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1. Inleiding
Oudervereniging DBuren heeft na jaren van voorbereiding wooninitiatief DBuren
gerealiseerd, gelegen in de wijk Groot Zonnehoeve. In DBuren wonen 9 jongvolwassen
met een meervoudige beperking. Iedere bewoner heeft een eigen appartement en er is
een gezamenlijke woonruimte. Ze ontvangen 24-uurszorg van zorgonderneming V.O.F.
NaasteBuren.
In dit meerjarenbeleidsplan schetsen wij de huidige situatie en de ambities die de
vereniging heeft voor de komende 4 jaren.
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2. Missie, visie en doelstelling
Oudervereniging DBuren is opgericht op 16 april 2014 te Apeldoorn. Het is een
vereniging van ouders/familie/wettelijk vertegenwoordigers van 9 jongvolwassenen met
een meervoudige beperking. De vereniging heeft Wooninitiatief DBuren gerealiseerd. De
leden van de vereniging willen het wonen en de regie van de zorg en begeleiding zelf in
de hand houden. Zij doen dit als ‘collectief ’ door Persoons Gebonden Budgetten voor
zorg, begeleiding en ondersteuning gezamenlijk in te zetten, om zo de zorg en
begeleiding optimaal te kunnen organiseren met veel persoonlijke aandacht, maatwerk
en individuele wensen.
Missie: Oudervereniging DBuren gelooft erin dat warmte, veiligheid en vertrouwen de
basis zijn van een zo ‘normaal’ mogelijk leven voor bewoners.
Visie: DBuren is een vereniging die het ouderinitiatief DBuren heeft gerealiseerd en
duurzaam in stand wil houden om voor de bewoners een veilige plek te creëren.
Doelstelling: DBuren is een oudervereniging met als doel het waarborgen van de
continuïteit van kleinschalig wooninitiatief DBuren waarbij passend wonen en liefdevolle
zorg voor de (negen) bewoners uitgangspunt is.
De vereniging heeft geen winstoogmerk.
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3. Activiteiten van Oudervereniging DBuren
De vereniging is verantwoordelijk voor een stabiele exploitatie van het pand DBuren en
liefdevolle zorg en begeleiding van de bewoners. Deze verantwoordelijkheid houden op
hoofdlijnen de volgende activiteiten en taken in:
•

Is huurder van het pand en verhuurt door aan bewoners en VOF NaasteBuren

•

Is formele contractpartner voor nutsvoorzieningen, brandmeldinstallatie,
legionellabestrijding, verzekeringen, internet/tv, etc.

•

Draagt samen met bewoners en VOF NaasteBuren zorg voor het dagelijks onderhoud

•

Stemt het onderhoud, storingen en andere zaken af met de eigenaar Liberare BV

•

Organiseert betrokkenheid van ouders en vertegenwoordigers van bewoners mbt
collectieve onderwerpen en collectieve belangenbehartiging inzake zorg en
begeleiding

•

Organiseert structureel overleg met VOF NaasteBuren over de zorg

•

Verwerft middelen voor investeringen en vervanging van roerende en onroerende
zaken in de gemeenschappelijke ruimten van DBuren

