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Voorwoord
In dit document treft u aan het beleidsplan van de Stichting Zelo voor de periode 2020-2024.
Het jaar 2019 hebben wij gebruikt om ons te beraden op de toekomst van onze woonvorm. Hiervoor
hebben wij samen met ouders enkele workshops doorlopen en een enquête onder alle ouders gehouden. De
uitkomsten zijn mede basis geweest voor dit beleidsWie is Stichting Zelo?
plan. Ook is het advies van de Ouderraad hierin meeStichting
Zelo is op 1 november 2010
genomen.
opgericht met als belangrijkste doel te
voorzien in de woonbehoefte en de verBelangrijke conclusie, na ruim 7 jaren dat onze woonzorging van personen die daartoe zelf
vorm in gebruik is, is dat alle ouders vinden dat hun
niet goed in staat zijn.
zoon of dochter op hun plek zijn in De Wieken en het
Zelo
huurt
hiervoor vanaf 1 september
naar hun zin hebben. De kinderen hebben zich in posi2012 het pand De Wieken 29-33 in
tieve zin ontwikkeld en zij zijn De Wieken als hun thuis
Uden.
gaan beschouwen.
Dit wordt nog eens benadrukt door het feit dat er tot op
heden geen mutaties in de bezetting hebben plaats gevonden.
Naast het hoofddoel om onze kinderen een thuis te bezorgen, zijn er toch wensen en blijven we verbeteringen nastreven. Wij vinden het heel belangrijk om te blijven investeren in de samenwerking tussen het team, de bewoners en de ouders. Ook vraagt het onze aandacht dat onze bewoners ouder
worden, daardoor andere behoeftes krijgen en meer invloed wensen.
In dit beleidsplan willen wij hier aandacht aan geven. Wij presenteren hierna onze visie, missie en
doelstellingen voor de komende 5 jaren. En we benoemen concrete actiepunten. Op onze website
www.stichtingzelo.nl vermelden wij meer uitgebreide informatie over ons werk, zoals:
•
wie we zijn
•
wie onze kinderen zijn
•
hoe we werken
•
onze statuten
Om het succes van dit woonconcept te behouden, is en blijft de inzet van ouders, familie en vrienden
van essentieel belang. Ook hulp en medewerking van anderen is daarbij nodig. Met name denken we
hierbij aan onze samenwerkingspartners zoals Dichterbij, gemeente Uden en Area. Maar ook steun
vanuit bedrijfsleven en particulieren blijft welkom.
Wij danken iedereen, die een bijdrage levert aan het realiseren en behouden van een thuis voor onze
kinderen, hartelijk voor hun bijdrage bij het tot stand komen van deze doelstelling.
Stichting ZELO
Het bestuur
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1 AANLEIDING, WAAROM DOEN WE DIT?
De aanleiding voor Stichting Zelo is de noodzaak en wens om een duurzame bestendige toekomst
voor onze kinderen te garanderen. Hoewel onze kinderen al ruim 7 jaren in De Wieken wonen, is het
goed om ons te blijven herinneren waarom we dit doen.
Hieronder herhalen we daarom nog eens onze belangrijkste argumenten bij de totstandkoming van De
Wieken in Uden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor de meesten van ons ligt het sociale netwerk in Uden.
Wij vinden het fijn als ons kind in de regio Uden woont en zo sociaal contact kunnen onderhouden
met familie en vrienden.
Familie, vrienden en kennissen kunnen bijspringen als het moet. We wonen immers dicht bij.
Wij zijn klein en slagvaardig en kunnen pragmatisch handelen.
Wij willen graag invloed hebben op de keuze van personeel en de wijze van verzorging/ begeleiding.
Aan deze woonvorm is een duidelijke behoefte.
Integratie in de samenleving is van groot belang. Voor nu en in de toekomst.
Zorg op maat door een “goede mix” van de bewoners waardoor de inzet van zorg en begeleiding
praktisch en haalbaar is en daarmee economisch beter haalbaar.
Dit wooninitiatief biedt werk voor zorgaanbieders, vrijwilligers, stagiaires en bewoners.

