dus ‘gewoon’ door moeten gaan.  

 

Bewoners en hun ouders worden ouder. Er komt een tijd dat ouders niet meer zoveel kunnen 

bijspringen. Broers, zussen en familie zijn zeker bereid om op termijn het stokje over te nemen, 

maar we moeten ons realiseren dat het dan anders – en ook minder intensief - zal gaan dan 

wat de bewoners nu gewend zijn. Daarom moeten we nú investeren in de toekomst van de 

bewoners, ze kunnen nu nog groeien naar meer zelfstandigheid zodat ze zich later beter 

kunnen redden, samen met hun begeleiders. Als we dit nu niet goed regelen, lukt het later niet 

meer.  

 

Behalve activiteiten op het terrein van de zorg, beschrijft dit werkplan ook diverse acties, gericht 

op verstevigen van het ‘Oliviergevoel’ en de onderlinge solidariteit en op het veilig stellen van 

de financiële draagkracht en de bestuurlijke organisatie. Ook komt aan bod wat er voor iedere 

bewoner individueel geregeld moet worden, voor het geval ouders wegvallen.  

 

Vervolg:  

Na overleg met bestuur en teamleider/ management ASVZ wordt dit werkplan waar nodig 

aangepast en vervolgens besproken in de Raad van Belanghebbenden en het zorgteam. 

Daarna wordt een definitieve versie vastgesteld door het bestuur. Op basis hiervan zal het 

bestuur elk najaar een jaarplan voorleggen aan de RvB. 

Voor de uitvoering van activiteiten zullen nieuwe werkgroepjes moeten worden ingesteld, 

bestaande uit enkele ouders, en eventueel voor kortlopende, afgeronde acties ook 

broers/zussen en teamleden. 
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1. Belangrijkste risico’s voor toekomstbestendig Olivier 

 

a. Minder draagvlak voor gezamenlijke aanpak: 

- Grootste risico zijn de ouders zelf. Als de onderlinge solidariteit wegvalt (als ouders alleen 

uitgaan van hun eigen kind en hun eigen situatie) heeft Olivier geen bestaansrecht meer. Dit 

geeft ruis in de communicatie en leidt tot irritaties tussen ouders en team en tussen ouders 

onderling. Dat geeft onrust bij de bewoners en stress voor het team. Mogelijke oorzaken: 

• Ouders hebben niet altijd reële verwachtingen van 24uurszorg. Of ouders gaan ervan uit 

dat het team later alles overneemt en ook zo blijft doen zoals de bewoner en ouders het 

nu gewend zijn;  

• Strubbelingen tussen ouders onderling als ouders zich niet meer naar vermogen  

inzetten voor het collectief; 

• Onnodig verlies van vertrouwen bij ouders door te weinig openheid over beslissingen 

van zowel het zorgteam als het bestuur; 

• Op langere termijn: broers/zussen minder inzetbaar voor de groep dan ouders nu. 

 

b. Te weinig of kwalitatief onvoldoende zorg en begeleiding; mogelijk door: 

• De werkwijze van het team sluit niet meer aan op de visie van Olivier (bijv. als het meer 

instellingsgericht gaat worden) of  

• De teamsamenstelling voldoet niet meer aan de zwaardere zorgbehoefte van de ouder 

wordende bewoners; 

• Verschil van inzicht tussen ouders en team, bijv. als ouders verwachtingen hebben van 

24uurszorg waar het team niet aan kan voldoen of als ouders geen begrip hebben voor 

de werkwijze en beleidskeuzen van het team (zie a); 

• Financieel tekort (zie d), waardoor (kwalitatief) onvoldoende zorg ingekocht kan worden;  

• Zorgaanbieder ASVZ voldoet onverhoopt niet meer. 

 

c. Te weinig zinvolle dagbesteding of werk: 

• Te weinig of geen passende dagbesteding of werk is vooral niet goed voor de bewoner 

zelf want hij/zij doet niet meer mee in de maatschappij. Ook al ervaren bewoners zelf dat 

misschien nu nog niet zo, op langere termijn raken ze op die manier buiten spel, 

geïsoleerd.  

• Als bewoners overdag veel thuis zijn, doen ze onevenredig veel beroep op het zorgteam. 