•

Organiseert sponsoracties voor het verwerven van extra financiële middelen

Wooninitiatief DBuren kan alleen goed functioneren als oudervereniging DBuren, VOF
NaasteBuren, individuele ouders/vertegenwoordigers en Liberare BV nauw
samenwerken.
Oudervereniging DBuren heeft een huurovereenkomst met aanvullende afspraken
gesloten met Liberare beheer BV en heeft de samenwerkingsafspraken met VOF
NaasteBuren en (financiële) verantwoordelijkheden vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst.
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4. Wonen bij DBuren
In DBuren wonen jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking in
de leeftijd van 20 t/m 47 jaar.
Iedere bewoner heeft een eigen appartement van ca. 55 m2, met een eigen
badkamer/toilet en pantry. De appartementen zijn verdeeld over 2 woonlagen. En op de
begane grond is een grote centrale woonkamer/woonkeuken. Voor de begeleiding is er
een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Het gehele pand is
rolstoeltoegankelijk.
DBuren heeft een grote tuin met schuur, die in het voorjaar van 2019 met hulp van
ouders is aangelegd.
Pand
Vereniging DBuren huurt het volledige pand van de eigenaar/investeerder Liberare
Beheer BV. Bewoners hebben voor hun appartement een huurovereenkomst met de
vereniging afgesloten. VOF NaasteBuren huurt de algemene en personeelsruimtes van de
oudervereniging.
In de voorbereiding en het bouwtraject zelf heeft de oudervereniging actief meegedacht
en technische slimmigheden weten te realiseren. Zo zijn alle appartementsdeuren
voorzien van sloten via tags, waarbij de begeleiding met 1 tag overal snel naar binnen
kan. Er is een brandmeldinstallatie met doormelding naar de brandweer.
Door het hele pand is een domotica-systeem aangelegd waarmee begeleiding toezicht
kan houden op bewoners.
Het pand is gasloos en wordt verwarmd (en gekoeld) via een warmtepomp en
vloerverwarming. Energie wordt gedeeltelijk opgewekt door 52 zonnepanelen op het
westelijk dak, die de Oudervereniging zelf heeft aangeschaft.
Bewoners
De vereniging streeft naar een gemêleerde en gebalanceerde bewonersgroep waar elke
bewoner zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Bij de samenstelling van de groep wordt
rekening gehouden met de beperkingen van alle bewoners.
Een (potentiele) bewoner van DBuren is minimaal 18 jaar en heeft tenminste een WLZ
indicatie nodig met het profiel ‘ indicatie wonen met begeleiding en intensieve
verzorging’ (oud ZZP VG 04) in verband met de in te kopen zorg.
Vanwege de kleinschaligheid van DBuren kunnen bewoners met ernstige
gedragsproblematiek, verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek niet bij
DBuren wonen. Ook bewoners waarbij extreme voorbehouden handelingen nodig zijn
(bv. beademing) kunnen wij niet de juiste zorg bieden.
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Ouders / vertegenwoordigers
Van ouders en/of vertegenwoordigers van bewoners wordt verwacht dat zij een bijdrage
leveren aan de vereniging. Dat kan in het bestuur, werkgroepen en voor allerlei hand- en
spandiensten in en om het pand DBuren zelf. Alleen met deze inzet kan DBuren
duurzaam in stand worden gehouden.
Wachtlijst en leegstand
De vereniging is verantwoordelijk om de leegstand te voorkomen en dient tijdig zorg te
dragen voor een nieuwe bewoner. De vereniging houdt daarvoor continue een wachtlijst
aan van mogelijk geïnteresseerden. Voor opname op de wachtlijst wordt een screening
uitgevoerd of de toekomstige bewoner aan de selectiecriteria voldoet. Het
deskundigenoordeel zal indien nodig op het moment van definitieve toetreding worden
gegeven. Voor plaatsing op de wachtlijst wordt € 50,- gevraagd.
De vereniging neemt de financiële verantwoordelijkheid van de leegstand op zich.
Hiervoor wordt een leegstandsfonds gevormd waarin alle bewoners maandelijks een
bijdrage storten via de contributie. Elk jaar zal door de vereniging de hoogte van het
leegstandsfonds worden beoordeeld en besloten worden tot overheveling van een
bepaald deel naar algemene middelen. Dat moet voldoende zijn om de leegstand op te
vangen mocht een geschikte bewoner niet tijdig gevonden kunnen worden. De
vereniging zal zich blijvend inspannen om leegstand te voorkomen en is aansprakelijk
voor de financiële gevolgen v.w.b. de woonkosten voor maximaal 12 maanden. Bij
vertrek van een bewoner kan geen aanspraak worden gemaakt op de ingelegde gelden
bij de vereniging.
Nieuwe bewoners bij vrijkomende plek
Wanneer er een woonplek vrij komt, wordt er een klankbordgroep gevormd van een
bestuurslid, een ouder/vertegenwoordiger, een medewerker en een eigenaar van VOF
NaasteBuren. De klankbordgroep volgt het vastgestelde stappenplan om een nieuwe
bewoner te selecteren die past bij de groep en de te verlenen zorg en begeleiding. Voor
dit proces zie http://dburen.nl/nieuwe-bewoner/
Opzegging
Er kan sprake zijn van opzegging door de bewoner óf door de vereniging. Bij opzegging
door de bewoner geldt een minimale opzegperiode van 3 maanden per einde van de
maand. Opzegging dient schriftelijk bij het bestuur van de vereniging gemeld te worden.
Afwijking is mogelijk bij wederzijdse goedkeuring door de Oudervereniging en
NaasteBuren. Een opzegging van de huur betekent ook opzegging van de zorg en
omgekeerd.
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Bij opzegging door het bestuur van de vereniging geldt een opzegperiode van minimaal 3
maanden per einde van de maand.
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5. Begeleiding van de bewoners
De dagelijkse zorg en begeleiding van de bewoners van DBuren is in handen van Peter
en Bettina Vos, die speciaal voor DBuren VOF NaasteBuren hebben opgericht. Met een
team van 8 medewerkers, aangevuld met vrijwilligers en stagiaires bieden zij liefdevolle
zorg en begeleiding aan de 9 bewoners.
Bewoners van DBuren nemen allen de zorg af van VOF NaasteBuren. De vereniging heeft
in een samenwerkingsovereenkomst met de VOF de samenwerking en wederzijdse
verantwoordelijkheden vastgelegd. Tevens huurt de VOF de gemeenschappelijke
ruimten en slaapkamer en badkamer voor begeleiding van de Oudervereniging.
Voor bewoners zijn de huurovereenkomst met de vereniging en zorgovereenkomst met
de VOF onlosmakelijk met elkaar verbonden, wat is vastgelegd in de huurovereenkomst
tussen individuele bewoners en de Oudervereniging.
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6. Leden en bestuur Oudervereniging DBuren
De vereniging wordt gevormd door de leden. Dit zijn de ouders of wettelijk
vertegenwoordigers van de bewoners van DBuren. Voor iedere bewoner is er één stem
in de ouderoverleggen en algemene ledenvergadering. De leden zullen zich moeten
conformeren aan de statuten en het Huishoudelijk Reglement.
De leden komen ongeveer 4 x per jaar bijeen, waarbij twee bijeenkomsten een Algemene
Ledenvergadering zijn waar de begroting voor het nieuwe jaar en de afrekening van het
afgesloten jaar worden vastgesteld.
Het bestuur wordt gevormd door 3 leden. Het bestuur vergadert 6 à 8 maal per jaar.
Leden en bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
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7. Dagelijks beheer en algemeen beheer
Het dagelijks beheer van DBuren is in handen zijn van Peter en Bettina Vos, VOF
NaasteBuren. Zij zorgen voor de inzet, coördinatie en afstemming van de nodige zorg aan
de bewoners.
Kleine onderhoudsklussen in en rond het project zijn onderdeel van het dagelijks
programma waarbij bewoners worden betrokken. Grotere klussen, zoals dakgoten
reinigen, groot tuinonderhoud, etc. komt voor rekening van de oudervereniging.
Hiervoor organiseert de oudervereniging minimaal twee maal per jaar een klussendag,
organiseren waarbij alle ouders/vertegenwoordigers, familie en vrienden van harte
welkom zijn. Afstemming en coördinatie van het algemeen technisch onderhoud en
contact daarover met de eigenaar/verhuurder wordt uitgevoerd door de bestuursleden.