Met het pand De Wieken worden in onze ogen invulling gegeven aan deze argumenten.
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2 PROFIEL, WIE ZIJN WIJ?
Stichting Zelo omvat een groep ouders van 12 bijzondere kinderen met een beperking, die elkaar kennen uit verschillende zorgcircuits en die zich verbonden hebben om gezamenlijk de woonvorm De
Wieken binnen Stichting Zelo te exploiteren.
De stichting Zelo is opgericht op
: 1 november 2010.
De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op : 3 juli 2013
De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51218941.
De Stichting heeft een erkenning als ANBI.
De vereiste gegevens voor een ANBI-status worden gepubliceerd op de site van ANBI.nl
Organisatie

Samenstelling bestuur 31 december 2019:
Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Naam
Hans Schepers
Seth van der Wielen
Wilma van Bommel
Peter van Esch
Oldien Voets

Lid sinds
01-01-2014
11-07-2011
01-11-2010
24-01-2013
01-01-2016

Met uitzondering van de voorzitter wordt het bestuur gevormd door ouders.

De Ouderraad bestaat uit minstens één ouder (voogd of familielid) van elke bewoner van De Wieken.
De Ouderraad staat gevraagd of ongevraagd het bestuur met raad en advies terzijde.
Verder functioneren de volgende werkgroepen:
Naam werkgroep
Communicatie

Naam
subwerkgroepen

Zorg

Zelo/Kleur
Vrijwilligers

Alles betreffende Zelo waaronder: bijhouden website /
verzorgen 2*per jaar nieuwsbrief / kerstkaart

Lief en Leed
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Taak

Algemene overstijgende zaken m.b.t. de zorg
Eventueel aanwezig zijn bij aanname nieuwe werknemer.
Vrijwilligers aannemen en begeleiden.
Het verzorgen van alles m.b.t. cadeaus voor de kinderen / presentjes
en of kaarten bij ziekte ect.

Beleidsplan Stichting ZELO 2020-2024

Naam werkgroep

Woning

Financiën

Naam
subwerkgroepen
Meedoen

Taak

Onderhoud
Inrichting
Tuin

Klusjes in en rond om "De Wieken" m.b.t. het onderhoud.
Onderhouden en vernieuwen van de inrichting.
Onderhouden van de tuin en de tuininrichting.

Meedenken met de dagbesteding.
Participatie projecten opzetten bv: ELKANDER .
Verder ontwikkelen van het "Ik ben bijzonder, jij bent bijzonder" participatie project.
Meedenken met evenementen zoals NL Doet / Burendag ect.

De gehele financiële administratie van Stichting Zelo.
Verzorgen van de jaarverslagen
Gelden werven ten goede van Stichting Zelo.

Het huis aan De Wieken omvat 6 wooneenheden op de begane grond voor kinderen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen en 6 wooneenheden op de bovenverdieping voor kinderen met een
verstandelijke beperking.
De kinderen op de begane grond hebben meer en intensievere verzorging nodig. De bewoners van de
bovenverdieping hebben een beperktere behoefte aan ondersteuning. Begeleid wonen met waarborging van privacy en hulp wanneer dat nodig is. De mix van deze groep bewoners zorgt dat de zorg efficiënt kan worden ingezet en het zorgt ook voor synergie. Zo helpen bewoners van de bovenverdieping bij sommige activiteiten de beneden groep met bepaalde activiteiten. Dit uiteraard in een verantwoorde en bescheiden vorm die past bij deze bewoners. De groep boven is in staat een grotere rol te
spelen bij integratie in de buurt en het organiseren van jaarlijks terugkerende festiviteiten. Dit is voor
de beneden groep natuurlijk wat lastiger.
De kinderen maken gebruik van verschillende vormen van dagbesteding. Deze verschillende profielen
versterken de groep als geheel. Zaken die meespelen in de groepssamenstelling zijn onder andere
het profiel, geslacht en de aard van de beperking.
Onze kinderen variëren in leeftijd van 16 tot 32 jaar (peildatum 2019).

