Beleidsplan Fundament
2015-2017

1

Inleiding

Stichting Wooninitiatief Fundament, hierna Fundament genoemd, is een ouderinitiatief,
dat is opgericht door een aantal ouders om woonruimte voor 14 bewoners met een
verstandelijke beperking te realiseren. Dit vanuit de gedachte normaal waar dat kan en
speciaal waar nodig. De bewoners gaan zelfstandig begeleid wonen. Iedere bewoner
krijgt de beschikking over een slaapkamer, een woonkamer, een douche en
toiletgelegenheid en een kitchenette. Er is 24 uur zorg en begeleiding. Er zijn ook
gezamenlijke voorzieningen voor ontmoeting en gezamenlijke activiteiten.
De woonvorm maakt deel uit van de maatschappij en de bewoners nemen deel aan
maatschappelijke activiteiten. De woonvorm is dicht bij voorzieningen als winkels,
openbaar vervoer en sportvoorzieningen.
De bewoners krijgen professionele begeleiding (bevoegd en bekwaam), via een
zorgaanbieder. Dit wordt gefinancierd vanuit een persoonsgebonden budget (PGB).
Per 1 februari is de woonvoorziening gerealiseerd aan de Tussenziel 18 in Haren. Het
gebouw wordt gehuurd van de Koninklijke Visio en is op 17 februari feestelijk geopend.

Missie
Fundament is een betekenisvolle, maatschappijgerichte woonvorm voor mensen met een
verstandelijke beperking, waar aandacht en ruimte is voor gezondheid in de breedste zin
van het woord.
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Visie
We gaan voor een woonvorm waar het prettig wonen is en waar aandacht is voor elkaar.
Ieder mens is uniek en heeft recht op een volwaardig bestaan. Normaal waar het kan en
speciaal waar dat moet. De begeleiding en zorg wordt verleend op basis van de vraag en
behoefte van de bewoner. Gezondheid en een gezonde levensstijl is belangrijk.

Zorgvisie
Het initiatief biedt wonen met begeleiding. Werk of dagbesteding wordt individueel ingevuld buiten
de woonvorm. Er wordt vraaggericht gewerkt. Dit betekent dat er een gezamenlijke inspanning is van
bewoners en hulpverleners. Dit heeft als gevolg dat de bewoner de hulp ontvangt, die tegemoet
komt aan zijn wensen en verwachtingen, die tevens voldoet aan professionele standaarden (Raad
van de Volksgezondheid en Zorg 1998).
Binnen deze zorg op maat wordt er een balans gezocht tussen het stimuleren en het eigen initiatief
van de bewoner.
Iedere bewoner heeft een plan van aanpak en de ontwikkeling wordt gevolgd. .
Om de veiligheid en het vertrouwd voelen te borgen, wordt er gestreefd naar weinig wisselingen van
bewoners en/of begeleider

Woonvisie

Het wonen vindt plaats in een veilige, stimulerende en uitdagende omgeving. De sfeer in huis is
gezellig en de bewoners voelen zich thuis.
De open sfeer zorgt ervoor dat problemen snel gesignaleerd worden en adequaat worden opgelost.
De (ondersteunings)vragen van de individuele bewoner staan centraal. Uiteraard in relatie tot de
groep. De individuele bewoner moet zich binnen de woonvorm veilig, vertrouwd en gelukkig voelen.
Er is respect voor ieders geloofsovertuiging.
De professionele begeleiding biedt structuur, is stimulerend ten aanzien van de individuele
mogelijkheden en ondersteunend ten aanzien van de individuele beperkingen.
Er is begeleiding aanwezig als de bewoners thuis zijn. 's Nachts is er een slaapdienst aanwezig. De
begeleiding wordt ingehuurd door Fundament via Stichting De Zijlen d.m.v. een
samenwerkingsovereenkomst.

Doel
Het oprichten en in stand houden van woonruimte voor 14 bewoners met een
verstandelijke beperking.
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Fondsen en subsidies
Fondsen worden door de commissie PR en Subsidies aangeschreven, een startsubsidie is
aangevraagd en toegekend door de Provincie Groningen.
Ook bij de NSGK is een startsubsidie toegekend en doet Fundament mee met de
jaarlijkse sponsorcollecte.
Het bestuur beheert het vermogen en fondsen via de penningmeester, het bestuur ziet
toe op de juiste besteding en de financiële jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd
door een accountant.

Huidige situatie
Fundament is sinds 16 april 2010 een stichting. Na een voorbereidingstijd waarin de
ouders hebben verkend wat de visie, missie en de doelen zijn, hebben ze de stap
genomen tot het oprichten van een Stichting. Het bestuur van Fundament bestaat naast
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, uit twee algemene leden. De
bestuursleden zijn verbonden met de verschillende commissies. Zo is er een
activiteitencommissie, een commissie voor PR, subsidies en fondsen, een
bouw/wooncommissie. Na de oprichting is vrijwel direct gestart met activiteiten ter
bevordering van het groepsgevoel, de kennismaking en de naamsbekendheid. Zo zijn er
bijvoorbeeld bijeenkomsten geweest om bijvoorbeeld de huisregels in samenspraak met
de toekomstige bewoners op te stellen.
Het bestuur vergadert minimaal 1 keer per maand. Tijdens de bestuursvergadering is het
locatiehoofd van De Zijlen aanwezig om o.a. de zorg en begeleiding en de
personeelsinzet te evalueren.
Eenmaal per kwartaal is de manager zorg-en dienstverlening van De Zijlen ook aanwezig
om de algemene zaken te evalueren.
Daarnaast is er per kwartaal een algemene vergadering of een themabijeenkomst met
bewoners en personeel, waar ook verwanten/verzorgers aanwezig zijn.
Tijdens de algemene vergaderingen wordt informatie gegeven en worden
zorginhoudelijke thema’s behandeld. Zo is er een thema-avond georganiseerd over
curatele, mentorschap en bewindvoering, verzorgd door een notariskantoor en een
inleiding over de zorg binnen een woonvorm door Chiel Egbers.
In 2016 zijn de thema’s huisregels en gezonde leefstijl/gezonde voeding besproken met
bewoners. verwanten en personeel.
Fundament heeft inmiddels 14 bewoners en bestaat er een wachtlijst van 5
belangstellenden. Nieuwe bewoners en hun verwanten worden in de gelegenheid gesteld
om kennis te maken. Wanneer zij aangeven graag bij Fundament te willen wonen, gaan
een bestuurslid en de begeleider van dit wooninitiatief, Wiertsema Adviseurs op bezoek
voor een intake. Vervolgens beslist het bestuur over toelating. De bewoners hebben
allemaal minimaal een ZZP 3.
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Wensen
Voor toekomstige bewoners bestaat de mogelijkheid om te kunnen logeren bij
Fundament in een logeerkamer. Fundament wil d.m.v. subsidies en sponsoring deze
ruimte kunnen stofferen en inrichten.
Om de bewoners nog meer onderdeel van de maatschappij uit te laten maken is de wens
om gebruik te maken van 1 of 2 personenbusjes in eigen beheer. Door gebruik van
vrijwilligers te maken kunnen de bewoners vervoerd worden naar hun sportclub of
deelnemen aan andere activiteiten.
Om de tuin rondom het gebouw te onderhouden zoekt Fundament een samenwerking
met Terra MBO.
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