11

8. Financiën
Het ouderinitiatief DBuren is een project volgens het principe scheiden wonen en zorg.
Dit betekent dat de bewoners huur betalen aan de oudervereniging en de zorg betalen
via hun pgb aan VOF NaasteBuren.
De vereniging streeft ernaar de wooncomponent zo betaalbaar mogelijkheid te houden
voor bewoners, en tegelijk een gezonde exploitatie te realiseren waarbij reserves
worden opgebouwd om gederfde huurinkomsten op te kunnen vangen en de
continuïteit in de toekomst te kunnen waarborgen. Met de eigenaar/verhuurder van het
pand zijn afspraken vastgelegd over jaarlijkse huurverhoging, zodat bewoners te allen
tijde een beroep kunnen doen op huurtoeslag.
Uitgangspunt van de financiële exploitatie van DBuren is dat bewoners rond moeten
komen van een Wajong-uitkering. Bestuur stelt jaarlijks een begroting op waarbij de
maandelijkse bijdrage (contributie) van bewoners is opgenomen en gespecificeerd. De
Algemene Ledenvergadering stelt de begroting en het maandbedrag vast. In het
maandbedrag zijn o.a. opgenomen de kosten voor energie, water, internet/tv en
verenigingskosten.
VOF NaasteBuren heeft met iedere bewoner een zorgovereenkomst afgesloten voor de
financiering van de te leren zorg en begeleiding. Financiering en betaling van de zorg
verloopt via de PGB’s van de individuele bewoners en is wettelijk belegd bij de SVB.
Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd.
De bijdrage voor het eten en kleine uitjes wordt jaarlijks in de Algemene
Ledenvergadering vastgesteld. VOF NaasteBuren int deze bijdrage maandelijks en legt
ieder kalenderjaar hierover verantwoording af aan de afzonderlijke
ouders/vertegenwoordigers.
De vereniging rekent de huur die aan Liberare beheer BV betaald wordt, volledig door
aan bewoners en VOF NaasteBuren. De jaarlijkse huurverhoging wordt ieder jaar per 1
juli doorgevoerd.
VOF NaasteBuren ontvangt van iedere bewoner via de zorgvergoeding de
wooninitiatieventoeslag. De vereniging verrekent maandelijks met VOF NaasteBuren de
volgende kosten
•