• Al lopende actie: werkgroep Werk en dagbesteding, in samenwerking met ZorgBelang 

Brabant en Goed Wonen. 

 

d. Financieel tekort; mogelijk door: 

• Stijgende personeelskosten (cao) en tegelijkertijd minder PGB inkomsten als de PGB 

tarieven worden verlaagd (bijv. als budgetgarantie vervalt) of als meer zorg moet worden 

ingekocht ivm zwaardere zorgbehoefte (bewoners worden ouder), waar geen extra PGB 

tegenover staat; 

• Langdurige leegstand door vertrek van een bewoner of langdurige ziekenhuisopname 

van 1 of meer bewoners (waardoor hun PGB stopt); 

• Hogere zorgkosten ingeval ASVZ niet langer zou voldoen (of wordt overgenomen) 

waardoor een andere zorgaanbieder moet worden gecontracteerd, op mogelijk 

ongunstiger voorwaarden; 

• Onvoorzichtig vermogensbeheer of bankencrash. 



 Besproken in Raad van Belanghebbenden 31 oktober 2016  
 

 

 

4 

 

e. Bestuurlijke organisatie niet goed geregeld: 

• Er zijn nog geen afspraken over de samenstelling van bestuur Stichting en Steunfonds 

in de toekomst. Volgens de statuten geldt een zittingsperiode van 2x 4 jaar. Het is niet 

duidelijk of  voldoende eigen capaciteit (bij ouders en volgende generatie) beschikbaar is 

met betrokkenheid en bereidheid tot bestuursfuncties.  

• De besturen van Stichting Olivier en Steunfonds hebben dezelfde samenstelling. Een 

andere samenstelling met voor het Steunfonds speciale aandacht voor lange termijn 

heeft de voorkeur. 

• Er zijn nu geen externen betrokken bij de bestuurlijke organisatie. Teveel interne 

gerichtheid kan in de toekomst problemen geven. Maar gelet op tijdsbeslag en 

betrokkenheid is het de vraag of extern nieuwe bestuursleden moeten worden gezocht. 

Misschien een Raad van Advies  bestaande uit externen met bestuurlijke ervaring? 

• Er zijn ook geen afspraken over de samenstelling van de werkgroepen Financiën, 

Beheer en Publiciteit in de toekomst.  

• De uitvoering van werkgroeptaken zoals de financiële administratie is te afhankelijk van 

enkele personen. Hierdoor kan overname in de toekomst problemen geven. Ditzelfde 

geldt voor activiteiten van de Vereniging Olivier.  

• Nut en mogelijkheden voor samenwerking met andere ouderinitiatieven zijn nog niet 

onderzocht.  

 

f. Zorg en financiën voor individuele bewoners niet goed geregeld (dit valt onder 

verantwoordelijkheid van ouders of familie, maar als deze zaken niet goed geregeld zijn, 

heeft dit negatieve gevolgen voor de bewonersgroep). Mogelijke problemen in de toekomst: 

• Bewoner kan financieel niet meer rondkomen, bijv. raakt baan kwijt en dus minder loon, 

of uitkeringen en toeslagen (huur) worden minder; 

• Mantelzorg en/of financiële zaken zijn niet geregeld voor het geval ouders er niet meer 

toe in staat zijn of komen te overlijden. Dit gaat om: testament, bewindvoering 

(zakelijk/financiële aspecten), mentorschap (beslissingen over de zorg), boekhouding, 

PGB-administratie, belastingzaken etc.  

• Broers/zussen of andere familieleden zijn onvoldoende op de hoogte van wat er dan van 

hen wordt verwacht.  

Ook bestuur en team weten niet wat ouders wel of niet hebben geregeld. 
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2. Activiteitenplan  

Bovenstaande risico analyse is een belangrijke leidraad bij het opstellen van een meerjaren 

activiteitenplan, gericht op de continuïteit van Olivier; zie schema hieronder. 

 

Een centraal thema in discussies over de toekomstbestendigheid is de vraag hoe we het 

‘Oliviergevoel’, het draagvlak voor de gezamenlijke aanpak en de onderlinge solidariteit, ook 

in de toekomt overeind kunnen houden. Ruis in de communicatielijnen tussen ouders 

onderling en tussen ouders en het zorgteam is ook een steeds terugkerend thema.  

