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1 Inleiding 
 
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Ouderinitiatief Den Bongerd (SODB). Het plan 
omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en 
het beheer van de fondsen.  

 

1.1 Doelstelling van de Stichting 
• Het bieden van huisvesting en zorg op maat voor mensen met een verstandelijke 

beperking. 
• Het bevorderen van het welzijn van de bewoners en het verrichten van al wat 

hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
• Het begeleiden  van de kinderen van hun huidige gezinssituatie naar begeleid 

zelfstandig wonen 
De doelstelling en doelgroep is nader afgebakend tot het begeleid zelfstandig wonen 
van matig tot ernstig verstandelijk beperkte -nu nog jonge- mensen. 

 

1.2 Landelijk beleid  
Het landelijk beleid voor "Langdurige zorg" is met invoering van de Wet Langdurige 
Zorg (WLZ) in 2015 hervormd. Hiertoe geeft het kabinet 3 motieven: Ten eerste wil 
het een verbetering van kwaliteit van ondersteuning en zorg realiseren, ten tweede 
wil het de betrokkenheid van de samenleving vergroten en ten derde wil het de 
financiële uitgaven van de langdurige zorg niet verder laten stijgen.  
 
Kernbegrippen in dit verband zijn: 'welbevinden van mensen staat centraal', 'dé 
institutionalisering', 'meer kijken naar persoon i.p.v. de aandoening', 'zolang 
mogelijk in de eigen omgeving', 'zorg op menselijke maat', 'meer ruimte voor 
maatwerk', 'zoveel mogelijk dichtbij', 'verantwoordelijkheid voor eigen leven', 'eigen 
regie', 'gericht op zelfredzaamheid', 'versterken zelfstandigheid', 'kwaliteit van leven 
staat voorop'.  
 
Op hoofdlijnen wil het kabinet dit realiseren door mensen met een beperking te 
stimuleren zoveel mogelijk zelf te doen. De WLZ voorziet in mogelijkheden indien 
mensen vanwege hun beperking een blijvende behoefte hebben aan permanent 
toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid ter voorkoming van ernstig nadeel. 

 
Ouderinitiatief Den Bongerd sluit naadloos aan bij uitgangsgedachte van het 
Kabinet. Het ouderinitiatief zet haar 'kinderen' met beperkingen centraal, stimuleert 
ze zoveel mogelijk ter vergroting van hun zelfredzaamheid, versterkt de 
zelfstandigheid, stimuleert onderlinge relaties en sociale omgang. Daarnaast streeft 
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ons ouderinitiatief naar een beschermde woonomgeving die efficiënte en effectieve 
op maat gerichte zorg inkoopt voor haar kinderen.  
 
Aldus realiseert het ouderinitiatief verbetering van kwaliteit van ondersteuning en 
zorg voor haar kinderen, betrekt het ouders, familieleden en overige mantelzorgers 
en beperkt het de financiële uitgaven voor zorg. 
 
De 'kinderen' van het ouderinitiatief zijn geïndiceerd met een ZZP 3 tm ZZP 6 
indicatie en kopen momenteel 'zelf' zorg in d.m.v. een PGB.  

1.3 Lokale Politiek  
Het ouderinitiatief heeft het afgelopen decennium een permanente dialoog gehad 
met het college van B&W van de Gemeente Oirschot, dat het ouderinitiatief van 
harte ondersteunden. In dialoog met de Gemeente Oirschot en Cello Zorg staat er 
nu een doortimmerd plan om wonen en zorg te realiseren middels nieuwbouw.  
 
Cello realiseert de bouw van 8 appartementen voor onze kinderen als onderdeel van 
‘Villa Parkzicht’ waarin 3 groepen van 8 jong volwassenen gaan wonen. Onze ouders 
zijn nauw betrokken bij de realisatie en leveren op diverse terreinen een bijdrage via 
de commissies Bouw, Zorg en Financiën. 
 