Huur gemeenschappelijke ruimtes

•

Energie en water centrale ruimtes

•

Internet/tv centrale ruimtes
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•

Inboedelverzekering

•

Brandmeldinstallatie

•

Legionellapreventie

Leegstandsreserve
Oudervereniging DBuren is financieel verantwoordelijk voor leegstand en daardoor
gederfde huur- en contributieopbrengsten. De Oudervereniging houdt hiervoor een
leegstandsreserve aan van minimaal een jaar huur voor 1 appartement en een jaar
contributie. Deze leegstandsreserve wordt ieder jaar aangepast aan huurverhoging en
contributieverhoging.
Inrichting
Voor vervanging van de inrichting en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes
realiseert de Oudervereniging een reserve. Deze reserve wordt opgebouwd door de
contributie van bewoners. Gezien de beperkte financiële draagkracht van de bewoners
streeft de Oudervereniging naar aanvullende financiering voor vervanging en onderhoud.
De oudervereniging organiseert daarom regelmatig grote en kleine acties die geld
opleveren. Indien relevant en mogelijk werft de vereniging fondsen en vraagt subsidies
aan.
Met VOF NaasteBuren zijn afspraken gemaakt en vastgelegd over eigenaarschap van
inventaris in de gemeenschappelijke ruimtes en wie zorg draagt voor onderhoud en
vervanging.
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9. Werven van gelden
De vereniging heeft de eerste inrichting van gemeenschappelijke ruimten in DBuren
gerealiseerd door fondsenwerving en diverse sponsoracties. Voor toekomstige
investeringen, vervanging en onderhoud heeft de vereniging diverse wervingskanalen,
o.a.:
•

Fondsenwerving

•

Sponsoracties, zoals verkoop van krentenbroden, benefietdiner, flessenbonactie
supermarkten

•

Crowdfunding

•

NSGK-collecte

•

Inzameling van zwerfvuil gemeente Apeldoorn

In de beleidsperiode 2020-2024 wil de vereniging de volgende de volgende doelen
bereiken:
•

Ontwikkelen van een lange termijn toekomstscenario voor de vereniging ivm
ouder worden van de ouders/vertegenwoordigers

•

Zonwering buitenzijde pand

•

Akoestische verbetering in de centrale woonkamer en woonkeuken

•

52 extra zonnepanelen
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10.

Beheer en besteding vermogen

Het vermogen dat de Oudervereniging opbouwt is bestemd voor:
•

de leegstandsreserve

•

vervanging van inventaris en onderhoud gemeenschappelijke ruimtes

•

specifieke doelen ter verbetering van het wooncomfort in gemeenschappelijke
ruimtes en verlagen van de exploitatiekosten van DBuren

•

gemeenschappelijke activiteiten van bewoners, die sociale inclusie verhogen en die
voor bewoners individueel financieel niet haalbaar zijn

De vereniging heeft naast de lopende rekening een spaarrekening waarop het vermogen
voor bovenstaande doelen wordt gestort.
Het bestuur doet voorstellen voor uitgaven mbt bovenstaande doelen aan de
ledenvergadering indien deze het bedrag van € 2500 overschrijden en indien uitgaven
niet in de begroting zijn opgenomen.
De Oudervereniging heeft besloten geen aparte steunstichting (Stichting vrienden van…SVV) op te richten. Dit is een bewuste keuze geweest omdat ook zonder SVV
fondsenwerving mogelijk is gebleken. Daarnaast wegen de investeringen in menskracht
en middelen die nodig zijn voor het oprichten van een SVV niet op te tegen de voordelen
die een SVV kan bieden.
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11.