Zij stellen zich op de website van de stichting aan jullie voor.
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3 VISIE: WAT WILLEN WIJ?
De kern van onze visie is dat wij voor zowel de nabije toekomst als voor de langere termijn het welzijn
van onze kinderen willen waarborgen. Dit willen we doen door er voor te zorgen dat onze kinderen samen verder opgroeien in een leefverband met leeftijdsgenoten van gemengde samenstelling qua leeftijd en handicap in een, vanuit onze kinderen bezien, zo normaal mogelijke omgeving.
Vanuit deze visie wil Zelo de bewoners zoveel mogelijk hetzelfde bieden als de ouders graag thuis
bieden. Dat wil zeggen:
•
Huiselijkheid.
•
Gezelligheid.
•
Een normaal dagritme.
•
Echt samenleven en ruimte voor privacy van kind en ouders.
•
Een gemengde groepssamenstelling, maar wel in nauw aansluitende levensfasen onderling.
•
Normale verzorgingspatronen (wassen, koken, opruimen, onderhouden, inrichten, dagbesteding
en individuele therapieën).
•
Een veilige omgeving met veel attractieve mogelijkheden.
•
Etc. etc.: hoe meer continuïteit met thuis, hoe mooier!
Door het scheiden van wonen en zorg is de invloed op de zorg, de woonruimte en het algehele reilen
en zeilen, in de ogen van Zelo het meest optimaal.
In de loop der jaren zijn er meer wooninitiatieven ontstaan. Mochten er nog meer initiatieven ontstaan
is Zelo op verzoek bereid daarbij een adviserende rol in te vullen.

