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Verslag teamoverleg Olivier, project Heft in eigen Hand 
23 februari 2021. Videobijeenkomst van 10.00 tot 12.00 uur. 
 
Aanwezig: 
Dorien Kloosterman (projectleider Heft in Eigen Hand), voorzitter 
Team Olivier: Jolanda (teamleider), Frank, Ingrid en Lucinda, (PB-ers), Anita en Jolanda (gastteam), 
Conny, Eveline, Marion en Nikita (begeleiders) en Rowan (leerling begeleider). 
Bestuur Stichting Olivier: Marianne  
Stuurgroep Toekomst: Bert 
 
Opening  
Dorien opent de vergadering. Marjan Pollemans heeft zich ziek gemeld.  
 
Terugblik teambijeenkomst 30 november  
Het verslag wordt doorgenomen; dit levert geen verdere vragen op. Dorien attendeert erop dat 
iedereen de 2 presentaties* nog eens kan nalezen.  
 
Presentatie bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden** 
Marianne geeft toelichting aan de hand van een power point presentatie waarin ook aantal vragen is 
meegenomen die vanuit het team aan bestuur zijn gesteld. Bij Olivier draait alles om onderlinge 
solidariteit en collectieve aanpak. Stichting Olivier is zorgaanbieder en ‘huurbaas’. Bestuur besluit op 
groepsniveau op basis van adviezen van de Werkgroepen, de Familieraad, overleg met ASVZ etc. De 
zorg wordt betaald via de PGB’s van alle bewoners, waardoor we bij Olivier meer ruimte hebben voor 
inzet van personeel dan bij reguliere woongroepen. Daar komt bij dat ouders nog veel onbetaald 
werk verrichten. Bij drie (doorlopende) werkgroepen is ook inbreng vanuit het team gewenst (zie 
vervolgafspraken hieronder).  
In 2014 zijn we gestart met het thema Zorg in de toekomst, als ouders minder inzetbaar zullen zijn. 
Bewoners, ouders en teamleden hebben toen een vragenlijst ingevuld over hoe ze aankeken tegen 
de zorg nu en over 5 jaar. Aansluitend heeft een werkgroep ‘Olivier for ever’ de risico’s voor 
toekomstbestendigheid in kaart gebracht. Dat leidde tot het instellen van een Stuurgroep Toekomst.  
 
Stuurgroep Toekomst en themagroepen** 
Bert bespreekt het doel van de Stuurgroep en de aanpak via kort lopende themagroepen (max. een 
jaar) waarbij steeds  enkele ouders, samen met tenminste één broer of zus en tenminste één teamlid 
een afgebakend onderwerp uitdiepen en het resultaat van hun werk presenteren in de Familieraad 
en bij teamoverleg. Inmiddels hebben de themagroepen Werk- en dagbesteding, Nalatenschap, 
Nuttig-Noodzakelijk-Leuk en Regie, en Social Media hun taken afgerond. De themagroep Social 
Media zal wel een vervolg krijgen. 
Behalve deze themagroepen heeft de Stuurgroep ‘Olipedia’ uitgewerkt en op de interne website 
gezet. Hierin zijn alle belangrijke afspraken over het functioneren van Olivier vastgelegd.  
 
Nieuwe themagroepen en betrokkenheid van het team  
Vier nieuwe themagroepen gaan nu aan de slag. Iedere themagroep begint met bespreking van een 
globaal plan van aanpak dat door de Stuurgroep wordt geformuleerd (agendapunt overleg 
Stuurgroep op 3 maart). De themagroep kan zo nodig aanpassen en verder uitwerken, en bekijkt ook 
of de voorgestelde planning reëel is.  
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Afspraken over deelname vanuit het team:  
 

Themagroep 
 

Namens team Trekker Startdatum 

Zorgwet en -regelgeving Jolanda & Lucinda 
 

Marjan P. Vóór 1 april 2021 

IP Ingrid & Lucinda Ingrid Afspraak met broers/zussen 
in april, als IP’s op orde zijn 
 

Overdracht doe-taken 
Goedleven Plan/ zorgtestament) 
 

Ingrid Bert Maart 2021 

Social Media  Eveline & Nikita Nikita Afspraak met Gijs en Lizet 
vóór 1 april  
 

 
Dorien geeft aan dat de themagroep ‘Zorgwet en -regelgeving’ een beroep kan doen op haar 
expertise op dit terrein. En in het kader van de themagroep ‘Overdracht doe-taken’ kunnen drie 
ouderparen van Olivier deelnemen aan een pilot Goedleven Plan, waarvan Dorien projectleider is. 
Fam. Gruyters en Stasse hebben belangstelling hiervoor. De ervaringen die worden opgedaan kunnen 
worden gedeeld met de andere ouders. 
 
Vragen van team aan bestuur*** 
- Dorien loopt de lijst vragen van teamleden en antwoorden van bestuur langs. Vraag 7 (grenzen 

van betrokkenheid/verantwoordelijkheid van ouders en begeleiders) krijgt vervolg op                          
21 april: teambijeenkomst over de Driehoekskunde met Chiel Egberts.  

- Aanvulling bij het antwoord op Vraag 9 (wat wordt verwacht vanuit team): meedenken over hoe 
de zorg in de toekomst kan worden ingevuld, via deelname aan themagroepen.  

                    
Vervolgafspraken: 
- Elly en Frank sluiten aan bij Werkgroep Beheer 
- Conny en Nikita bij Werkgroep Vrijwilligers 
- Team overlegt wie deelneemt aan Werkgroep Publiciteit (actie Jolanda). 
- Dorien stuurt aanvullende info over Goedleven Plan aan Marjan Pollemans, Bert en Ingrid. 
- Bert stuurt Ingrid en Nikita de voorlopige plannen van aanpak voor IP en Social Media. 
- Bert vraagt in Familieraad welke ouders nog mee willen doen aan pilot Goedleven Plan. 

 
 
Zie ook: 
* Presentatie 30 november 2020: Korte geschiedenis en visie van Olivier op kwaliteit van zorg 

Presentatie Dorien d.d. 30 november 2020: Wat is een ouderinitiatief en waarom bestaan ze? 
** Presentatie 23 februari 2021: Olivier bestuurlijke taken, Stuurgroep Toekomst en themagroepen 
*** Notitie Antwoorden op vragen van team aan bestuur d.d. 21 februari 2021. 