Om de eensgezindheid vast te houden stellen wij voor om de komende jaren te blijven 

werken aan het vastleggen van ons collectief geheugen en dit regelmatig breed te 

bespreken (in RvB én team), zodat iedereen weet hoe bepaalde zaken geregeld zijn en 

waarom. In de bijlage ‘Wat, Waarom en Wie?’ hebben we alvast een begin hiermee 

gemaakt.  

 

Bij de start van Olivier heeft de werkgroep Zorg een belangrijke rol gespeeld, maar later is 

de werkgroep opgeheven omdat de discussies over zeer uiteenlopende thema’s te breed 

werden. Maar nu blijven vragen en discussiepunten op dit terrein ‘hangen’ en we kunnen 

verwachten dat in de toekomst meer zorgthema’s naar boven komen (zorgbehoefte kan 

veranderen, financiering van de zorg kan in geding komen en hoe maken we dan de juiste 

keuzes etc.). Wij stellen voor om enkele keren per jaar rondom een bepaald kernthema (te 

besluiten in RvB) een discussiebijeenkomst  te organiseren. Deze bijeenkomsten moeten 

goed worden voorbereid door een kleine werkgroep. Bij de voorbereiding hoort ook dat 

vooraf nagedacht wordt over de follow-up, zodat de conclusies van de bijeenkomst ook 

verder worden opgepakt.  

 

Gaandeweg zal ‘Wat, Waarom en Wie bij Olivier?’ verder worden opgebouwd en ook zal de 

prioriteitstelling van het activiteitenplan zo nodig moeten worden bijgesteld.  

Op basis hiervan zal het bestuur elk najaar een concept jaarplan – inclusief zo nodig 

herverdeling van werkgroeptaken - voorleggen aan RvB en team; na dit overleg stelt het 

bestuur het jaarplan vast. 

 

 



 Besproken in Raad van Belanghebbenden 31 oktober 2016  
 

 

 
6 

Activiteitenplan voor de komende 5 jaar 

 

Termijn Activiteit Doel Wie? Toelichting/ motivatie 

Draagvlak voor collectief 

2016/2017, 

daarna 

doorlopend 

Collectief geheugen vastleggen; 

zie bijlage WWW 

Visie verduidelijken; 

draagvlak voor werkwijze/ 

beleid van team en bestuur; 

eensgezindheid; duidelijke 

communicatie 

Nieuwe werkgroep 

met bestuur- en 

teamvertegenwoor-

diging 

Hoe zijn zaken geregeld en waarom? 

Bijv. waar liggen de grenzen van 

24uurszorg? Wie beslist waarover, op 

basis waarvan? Etc.  

2016/17, daarna 

doorlopend 

Discussie over visie-onderdelen Idem Bestuur/ RvB 2-3x per jr;  

bijv. privacy versus transparantie 

binnen 5 jaar Broers/zussen betrekken Draagvlak verbreden RvB  

binnen 5 jaar Netwerk betrekken Idem RvB  

doorlopend Diverse Verenigingsactiviteiten Netwerk verstevigen Vereniging  

doorlopend Zondagmiddagbijeenkomsten Draagvlak, eensgezindheid, 

betrokkenheid  

Vereniging Informele oudercontacten 

     

     

Zorg en Welzijn 

2016/ 2017 

 

Themabijeenkomst over 

verschuiven regie naar PBer 

Bewoners én team 

voorbereiden op toekomst; 

Zelfstandigheid bewoners 

benutten 

Werkgroepjes van 

ouders met team-

vertegenwoordiging 

Bijv. wie is verantwoordelijk voor inzet 

vanuit netwerk als ouders het niet 

meer kunnen?                                  

Afspraken over hulp andere ouders 

(of netwerk) in noodsituaties 
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Termijn Activiteit Doel Wie? Toelichting/ motivatie 

2016/ 2017 

 

Themabijeenkomst(en) over 

24uurszorg/ indeling zorgtaken 

noodzakelijk-nuttig-leuk; en over 

inzet mantelzorgers en 

vrijwilligers 

Bewoners én team 

voorbereiden op toekomst; 

Zelfstandigheid bewoners 

benutten 

Werkgroepjes van 

ouders met team-

vertegenwoordiging 

Meer regie bij team, maar ook meer 

taken naar netwerk; is dat niet 

tegenstrijdig? Hoe gaat dit later als 

broers/zussen moeten overnemen? 