MISSIE:
Het bieden van een thuis (woonvorm met een huiselijk karakter) aan bijzondere kinderen met een verstandelijke en wellicht daarnaast een lichamelijke beperking, waarbij ouders van deze kinderen hun
zorg over kunnen dragen aan professionals en hier gezamenlijk verantwoordelijkheid voor nemen.
Het bieden van participatiemogelijkheden voor deze kinderen.
Door het benoemen van onze kernwaarden willen we een beeld geven van de identiteit van Zelo en
hoe we willen werken.
Als belangrijke kernwaarden zijn genoemd:
•
Respect.
•
Betrokken.
•
Meedoen.
•
Transparantie.
•
Samenwerking.
Het is wenselijk om voortdurend aandacht te geven aan deze kernwaarden, zodat ze voor iedereen
meer gaan leven.
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4 DOELSTELLINGEN: WAAR STAAN WE VOOR?
Verwijzend naar de statuten streeft de stichting de volgende doelen na:
a.
Het voorzien in de woonbehoefte en de verzorging van personen die daartoe zelf niet goed in
staat zijn, alles zonder winstoogmerk, een en ander in de meest ruime zin van het woord;
b.
Het creëren van een borgfonds, beheert door de stichting, waarin gelden worden gespaard ten
behoeve van de door de stichting opgezette wooninitiatieven, zulks ter dekking van kosten in het
kader van onder meer leegstand, inrichting, onderhoud van gemeenschappelijke ruimten en/of
tuin;
c.
Het al dan niet tegen betaling ter beschikking stellen van (multifunctionele) ruimtes van de door
de stichting beheerde wooninitiatieven;
d.
De exploitatie van een of meer ruimten van de door de stichting beheerde wooninitiatieven ten
behoeve van dagbesteding onder de handelsnaam "De Mallemolen", alsmede de uitvoering van
participatieprojecten in de meest brede zin van het woord;
e.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
•
De voor haar diensten verkregen vergoedingen;
•
Subsidies en donaties;
•
Hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enige andere wijze verkrijgt.
Het vermogen is bestemd voor het invullen van onze doelstellingen, maar zal tevens dienen voor het
opvangen van risico’s. Bezuinigingen door de overheid blijven een risico, maar mogelijk ook (tijdelijke)
leegstand in het pand.
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5 BELEIDSVOORNEMENS: HOE GAAN WE HET AANPAKKEN?
Op basis van onze statuten richten wij ons in eerste instantie op de reeds gerealiseerde woonvorm De
Wieken. Daarnaast is het bieden van dagbestedingsactiviteiten een belangrijke doelstelling.
Statutair is er ruimte om ook nieuwe wooninitiatieven op te pakken, maar hier is de stichting terughoudend in.
Wat niet specifiek genoemd is in de statuten, maar wel in de missie is welzijn. Het welzijn van onze
kinderen en gelijktijdig het welbevinden van ouders en verzorgenden bij hun rol is waar het echt om
gaat.
In de komende periode zal dit laatste extra aandacht krijgen.
In dit hoofdstuk gaan we verder in op:
•
Gerealiseerde woonvormen
•
Dagbestedingsactiviteiten en participatie.
•
Nieuwe wooninitiatieven
•
Welzijn van de kinderen
•
Welbevinden van ouders en verzorgenden
•
Werkgroepen en organisatie
Gerealiseerde woonvormen:
Stichting Zelo heeft alleen De Wieken in exploitatie.
De Wieken 29-33 is op 1 september 2012 in gebruik genomen.
Dit pand wordt gehuurd van Area, de plaatselijke woningcorporatie.
In het pand wonen 12 kinderen, waarvan 6 kinderen met ernstige verstandelijke en lichamelijke beperkingen en 6 kinderen met een lichtere verstandelijke beperking.
Het pand beschikt per bouwlaag 6 wooneenheden en over een gemeenschappelijke ruimte.
Op de begane grond is een extra ruimte beschikbaar voor dagopvang, welke in 2019 flink is uitgebreid. Buiten is ook de bergruimte vergroot. De zorg wordt verleend door Dichterbij.
In verband met de intensiteit aan zorg is een onderscheid gemaakt in 2 groepen:
• Een zorg-intensieve groep (benedenverdieping), waar 6 kinderen wonen (groep 1)
• Een begeleidingsgroep (bovenverdieping) waar 6 kinderen wonen (groep 2)
Groep1
Het accent ligt hier op het omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag, (volledige) ADL-verzorging. Dit
vraagt om geschoold personeel met ervaring specifiek voor deze doelgroep. Rust, structuur en veiligheid bieden met enthousiasme en een positief mensbeeld het gedrag van de kinderen kunnen “lezen”
is een must. In deze groep is het van belang om de goede randvoorwaarden te creëren voor onze kinderen hun welzijn en van daaruit te participeren in de maatschappij.
Groep 2
Het accent ligt bij deze groep op begeleiding en ondersteuning/stimuleren van ADL zorg. Het ontwikkelen van vaardigheden en stimuleren tot participatie in de maatschappij. Kennis en ervaring op verschillende niveaus is nodig.
We mogen concluderen dat er na de laatste uitbreidingen van het pand geen nieuwe gebouwelijke
wensen te verwachten zijn in de komende periode. Verder is onlangs ter verbetering van het woongenot airconditioning aangelegd.
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Aan het einde van deze periode (2024) is het pand ruim 12 jaar in gebruik. Dit zou kunnen betekenen
dat in de onderhavige beleidsperiode wellicht investeringen aan vervanging toe zijn. Dit betreffen dan
investeringen in de gemeenschappelijke ruimten, daar de inrichting van de appartementen ten laste
van de bewoners zelf komt.