Onze jongeren komen te wonen in de nieuw te bouwen wijk, genaamd Ekerschhot-
Noord. Cello heeft inmiddels de grond verworven in het plan Ekerschot-Noord en de 
aanvragen voor de wijziging bestemmingsplan liggen bij de gemeente. Het tijdspad 
voorziet in definitieve goedkeuring van alle formaliteiten in Q4 van 2021, waarna de 
bouw gerealiseerd wordt met een geschatte oplevering in Q2 2023. Een en ander in 
eigendom en regie van Cello. 
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2 Stand van zaken  
 

2.1 Interne organisatie  
De Stichting Ouderinitiatief Den Bongerd (SODB) heeft een algemeen bestuur. Enkel 
de wettelijke vertegenwoordigers van de bewoners van den Bongerd kunnen tot 
algemeen bestuurders benoemd worden. De wettelijke vertegenwoordigers van een 
bewoner hebben gezamenlijk één stem. Het algemeen bestuur bestaat (momenteel) 
uit 15 personen.  
Het dagelijks bestuur bestaat uit: Theo Stevens (voorzitter), Henriëtte Dikkeboom 
(secretaris), Jeanne Rovers (penningmeester) 
 

2.2 Financieel  
Voor de huidige financiële stand van zaken verwijzen we graag naar het laatste 
jaarverslag. 

 

2.3 Indicatiestelling  
Onze kinderen hebben allen een indicatie WLZ. Binnen de kaders van de WLZ 
garandeert Cello een goede inrichting van wonen, zorg en vrije tijd. Dagbesteding 
en werk wordt buiten Villa Parkzicht geregeld door de bewoners en/of 
vertegenwoordigers zelf, tenzij er in een latere fase nieuwe mogelijkheden ontstaan. 
Te denk valt aan taken in en om het huis, of in projecten in Oirschot, al of niet met 
begeleiding van Cello.  



	

 
Secretariaat www.sodenbongerd.nl NL18 RABO 0369948807 
Parallelweg 25 e-mail:info@sodenbongerd.nl KvK: 56040075 
5688 VP Oirschot   
   

6	

3 Missie en strategische doelen 
 

3.1 Missie 
‘Den Bongerd’ stelt zich tot doel: het creëren van een woonvorm voor jongeren met een 
verstandelijke beperking, waarin begrippen centraal staan als: zelfstandigheid, privacy, 
huiselijkheid, sociale verrijking. 
Uitgangspunt is: het waarborgen van zorg, begeleiding op maat, veiligheid binnen de 
woonvorm en het stimuleren en begeleiden van de bewoners naar een zo groot mogelijke 
mate van zelfstandigheid en participatie. 
 
Cello ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking om zich – in hun eigen 
leefomgeving – als uniek mens te ontplooien. Hun eigen leven te leiden, zoals zij dat het 
liefst willen. Deze ondersteuning van Cello past naadloos in de doelstellingen van “Den 
Bongerd”. 
 

3.2 Visie 
Het algemeen bestuur, ouders van jongeren met een verstandelijk beperking, willen een 
op maat gesneden woon/zorg voorziening waarin de kwaliteit van leven en hiermee de 
zelfredzaamheid van de jong volwassenen voorop staat. Belangrijk hierbij is dat de jong 
volwassenen worden uitgedaagd en geactiveerd om allerlei activiteiten te ondernemen. 
 
Om een woon/zorg combinatie op maat te realiseren voor de jongeren, zien de ouders 
zich genoodzaakt deze woon/zorg combinatie in combinatie met een sterke zorgpartner 
te realiseren. 
 
Wij kiezen ervoor een kleinschalige woonvorm met zorg op maat op te zetten, om onze 
kinderen een optimale start te geven naar een zo zelfstandig mogelijk leven. 
Kleinschalig om daarmee zowel de persoonlijke wensen van de bewoners te kunnen 
verwezenlijken, als ook de wensen van ons, de ouders. 
Het wooninitiatief is een investering naar de toekomst, waarbij wij de zorg en begeleiding 
voor onze kinderen kunnen delen nu en in de toekomst in samenwerking met deskundige 
zorgverleners.  
Wij willen een eigen plekje voor onze kinderen creëren, waar zij zich thuis voelen. 
 

3.3 Strategische doelen voor de komende 5 jaar  
• Om de missie en visie uit te dragen zal de doelstelling van Stichting Ouderinitiatief 

Den Bongerd ( SODB) waar en wanneer het mogelijk is ter informatie aan derden 
beschikbaar worden gesteld in woord en/of geschrift. Stichting Ouderinitiatief Den 
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Bongerd ( SODB) zal zich ook profileren op georganiseerde bijeenkomsten waar zij 
haar missie kan verkondigen. Zij zal trachten derden te inspireren om haar 
doelstelling verder uit te dragen en vanuit maatschappelijk belang en welzijnszorg 
de doelstelling onder de aandacht brengen. Zij zal zorgdragen dat haar missie 
voor een ieder toegankelijk is o.a. het bieden van de mogelijkheid om het 
beleidsplan via de website van de Stichting Ouderinitiatief Den Bongerd 
(www.sodenbongerd.nl)  te downloaden. 