2016/ 2017 Opleidingsplan team, gericht op 

veranderende rol PB-ers 

Team in kracht zetten  Team i.o.m. 

bestuur? 

 

binnen 5 jaar 

 

Werkwijze team toetsen aan 

Olivier visie, zorg-op-maat (niet 

instellingsgericht) 

Kwaliteit van de zorg waar 

mogelijk verbeteren 

Bijv. auditteam (uit 

zorgwereld én 

daarbuiten) 

Auditteam eventueel samen met 

ander ouderinitiatief organiseren 

binnen 5 jaar 

 

Themabijeenkomst over 

groepsplan 

Stimuleren dat bewoners 

meer elkaar helpen 

Idem Idem 

binnen 5 jaar Olivierbusje  Vervoersproblemen 

oplossen 

Nieuwe werkgroep  samen met Goed Wonen, 

MoersMidden, andere 

(vrijwilligers)organisaties? 

binnen 5 jaar 

 

Netwerk van vrienden voor de 

bewoner opbouwen 

Vereenzaming bewoners 

voorkómen 

Familie samen met 

PB-er(?) 

 

doorlopend Diverse activiteiten in dorp M. maatschappelijke 

participatie; meedoen! 

Vereniging Olivier Wanneer broers/zussen betrekken? 
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Dagbesteding of werk 

2016/ 2017 

zie bijlage WWW 

pt 3 

 

Jobcoach aanstellen en samen-

werking met PBers ondersteunen; 

Regelgeving bijhouden; Aanbod 

dagbesteding-/werkplekken 

inventariseren 

Zinvolle daginvulling voor 

alle bewoners 

Doorlopende 

werkgroep 

dagbesteding/werk; 

Signaalrol PBers 

Huidige werkgroep uitbreiden  

Samen met Goed Wonen? 

 

     

     

Financiën 

doorlopend PGB regelingen bijhouden; 

Financiële consequenties van 

teaminzet bijhouden 

Financiële positie/ goede 

zorg in de toekomst veilig 

stellen  

Bestuur/               

Cie Financiën 

Ook bij personeelswisselingen 

doorlopend Verantwoord vermogensbeheer Idem Bestuur/ uitgebreide 

Cie Financiën 

Te hoge personeelskosten tijdelijk 

opvangen uit Steunfonds. Daarna 

tering naar de nering: zorgkosten 

moeten altijd in de pas lopen met 

PGB opbrengsten 

binnen 5 jaar Financiële administratie 

automatiseren  

Minder arbeidsintensief; in 

toekomst makkelijker over 

te dragen zo nodig   

Cie Financiën Boekhoudprogramma opzetten in 

overleg met accountant; hierdoor 

jaarrekening ook eerder beschikbaar  

     

     

Bestuurlijke organisatie  

jaarlijks Afspraken over samenstelling 

werkgroepen 

Betrokkenheid, 

taakverdeling ouders, en 

later broers/zussen 

RvB Elk najaar bespreken op basis van 

jaarplan; zo nodig herverdeling taken  
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binnen 5 jaar Afspraken over 

bestuurssamenstelling/ rooster 

van aftreden;                             

Raad van advies 

Bestuurlijke organisatie 

veilig stellen 

Bestuur/ RvB Overgang naar volgende generatie?; 

Pro/contra argumenten voor externe 

bestuurders en Raad van Advies? 

Achtervang voor als bestuurslid 

uitvalt? 

binnen 5 jaar Samenwerking met andere 

ouderinitiatieven 

Bestuurlijke organisatie 

verstevigen 

Bestuur  

     

     

(Financiële) belangen individuele bewoner 

doorlopend Overheidsregelingen bijhouden 

tav huursubsidie, Wajong etc. 

Ouders informeren Cie Financiën Individuele financiële problemen 

kunnen neerslaan op hele groep, 

maar ouders/familie blijven 

verantwoordelijk voor financiën van de 

bewoner 

2016/2017 Themabijeenkomst: wat moet 

voor de toekomst geregeld zijn? 