Voorgenomen activiteiten voor 2020 - 2024 zijn:
• Inventariseren of en zo ja welke investeringen de komende periode vervangen moeten worden..

Dagbestedingsactiviteiten en participatie
Onder de handelsnaam "De Mallemolen" worden dagbestedingsactiviteiten en participatieprojecten
opgepakt.
De ouders maar ook anderen ervaren De Wieken als een plek die passend, veilig en attractief in de
omgeving is en ook als onderdeel van de lokale samenleving als dusdanig is geaccepteerd. Wij willen
met onze woongroep actief deelnemen in de Udense samenleving. Anderzijds mogen we van participatie niet alles verwachten. Het zal per kind verschillend zijn welke mogelijkheden haalbaar zijn.
Wij willen dat de bewoners van Zelo en de Udense basisschool jeugd een prettig, sociaal en actief leven leiden, waarin het samen doen centraal staat. Wederkerigheid is daarbij het uitgangspunt. Basisschool jeugd raakt betrokken bij de bewoners van Zelo en leren dat meedoen voor iedereen is. De
woongroep is een actieve speler in de organisatie van deze activiteiten. Er wordt samenwerking gezocht met het lokale opbouwwerk, vrijwilligerssteunpunt en basisscholen in Uden.
Hierbij houden we wel in beeld dat onze bewoners ondertussen ouder zijn dan de basisschoolleerlingen.
Dit geven wij invulling met het zelfgemaakte lespakket "ik ben bijzonder, jij bent bijzonder spel".
Het spel spelen, waarbij de kinderen elkaar ontmoeten en kennismaken en elkaar vinden op een
speelse manier, draagt er aan bij dat ze leren dat iedereen kan meedoen!
In de praktijk is gebleken dat het ontwikkelen van nieuwe lespakketten te veel energie vraagt om zelf
te doen. Dit zal in de komende jaren dan ook minder aandacht krijgen. Hetzelfde geldt voor het ontwikkelen van een webwinkel.
Wel blijven we het gebruik van het werkboek stimuleren en willen we het gebruik van de dagbestedingsruimte optimaliseren.

Voorgenomen activiteiten voor 2020 - 2024 zijn:
•
Werkboek "ik ben bijzonder, jij bent bijzonder" en het bijbehorend spel breder onder de aandacht blijven brengen van basisscholen;
•
Optimaliseren gebruik van de dagbestedingsruimte al dan niet vanuit De
Mallemolen.
•
Blijven investeren in de participatiemogelijkheden van de bewoners in de
(Udense) gemeenschap.
•
Periodiek aandacht geven aan de verbinding van De Wieken met haar
meer directe omgeving.
•
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Nieuwe wooninitiatieven
Stichting Zelo heeft veel expertise opgedaan met de realisatie van De Wieken.
Op grond daarvan biedt zij waar haalbaar en gevraagd ondersteuning in adviserende zin aan nieuwe
wooninitiatieven.
Door voortschrijdend inzicht blijkt dat de doelstelling om meerdere wooninitiatieven zelf te gaan exploiteren, zeker voor de middellange periode, te hoog gegrepen is. Dat zou kunnen leiden tot een meer
professionele organisatie waardoor er meer afstand ontstaat tussen bestuur en ouders. De stichting
tracht wel aan deze doelstelling invulling te geven door andere initiatiefnemers adviezen te geven.
Stichting Zelo neemt in formele zin zelf geen initiatieven voor een nieuw wooninitiatief, maar zal vanuit
een positieve grondhouding vragen vanuit de gemeenschap afwachten.
Alvorens het bestuur voornemens is om een nieuw initiatief in financiële zin te ondersteunen zal
vooraf advies van de Ouderraad worden gevraagd.
Het bovenstaande neemt niet weg dat samenwerking met andere wooninitiatieven ook kennisverrijkend kan zijn. Het is zinvol om hierin te investeren al is het maar om ervaringen uit te wisselen.

