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1 Naam van de instelling 
Zorgstichting Woongroep De Vlinder 
 

2 RSIN/fiscaal nummer  
Statuten:  
Op 21 september 2012 officieel vastgesteld bij Van Mourik & De Bie Notarissen te Schaijk 
onder nummer 20124806.01/MIEK  
KvK:  
Op 26-09-2012 is de Stichting ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 
851976761.  
Bank:  
Rabobank onder Iban-nummer: NL06 RABO 0173 6167 55    
 

3 Contactgegevens  
contactpersoon: Toon van Schijndel (voorzitter) 
telefoonnummer: 06-53347661 
email: info@woongroepdevlinder.nl 
 
 

4. Doelstelling 
De Stichting bouwt aan een toekomstperspectief voor( jong)volwassenen met een 
verstandelijke beperking middels hen een veilige woonomgeving aan te bieden, waar het 
mogelijk is om gezamenlijke activiteiten te ontplooien, maar waar het ook mogelijk is om 
zichzelf in hun eigen wooneenheid terug te trekken en bezoek te ontvangen. We streven 
naar een groep van tien bewoners met een differentiatie van beperking. Ook een mix van 
leeftijd en sekse is van belang. 
Verder willen wij zelf bepalen welke zorgaanbieder de zorg komt verlenen en in welke vorm 
dit gebeurt. 
Ons streven is om ons plan in 2018/2019  gerealiseerd te hebben. 
 
Uitgangspunten: 
- Gezellige en veilige leefomgeving 
- Gezamenlijke activiteiten ontplooien 
- Mogelijkheid tot privacy 
- Integratie met woonomgeving 
- Juiste zorg voor iedere bewoner 
- Gemengde groep qua beperking, sekse, leeftijd 
- Groepsgrootte van 10 personen 
 

5. Beleidsplan 
Uitgangspunten in de visie op zorg.  
5.1. Doelstelling van de Stichting. Als wij naar de toekomst van onze kinderen/verwanten 
kijken, dan beseffen we, dat hun verstandelijke beperking het voor hen niet mogelijk maakt 
om nu of in de nabije toekomst volledig zelfstandig te wonen. Door het realiseren van een 
woonvoorziening in Schaijk willen we voor hen een eigen plekje creëren waar ze met 
gebruikmaking van hun mogelijkheden en respect voor hun beperking een veilig, vertrouwd 
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en geborgen thuis zullen vinden. Ons streven is dat ze daarbij zoveel mogelijk hun eigen 
leven zullen kunnen leiden. Hiervoor is goede begeleiding nodig die werkt vanuit onze visie. 
Om de details te regelen is het voor ons vanzelf sprekend dat er in een later stadium voor 
alle bewoners een persoonlijk begeleidingsplan gemaakt zal worden.  
5.2. Visie op zelfstandig wonen van onze kinderen/verwanten. Wonen betekent voor ons in 
de eerste plaats een “thuis” hebben. Een omgeving waar je je op je gemak voelt, waar je 
geaccepteerd en gewaardeerd wordt om wie je bent. Waar je de noodzakelijke 
geborgenheid en warmte vindt. Een plek die je zelf vorm en inhoud geeft, van waaruit 
ervaringen kunnen worden opgedaan en een plek waar je je wezenlijk “thuis” voelt.  
Onze kinderen/verwanten zijn mensen met hun eigen mogelijkheden, talenten en 
beperkingen. Het ontwikkelen van hun talenten en mogelijkheden (en het leren omgaan met 
hun beperkingen) vraagt nu vaak een grote investering van de mensen om hen heen. 
Daarom vinden we het belangrijk om samen met onze kinderen/verwanten te zoeken naar 
een goed evenwicht tussen die ondersteuning en hun eigen mogelijkheden zonder dat zij 
zichzelf daarbij overschatten en overschat worden. We verwachten dat een goede invulling 
zal leiden tot een veilige en aantrekkelijke woonplek.  
5.3. Begeleidingsklimaat We verwachten, dat een persoonlijk begeleidingsplan in 
samenspraak tussen bewoner, ouders en begeleider zal worden opgesteld.  
Hierin is de persoonlijke aandacht en extra ondersteuning opgenomen. We streven naar 
gezamenlijk wonen en zullen we bevorderen dat onze kinderen met elkaar contact 
onderhouden en met hun omgeving (omwonenden, familie en vrienden). Om dit te bereiken 
is begeleiding bij het wonen nodig voor de persoonlijke ontwikkeling van onze kinderen en 
sturing te kunnen geven aan deze vorm van samenwonen. Hierbij zullen regels en afspraken 
moeten worden uitgewerkt en vastgelegd. Naast de begeleiding streven we er naar om ook 
andere mensen (familie, vrienden, buren etc.) te betrekken bij de ondersteuning van onze 
kinderen.  
3.4. Inkopen van zorg en begeleiding om de doelstelling te realiseren Door voor deze vorm 
van samenwonen voor onze kinderen te kiezen kan de benodigde begeleiding veel 
effectiever ingezet worden. We zoeken voor ons ouderinitiatief één partij die de begeleiding 
voor onze kinderen op zich gaat nemen. Om deze begeleiding te realiseren hebben onze 
kinderen een WLZ-indicatie langdurige zorg. Uitgezocht moet nog worden of dit in ZIN of 
PGB gaat gebeuren. Het uitgangspunt is dat we als betrokkenen, dus zorgaanbieder, ouders 
en bewoners samen niet alleen de plannen maken maar ook de mensen uitkiezen die de 
begeleiding gaan geven. 
 

6. Bestuurssamenstelling 
Bestuur:  
Voorzitter:   van Schijndel, Antonius Albertus Maria 
Secretaris:  Wingens, Antonius Wilhelmus Petrus 
Penningmeester: Jansen, Johannes Franciscus Nicolaas Antonius Maria 
 

7. Beloningsbeleid 
De Stichting heeft geen winstoogmerk en in de statuten van de Stichting is onder artikel 4.5 
opgenomen dat de bestuurders geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Zij 
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie 
gemaakte kosten.  
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8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten 
Huurovereenkomst  
Naar verwachting zal de Stichting in 2018 een definitieve huurovereenkomst met 
Gebroeders Jonkergouw worden aangaan.  
Bekendheid van de Stichting  
In 2018 zal de naamsbekendheid van de Stichting verder worden uitgebreid.  
Hiervoor zal onder andere gebruik gemaakt gaan worden van social media en de reguliere 
media.  
Fondsenwerving activiteiten  
De Stichting zal zelf diverse activiteiten ontplooien om fondsen te werven voor de 
aanpassing / inrichting van de woningen van de jongvolwassenen.  
Website aanpassen  
De huidige website verder uitbreiden en professionaliseren.  
 

9.  Financiële verantwoording 
Zie financieel overzicht 2016 en 2017 in bijlage 

 


