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Beloningsbeleid:
De bestuursleden, nog de Raad van Toezicht, genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.
De Doelstelling:
Een aantal ouders van jongvolwassenen met een autisme spectrum-stoornis en/of
licht verstandelijke beperking of normale begaafdheid, hebben het initiatief genomen een
kleinschalig woonproject op te zetten en in stand te houden . Het doel is zelfstandige wooneenheden,
in de vorm van appartementen, met zorg op maat! Een ruimte voor gezamenlijke activiteiten en
sociaal contact is onderdeel van het woonproject.
Tevens is het doel een waarborg te bieden voor de zorg voor de jongeren in de toekomst.
Het beleidsplan:
De projectweg bestaat uit de volgende fasen:
Initiatieffase:
Verkrijgen van een gelijk beeld bij iedereen die bij het project is betrokken.
Definitiefase:
Verkrijgen van een compleet en concreet eisenpakket van het beoogde projectresultaat in termen van
randvoorwaarden, prestaties, eisen en wensen.
Ontwerpfase:

Verkrijgen van gedetailleerd uitgewerkte oplossingen/ontwerp.
Voorbereidingsfase:
Verkrijgen van een exacte beschrijving van het te realiseren resultaat zodat de uitvoering/realisatie van
het projectresultaat vlekkeloos kan verlopen.
Realisatiefase:
Realisatie van dat wat werd bedoeld, verwacht, afgesproken is.
Nazorgfase:
Het gebruik, beheer en onderhoud van het projectresultaat verloopt zoals bedoeld. De doelen worden
nagestreefd en de problemen verminderen.
Initiatieffase
Vraagverduidelijking d.m.v. vervolgbijeenkomsten
Werven mede deelnemers
Oriëntatiebijeenkomsten
Haalbaarheidsonderzoek
Alternatieven bespreken
Kennismaking deelnemers
Smoelenboek
Uitwisseling van ieders wensen, ideeën en verwachtingen
Informeren over PGB
Formuleren en vastleggen van de voorlopige doelstelling en projectresultaat
Bespreken en vastleggen van de werkzaamheden, wat wordt van de ouders verwacht.
Bespreken stappenplan
Oriëntatie bezoeken afleggen bij andere bestaande vergelijkbare projecten.
Beheersaspecten (kwaliteit, informatie, geld, organisatie, tijd)
1 e beslisdocument
Definitiefase
Vaststellen definitief projectresultaat
Naamgeving en logo project
Contact leggen met notaris
Oprichten rechtspersoon (vereniging of stichting)
Kiezen van bestuur
Netwerken
Keuze zorgaanbieder(s)
Convenant tekenen met rechtspersoon, zorgaanbieder(s), gemeente, gemeentelijk woningbedrijf en MEE
Vaststellen vergaderdata, tijd en locatie
Taakverdeling maken
PR materiaal maken
Subsidiemogelijkheden onderzoeken
Activiteiten plannen en organiseren met ouders en jongeren gezamenlijk
Activiteiten plannen en organiseren voor de toekomstige bewoners.
Opstellen Programma van Eisen (PvE) voor de bouw
Zorgvraag in kaart brengen
Visie op zorg schrijven
Ontwerpfase
Gebouw
Structuurontwerp

Voorlopig ontwerp
Definitief ontwerp
Domotica
Individueel zorgplan maken
Zorg- en dienstverleningsovereenkomst opstellen
Opstellen huishoudelijk reglement
Opstellen huisregels
Voorbereidingsfase
Bestek en tekeningen
Bouw vergunning
Aanbesteding
Financiering Zorg
Persoons Gebonden Budget indicaties aanvragen
Offertes aanvragen zorgaanbieders
Voorbereiden verhuizing
Kennismaken met de buurt
Ouders ondersteuning en begeleiding bieden bij het loslaten van het kind.
Werven van financiële middelen via sponsoring
Werven van financiële middelen fondsenwerving
Realisatiefase
Uitvoering bouw
Oplevering van het gebouw
Inrichting van het gebouw
Opening
Contract tekenen met de zorgaanbieder
Personeel aannemen
Verhuizen
Voorbereiden nazorg
Huurcontract sluiten met gemeentelijk woningbedrijf
Nazorgfase
Project proces evalueren samen met alle betrokken partijen.
Na ongeveer een half jaar een tevredenheidonderzoek houden onder personeel en ouders.
Het plan is gerealiseerd in 2013.
In 2017 zijn er 5 woningen bij gebouwd.
Uitgeoefende werkzaamheden:
Zie jaarverslag
Financiële verantwoording:
Zie jaarverslag