Voorgenomen activiteiten voor 2020 - 2024 zijn:
• Voor de komende periode terughoudend zijn in het zelf opzetten van nieuwe
woonvormen.
• Nagaan of samenwerking met andere woonvormen meerwaarde oplevert.

Welzijn van onze kinderen
Zoals reeds gesteld is dit ons belangrijkste doel. Hier doen we het allemaal voor. Uitkomsten van de
laatste enquêtes geven steeds aan dat onze kinderen zich goed thuis voelen in De Wieken. Het gaat
dan niet alleen over het welzijn van elk individu maar ook van de groep als geheel. Het is belangrijk
dat we dit regelmatig blijven toetsen.
Welzijn mag ook niet uitgelegd worden als een vrijbrief dat de bewoners maar alles mogen doen waar
ze zin in hebben. Normale opvoedkundige regels gelden ook voor onze bewoners.
Dat is best lastig omdat elke ouder zijn of haar eigen grenzen heeft en soms meer toe zou willen laten
dan andere ouders. Het is goed dat we het hier als ouders samen over hebben, maar ook met het
team. We geven immers voor het overgrote deel de opvoeding in handen van professionals.
En als er een keer anders wordt gehandeld dan de ouders dat zou willen moeten we wel afspreken
hoe we hier in het belang van het kind, meestal al een jong volwassene, mee omgaan,
Basis voor het welzijn van onze kinderen is dat zij goede zorg ontvangen. Daarvoor werkt Zelo samen
met Dichterbij. We zijn tevreden over de kwaliteit van de zorg in De Wieken. Anderzijds moeten wij helaas constateren dat er regelmatig personeelsmutaties zijn. Dit leidt tot onrust voor onze kinderen en
dat beïnvloedt weer hun welbevinden. Het tekort aan personeel is een landelijk probleem en leidt nu
eenmaal tot meer mutaties.
Dit betekent dat we naast allerlei landelijke acties om zorgpersoneel te werven ook als Zelo moeten
uitdragen hoe fijn het is om specifiek in De Wieken te werken. Geen makkelijke opgave maar in ieder
geval werkt het positief wanneer we investeren in het team dat al in De Wieken werkt. En dat we ook
als ouders verantwoordelijk zijn voor een goede werksfeer.
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Het welzijn van onze kinderen wordt ook bepaald door de ruimte die zij krijgen om hun eigen leven in
te vullen. We moeten beseffen dat de kinderen naar gelang zij ouder worden, binnen hun beperkingen
ook afwijkende individuele wensen hebben. En welke ruimte krijgen zij daarin. Vraagstukken als inspraak en eigen keuzes toestaan komen op ons af. Niet gemakkelijk omdat daarbij ook rekening moet
worden gehouden met de gehele woongroep.
Het welzijn van onze kinderen wordt verder ook bepaald door activiteiten te organiseren die specifiek
voor hen zijn bestemd. Wij willen deze dan ook aan laten sluiten op de behoefte van de kinderen zelf.
Belangrijk hierbij is om deze activiteiten goed te spreiden en na te gaan of de belasting voor de kinderen aanvaardbaar is.
Uit de enquête blijkt dat de BBQ en Brusjesdag goed scoren. Dit zijn activiteiten waarbij naast de bewoners ook familie en personeel bij zijn betrokken. Maar er wordt ook aandacht gevraagd voor activiteiten die specifiek op de kinderen worden afgestemd, uiteraard met hun verzorgenden.
Geconcludeerd mag worden dat het hebben van een eigen vervoersmiddel ook het welzijn van de bewoners verhoogd. De flexibiliteit ten opzichte van inhuren is groot en maakt een investering in een eigen bus waard.