Ouders informeren      Bestuur/ RvB of  

nieuwe commissie 

Testament; mentorschap tav zorg; 

bewindvoering tav financiële zaken. 

aansluitend Inventariseren: zijn zaken goed 

geregeld voor het geval ouders 

wegvallen?  

Duidelijkheid voor bestuur 

en team voor het geval dat.. 

Idem  

zo nodig Individuele bewoner 

ondersteunen als ouders 

wegvallen 

Hulp en advies Andere ouders op 

persoonlijke titel of 

faciliterende rol voor 

Stichting Olivier? 

Hulp en advies bij PGB administratie, 

beheer vermogen etc. 
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Wat, Waarom en Wie bij Olivier? 

alvast een begin: 

 

Doel: 

• Draagvlak voor collectief versterken, zorgen voor onderling begrip en solidariteit; 

• Met inbreng van alle betrokkenen (bewoners, ouders én team); 

• Collectief geheugen vastleggen zodat iedereen bij Olivier weet hoe bepaalde zaken 

geregeld zijn en waarom;  

• Steeds terugkerende discussies (ruis op de communicatielijn) vermijden; 

• Besluitvorming makkelijker maken; bestuur en team kunnen bij vergelijkbare situaties 

hierop teruggrijpen; 

• Nieuwe bewoners, ouders en teamleden kunnen snel wegwijs raken. 

 

Aanpak: 

• Nieuw in te stellen werkgroep stelt lijst samen van thema’s voor dit Olivier verhaal; 

• Thema’s die al eerder zijn vastgelegd (in het visie-document of notulen van RvB 

vergaderingen worden meteen ingevuld; 

• Daarna wordt in elke RvB vergadering minstens 1 nieuw thema besproken en vervolgens 

vastgesteld.  

 

Hieronder aantal voorbeelden van vragen en antwoorden die voor een deel al beschreven 

zijn in het huidige visie-document, maar deze tekst is nog niet echt duidelijk en dus voor 

verschillende uitleg vatbaar. Dit moet worden uitgewerkt en concreter worden gemaakt: 

 

1. Visie  

 

V: Hoe zorgen we voor het Olivier gevoel bij alle betrokkenen (altijd positieve sfeer, 

eensgezindheid/ draagvlak bij bewoners-ouders-team etc.)? 

A: tekst in visie-document verduidelijken…… 

 

V: Welke inzet wordt van ouders verwacht (naast mantelzorg voor eigen kind)? 

A:  

 

V: Op basis waarvan wordt een nieuwe bewoner gekozen? 

A: 

 

V: Wat zijn afspraken over exit-procedure van een bewoner? 

A:  

 

V: Idem over exit-procedure zorgaanbieder??? 

A:  

 

V: 

A: 
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2. Zorg en welzijn 

 

V: Wat bedoelen we met ‘zorg op maat onder regie van de ouders’?  

A: 

 

V: Wat bedoelen we met regie verschuiven van ouders naar PBers? Wat heeft PBer 

nodig om meer regie te kunnen nemen? En wat hebben ouders nodig om meer/ 

beter los te kunnen laten? 

A:  

 

V: Wat verstaan we onder eigen regie en initiatief bij de bewoners? En hoe willen 

we dit stimuleren? 

A:  

 

V: Wat hoort wel/niet bij 24uurs-zorg?  

A:  

 

V: Wat gebeurt er als de zorgbehoefte zwaarder wordt? Of te zwaar voor het team?  

A:  

 

V: Welke zorg- en begeleidingstaken zien we als noodzakelijk, nuttig of leuk? 

A:  

 

V: Hoe wordt teamsamenstelling bepaald en door wie? 

A: 

 

V: Hoe werkt het team, en wie bepaalt het dienstrooster? 

A:  

 

V: Hoe beperken we zoveel mogelijk de administratieve lasten voor het team? IP te 

beperken tot kaders van de zorg? 

A:  

 

V: Hoe worden de beschikbare zorguren verdeeld over de 12 bewoners? 

A: Naar rato van de CIZ indicaties; zie figuur. Teamleider houdt dit goed in de gaten. 