Kwaliteitsborging

Zowel de vereniging als de VOF NaasteBuren streven naar een goede kwaliteit van
wonen en zorg/begeleiding. De vereniging kent korte lijnen en de VOF heeft zitting in
zowel de bestuursvergaderingen, de ouderoverleggen en de algemene ledenvergadering
(zonder stemrecht).
De borging van de kwaliteit van wonen wordt gerealiseerd door:
•

Een helder meerjarenbeleidsplan, statuten en Huishoudelijk reglement van de
vereniging en een controle daarvan op de naleving door het bestuur.

•

Duidelijke overlegstructuren waarin op regelmatige basis met de leden van de
vereniging en zorgaanbieder de gang van zaken wordt besproken.

•

Een open en transparante financiële boekhouding en jaarlijkse begroting van de
exploitatiekosten.

•

Een jaarlijkse verslaglegging van het afgelopen jaar en een beschrijving van de
plannen van het komende jaar.

Borging van de kwaliteit van de zorg wordt gerealiseerd doordat de geleverde zorg door
VOF NaasteBuren onder de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). De
overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat
goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de
zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert de veiligheid en kwaliteit van zorg voor
mensen met een beperking. Dit voert zij uit aan de hand van de kaders die in de Wkkgz zijn
gesteld. VOF NaasteBuren voldoet aan de inspectie-eisen zoals gesteld in de 15 kwaliteitseisen

conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg geborgd zijn. Dit is vastgelegd in
het inspectierapport van februari 2018
(https://www.toezichtdocumenten.igj.nl/download.aspx?download=NaasteBuren+Apeld
oorn+hertoetsrapport+oktober+2017.pdf)
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12.

Inclusieve straat en vrijwilligers

Vanaf de start van het wonen in DBuren is er goed contact met zowel buurwooninitiatieven De Parel en Ons Huis als met de ‘gewone’ bewoners in de straat.
De jaarlijkse burendag (september) was vanaf de start daar een mooie aanleiding voor,
die geleid heeft tot regelmatig contact en uitwisseling van burendiensten. Zo kennen de
straatbewoners alle bewoners van DBuren, maken regelmatig een praatje en worden
bijvoorbeeld oogsten uit de groentetuin en andere zaken uitgewisseld.
De inzet van vrijwilligers voor DBuren moet niet een toevallig iets zijn. We maken met
elkaar de keuze om vrijwillige inzet te combineren met professionele inzet. Dit vergt
continue aandacht en coördinatie. Hoe gaan we dit organiseren?:
Om het wonen en de zorg en begeleiding van de bewoners duurzaam en kwalitatief
hoogwaardig te organiseren kunnen we niet zonder vrijwillige inzet. Ouders, familie en
vrienden van de Oudervereniging werken als vrijwilliger permanent aan DBuren. Ieder
draagt bijvoorbeeld bij aan gezamenlijke klusdagen en sponsoracties.
Daarnaast biedt VOF NaasteBuren ruimte voor vrijwilligerswerk of een maatschappelijke
stage.
Denk bv. aan de inzet van vrijwilligers rondom een zorg- en begeleidingstaken op het
gebied van. De leiding van NaasteBuren bepaalt of er ruimte is voor of behoefte aan een
vrijwilliger en bespreekt de mogelijkheden. Van iedere vrijwilliger of stagiaire wordt een
VOG gevraagd. Bij 1:1 activiteiten met bewoners wordt altijd toestemming gevraagd aan
de ouders/vertegenwoordigers.
Daarnaast zijn er vrijwilligers betrokken bij individuele bewoners. De inzet en
continuering van hun waardevolle bijdrage aan het welzijn van bewoners wordt door de
ouders/vertegenwoordigers in goed overleg afgestemd met de teamleden van
NaasteBuren.
De bewoners zelf doen op hun beurt ook naar vermogen mee in de straat. Samen een
hond uitlaten, groente rondbrengen een praatje maken, helpen grasmaaien zijn hier
voorbeelden van.
Op deze manier zorgen we er met elkaar voor om binnen de mogelijkheden DBuren
onderdeel te laten zijn van een inclusieve straat.
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15. Contact/ adresgegevens
Oudervereniging DBuren
•

John Buitenhuis, voorzitter
Vosbergerweg 23b, 8181 JJ Heerde
06-46256260 | john.buitenhuis@planet.nl

•

Betty Woudenberg, penningmeester
Bouwmeestershoeve 314, 7326 RR Apeldoorn
06-11046036 | bettywoudenberg@hotmail.com

•

Maddi de Munnik, secretaris
Schrijvertje 38, 7423 HT Deventer
06-45484680 | m.de.munnik@home.nl

Website:
Email:

www.DBuren.nl
info@dburen.nl
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