Voorgenomen activiteiten voor 2020 - 2024 zijn:
•
Periodiek het welzijn van de kinderen en de zorgkwaliteit toetsen.
•
Leefregels in de Wieken herijken gezien het ouder worden van de bewoners.
•
Invulling geven aan eigen beslissingsbevoegdheden.
•
Jaarlijks een activiteitenkalender opstellen om tijdig te weten wat er op de
kinderen en ouders afkomt.
•
Onderzoeken of er activiteiten gewenst zijn, waarbij de nadruk meer op de
bewoners zelf ligt.
•
Behouden van de bus voor het vervoer van de bewoners.

Welbevinden van ouders en verzorgenden
Ouders willen intensief betrokken zijn bij het leven en welzijn van onze kinderen. Dit kan groepsgericht
zijn (als voorbeeld: meegaan met uitstapjes, tuin onderhouden, klusjes doen) maar zal zeker ook individueel met onze kinderen zijn. Een grote betrokkenheid bij het benoemen van personeel voor de zorg
zien wij dan ook als een belangrijke voorwaarde.
Zoals reeds vermeld heeft een goede werksfeer binnen De Wieken een positief effect voor het welzijn
van onze kinderen. Dit vraagt niet alleen aandacht voor de relatie met het personeel maar ook hoe we
als ouders onderling met elkaar omgaan. Hoe willen we aangesproken worden en hoe spreken we anderen aan. Veel gehoorde opmerking is dat we niet goed communiceren. Wellicht is het mogelijk om
hierover met elkaar ook gedragsregels vast te stellen. Zogenaamde “Do’s en Don’ts”
Een goede invulling van onze kernwaarde Respect vraagt dus extra aandacht. Dit betekent niet dat
we het altijd samen eens moeten zijn. Natuurlijk moet er ruimte zijn voor andere gedachten, maar
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maak deze bespreekbaar. Hier past ook bij dat het groepsbelang soms voorgaat op het individuele belang.
Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen willen we gebruik blijven maken van vrijwilligers, met
name bij activiteiten buitenshuis en vrijetijdsbesteding van onze kinderen.
We zullen in Uden de samenwerking/participatie zoeken met maatschappelijke organisaties en welzijnsinstellingen om te kijken hoe we gezamenlijk het welzijn van onze kinderen kunnen waarborgen
en hen een plek te geven in de maatschappij.
Ook willen we in de wijk het contact en de samenwerking zoeken om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen als buren/wijkbewoners.
Verder willen we mensen de kans geven om het “vak te leren”. Wij zien het als onze maatschappelijke
verplichting om mee te werken aan een goed leerklimaat voor stagiaires/leerlingen. Wij zoeken dan
ook direct of indirect samenwerking met onderwijsinstellingen zoals ROC ’s.

Voorgenomen activiteiten voor 2020 - 2024 zijn:
•
Investeren in relatie met teamleden. Verbeteren onderlinge communicatie.
•
Jaarlijkse activiteit organiseren met ouders en team. (Elkander)
•
Concrete invulling geven aan de kernwaarden.
•
Leren omgaan met elkaar, beter communiceren, gedragsregels afspreken.
•
Inzet van vrijwilligers blijven steunen.

Werkgroepen en organisatie
Binnen Zelo functioneren verschillende werkgroepen en sub-werkgroepen.
De hoofdindeling is Communicatie, Zorg, Woning en Financiën. Zie Hoofdstuk 2 Profiel.
Tijdens de laatste enquête is geconcludeerd dat niet alle werkgroepen optimaal functioneren en is het
niet duidelijk waarvoor deze staan. Daarom is het goed om na te gaan of nut en offer nog goed met
elkaar in evenwicht zijn. Hierbij verdient het de aandacht om na te gaan of de werkverdeling nog in balans is en de belasting daarvan acceptabel blijft.
Een regelmatig gehoorde opmerking is dat er wel afspraken worden gemaakt, maar dat ze niet worden nagekomen. Wellicht is het een oplossing om de belangrijkste afgesproken acties centraal vast te
leggen. Maak deze voor alle ouders toegankelijk en geef aan wie waarvoor verantwoordelijk is. Communiceer over de voortgang. De werkgroep Communicatie kan hierin een rol vervullen.
Verder vraagt de actualisatie van de website aandacht.