• Realiseren van een kleinschalige woonvoorziening met passende zorg op maat in 
samenwerking met Cello en de S.T.E.R (eveneens een ouderinitiatief). Villa 
Parkzicht. 

• Realiseren van dagbesteding dat bijdraagt aan het verwezenlijken van zo 
zelfstandig mogelijke jongeren. 

• Realiseren van een zorgcirkel indien nodig met de lokale partners. 
• Activiteiten organiseren om de groep tot een woonvorm te laten komen waarin; 

samen wonen en leven met een fijne sfeer en respect voor iedereen en waar 
eenieder mag ZIJN ! 

• Zorgen dat iedere bewoner goed geïndiceerd wordt met een afgestemd 
zorgpakket. 

• Subsidies en donaties verkrijgen voor de financiering van de inrichting van de 
algemene ruimtes en voor activiteiten die niet onder de reguliere financiering 
vallen van de jong volwassenen.  

• Subsidies voor personeelskosten trachten te vinden voor gewenste activiteiten die 
niet gedekt worden onder de reguliere financiering. (inhuren Orthopedagoog 
bijvoorbeeld). 

• De constructieve samenwerking met Cello verder verstevigen ten behoeve van het 
welzijn van onze kinderen. 
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4 Bekostiging en beheer financiën  
De financiering kent de volgende componenten:  
• Cello financiert de bouw, waarbij ook de appartementen en de 

gemeenschappelijke ruimte t.b.v. de jong volwassenen worden ingericht tot een 
bepaald basis niveau. 

• Cello financiert de Zorg voor de jong volwassenen 
• De jongvolwassenen ontvangen zorg in natura die door Cello wordt uitgevoerd. 
• Subsidies, fondsen en donaties voor de buiten de woon/zorgbudgetten vallende 

zaken.  
• Bijdragen van eigen kinderen en familie en vrijwilligers.  
• rendementen uit vermogen.  
 

4.1 Fondsen en subsidies  
• Er zal krachtig gezocht worden naar fondsen en subsidies. Door de werkgroep 

financiën zal hiervoor een plan van aanpak verder uitwerken. Waarbij bedrijven en 
andere mogelijkheden actief benaderd worden om ons ouderinitiatief, of 
rechtstreeks de jongeren, financieel te ondersteunen. 

• Het algemeen bestuur richt zich ook naar overheidsinstellingen (o.a. provincie) om 
subsidies te verkrijgen.  

• De stichting beschikt reeds over enkele gedane giften van enkele lokale partijen. 
 

4.2 Besteding aan doelstelling  
• De verkregen subsidies en fondsgelden zullen alleen gebruikt worden om de 

doelstelling van de Stichting Ouderinitiatief Den Bongerd ( SODB) verder gestalte 
te geven.  

• Projectgebonden gelden zullen overeenkomstig de aanvraag en toekenning alleen 
voor dat doel gebruikt worden.  

• Alle andere gelden zullen besteed worden aan al hetgeen met één en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in 
de ruimste zin des woord.  

 

4.3 Donateurwerving en behoud van donateurs.  
• De Stichting Ouderinitiatief Den Bongerd (SODB) zal potentiële donateurs graag 

op haar donateurlijst zetten en de donaties aanvaarden.  
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• Er wordt een donateurlijst gemaakt.  
• De Stichting heeft de ANBIstatus. 

 
 

4.4 Beheer van het vermogen  
• De staande en inkomende gelden zullen zoveel mogelijk gedeponeerd worden op 

de (spaar)rekening van de Stichting Ouderinitiatief Den Bongerd ( SODB).  
• De gedeponeerde gelden zullen niet gebruikt worden voor aankoop van effecten.  
• Het vermogen zal niet aangewend worden voor het verstrekken van leningen aan 

derden.  
• De penningmeester zal jaarlijks een financieel jaarverslag maken en dit ter 

goedkeuring in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar voorleggen aan het 
algemeen bestuur.  

• De jaarrekening wordt door de penningmeester opgemaakt en door de 
kascommissie gecontroleerd.  