 

 

*) incl. uren die in groepsverband worden geleverd 

 

 

 

 

 

 

 

13,5
15

15

15

15

15

18
20,5

26,5

26,5

26,5

26,5 Verdeling zorgbehoefte 12 Olivier bewoners 

op basis van CIZ-indicatie 

(aantal uren zorg/begeleiding per week, incl. 

uren in groepsverband) 
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V: Welke groepsactiviteiten worden georganiseerd en/of begeleid door het team, 

en welke niet? 

A:  

 

V: Hoe, wanneer worden vrijwilligers ingezet? Welke afspraken over 

verantwoordelijkheid etc.?  

A: 

 

V: Waarom en hoe letten we op gezonde voeding? 

A:  

 

V: Waarom en hoe letten we op internetgebruik door de bewoners? 

A:  

 

V: Hoe wordt de kwaliteit van de zorg geëvalueerd? 

A:  

 

 

3. Dagbesteding en werk 

 

V: Waarom is passend werk of dagbesteding belangrijk?  

A: Zie tussenrapport werkgroep Arbeid en Dagbesteding (komt in december/januari):   

Zinvol werk of dagbesteding is belangrijk voor welbevinden, gevoel van eigenwaarde 

van de bewoners. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van Olivier: zo normaal mogelijk 

leven, midden in de samenleving, en optimale ontplooiingsmogelijkheden.  

De zinvolheid van werk is belangrijker dan wat ermee wordt verdiend. 

 

V: Hoeveel dagdelen zou een bewoner naar werk of dagbesteding moeten gaan? 

A: Alle bewoners gaan in principe zoveel mogelijk naar werk of dagbesteding, uiteraard 

voor zover binnen hun beperking redelijkerwijs mogelijk is. Bezigheden moeten 

aansluiten bij de capaciteiten en interesses van de bewoner, maar net zoals bij andere 

werknemers, zal geen enkele werkplek helemaal ideaal kunnen zijn.  

Hoeveel dagdelen een bewoner per week kan werken is sterk afhankelijk van de 

persoonlijke situatie, maar een algemene richtlijn is: 20 tot 25 uur per week bij een 

geringe belastbaarheid en 28 tot 32 uur bij een normale belastbaarheid.*)  

Versnippering over een aantal kleine werkplekken is niet wenselijk. 

Voldoende begeleiding op de werkplek is essentieel. 

*) Bij dagbesteding worden afhankelijk van de CIZ indicatie 6 tot 8 dagdelen per week 

gefinancierd. 

 

V: Wie is verantwoordelijk voor het organiseren van werk of dagbesteding? 

A: Ouders (familie) in goed overleg met jobcoach én PBer. 

Zie tussenrapport werkgroep Arbeid en Dagbesteding (komt in december/januari):   

Advies is: Blijvende werkgroep instellen (eventueel samen met Goed Wonen). Taken: 

kennis delen over regelgeving, ondersteunen van jobcoach bij in kaart brengen van 

aanbod aan potentiele werk/dagbesteding plekken in Moergestel of Oisterwijk, elkaar 

helpen oplossingen te vinden. 

PBers hebben belangrijke signaalrol naar ouders en jobcoach.  



Bijlage: Wat, Waarom en Wie bij Olivier? 
Besproken in Raad van Belanghebbenden 31 oktober 2016  
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V:  

A:  

 

 

4. Financiën Stichting en Steunfonds Olivier 

  

V: Hoe is de financiële administratie georganiseerd? 

A: Gescheiden verantwoordelijkheden, 6  ogen principe, accountantscontrole etc. 

 

V: Waarom is reservevermogen nodig en wat zijn de afspraken over 

vermogensbeheer? 

A:  

 

V:  

A:  

 

 

 

5. Bestuurlijke organisatie 

  

V: Wie beslist waarover en op basis waarvan? 

A: bestuur Stichting, Vereniging, team etc. 

 

V: Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van bestuursleden Stichting en 

Steunfonds? Afspraken over bestuurssamenstelling? 

A:  

 

V: Welke werkgroepen zijn er; wat zijn hun taken? Afspraken over samenstelling? 

A:  

 

V:  

A:  

 

 

6. Financiën individuele bewoners 

 

V:  

A:  

 

 

7. Wonen 

 

V: Waarom is de huurprijs van alle appartementen hetzelfde? 

A: zie visie-document 

 

V:  

A:  