Voorgenomen activiteiten voor 2020 - 2024 zijn:
• Doel en taken werkgroepen evalueren en werking verbeteren, met aandacht voor een evenredige belasting.
• Actiepunten toegankelijk maken en voortgang communiceren.
• Website regelmatig voorzien van nieuwe berichten.
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FINANCIEN: HOE BETALEN WE HET?
Inkomsten
Met Dichterbij was een zorgovereenkomst gesloten voor 5 jaren (september 2012 tot september
2017). In 2017 is na een gedegen afweging afgesproken om het contract voor onbepaalde tijd voort te
zetten.
De inkomsten (ZZP en/of PGB) en uitgaven voor zorg lopen via de organisatie van Dichterbij.
Stichting Zelo ontvangt vanuit de normatieve huisvestingscomponent en het inventariscomponent een
vergoeding van Dichterbij onder aftrek van overheadkosten.
Stichting Zelo heeft een ANBI-toekenning,
Zij tracht via activiteiten en donaties middelen te verwerven om specifieke uitgaven, waarvoor geen
vergoedingen van uit de overheid wordt verkregen te kunnen betalen.
Uitgaven
De belangrijkste uitgave betreft de huur van het pand.
De stichting heeft ingaande 1 september 2012 een huurovereenkomst gesloten met Area voor een periode van 20 jaren. Jaarlijks wordt een huurverhoging in rekening gebracht.
Stichting Zelo heeft in de loop der jaren ruim €.250.000,00 zelf geïnvesteerd in:
• Het zorgmeldsysteem, zonwering en vloer- en wandbekleding;
• Keukens en badkamers.
• Inrichting.
• Wasruimte.
• Aankleding tuin.
• Transportmiddelen.
Jaarlijks komt de afschrijving hierover ten laste van de exploitatie.
Borgfonds en voorzieningen
De stichting beheert een borgfonds ter dekking van risico’s.
Een belangrijk risico is de op termijn te verwachten bezuinigingen van de overheid op zorg.
Voor leegstand en reservering voor vervangingen zijn voorzieningen getroffen.
Procedure jaarstukken:
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld voor het komende jaar.
Aan de hand van deze begroting worden budgetten vastgesteld voor de verschillende werkgroepen.
Periodiek worden de werkelijke uitgaven getoetst aan de begroting.
Jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld, die evenals dit beleidsplan gepubliceerd wordt in het kader
van de ANBI-richtlijnen.
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6 TOT SLOT
Het bestuur is er zich van bewust dat er sprake is van een zeer ambitieus beleidsplan. Er is aandacht
besteed aan alle statutaire doelen waarvoor de Stichting Zelo is opgericht.
Dit betekent dat we als bestuur steeds goed zullen moeten afwegen wat we oppakken.
In dit plan wordt opnieuw prioriteit gegeven aan de hoofddoelstelling van Stichting Zelo:
Het voorzien in de woonbehoefte en verzorging van kinderen / jong volwassenen met een verstandelijke en /of lichamelijke beperking.
Speerpunt is de aandacht die we willen geven aan het welzijn van de bewoners en het welbevinden
van ouders èn de verzorgenden. Daar het succes van dit onderdeel vooral bepaald wordt door menselijk gedrag zal dit niet makkelijk zijn.
We blijven uitgaan van een breed draagvlak bij de ouders en zullen steeds afwegen wat de kinderen
aankunnen. Bij belangrijke beslissingen zal advies worden gevraagd aan de Ouderraad.
Anderzijds mogen we trots zijn op wat we hebben bereikt. Stichting Zelo beschikt over een buffer en
dat maakt de financiële zorgen een stukje minder.
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