 

4.5 Beloningsbeleid van (algemeen) bestuurders van de Stichting 
• De bestuurders van de Stichting Ouderinitiatief Den Bongerd ontvangen geen 

beloning voor hun activiteiten 
• Aldus ontvangen ook de Voorzitter, Secretaris en Penningmeester geen beloning 

voor hun activiteiten. 
• Ook ontvangen alle bestuurders geen onkostenvergoeding, tenzij zij namens de 

Stichting onkosten maken die zij voorschieten (bloemetjes, ruimte huren voor 
vergadering, etc). 
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5 Algemene gegevens  
 
Ouderinitiatief Den Bongerd (SODB) is opgericht op 28 augustus 2012 en staat 
ingeschreven sinds 14 september 2012 bij de Kamer van Koophandel Brabant, onder 
nummer 56040075 
 
Het algemeen bestuur bestaat uit wettelijke vertegenwoordigers van de bewoners.  
Het voorzitterschap is in handen van ir. T.G.M. Stevens, Waalsdonk 2, 5688 RS te 
Oirschot .  
 
Het RSIN nummer van de stichting is 851952963 
 
Jaarverslagen en nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de website en kunnen door 
belangstellenden worden gedownload op de site www.sodenbongerd.nl  
 
Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat:  
Stichting Ouderinitiatief de Bongerd 
Henriëtte Dikkeboom, secretaris 
Parallelweg 25 
5688 VP Oirschot 
 
Tel. +316510866535 
info@sodenbongerd.nl  
www.sodenbongerd.nl 
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Project Samen op weg. 
 
Stichting Ouderinitiatief Den Bongerd is aktief in het realiseren van een Wooninitiatief. 
Dit omvangrijke project betekent voor de ouders een hoop werk om zaken als 
financiering, bouwkundig ontwerp, realisatie en alle bijkomende zaken te regelen. 
De grootste en meest ingrijpende klus is echter om de overgang voor de betrokken 
kinderen goed te laten verlopen. Na (bijna) twee decennia in een veilig en veelal 
‘aangepast’ thuis te hebben gewoond met ouders, broers en zussen wordt aan onze 
kinderen gevraagd ‘even‘ naar een ander huis te verhuizen, naar een onbekende 
omgeving, en te gaan samenwonen met mensen die ze nu nog als slechts af en toe zien. 
Ermee samenwonen geeft een heel andere dimensie aan deze relaties, zeker als je 
meeneemt dat al die nieuwe huisgenoten ook ‘afwijkend’ gedrag kunnen vertonen. 
 
SODB vind het haar plicht dit project te begeleiden. Het project ‘Samen op weg’ is naast 
het bouwproject de belangrijkste pijler voor een succesvolle overgang van onze kinderen. 
 
SODB zal daarom regelmatig activiteiten organiseren die noodzakelijk zijn en bijdragen 
aan persoonlijke ontwikkeling die noodzakelijk is om het samenwonen te laten lukken. 
 
De activiteiten in dit kader hebben de volgende kenmerken: 

1. De kinderen worden persoonlijk begeleid  
2. Het vertonen van normaal gedrag en het minimaliseren en voorkomen van 

probleemgedrag heeft permanente aandacht. 
3. We stimuleren zoveel mogelijk sociale interactie tussen de toekomstige 

huisgenoten. Sociale redzaamheid is het doel. 
4. In de activiteiten worden onderdelen geoefend die de kinderen straks ook moeten 

beheersen. Er zullen thuissituaties worden nagebootst. De kinderen worden 
begeleid bij het verwerven van nieuwe vaardigheden en het inslijpen van 
verworven vaardigheden. 

5. Elementen als concentratie, niet primair reageren, een ander iets gunnen en 
elkaar helpen zullen in de activiteiten terugkomen. Elk kind wordt op minimaal 
deze elementen permanent begeleid.  

6. De activiteiten vinden plaats op vreemde bodem, dus niet thuis.  
7. De (wisselende) locaties zullen een goed en stimulerend klimaat moeten scheppen 

voor bovenstaand.  
8. SODB regelt permanent toezicht voor alle kinderen en creëert een beschermende 

omgeving. SODB initieert onderzoek naar persoonlijkheidsprofielen, identificeert 
mogelijke interaktieproblemen tussen personen en lost deze professioneel op. 

9. Alhoewel niet een primair doel kunnen de activiteiten een ontlastend moment zijn 
voor de ouders. Ze moeten er niet altijd bijzijn. 

 
De activiteiten worden door SODB geïnitieerd, voorbereid en uitgevoerd. De stichting zal 
hiervoor gebruikmaken van zo veel mogelijk deskundigheid, zowel in de voorbereiding 
als in de uitvoering.  


