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Inleiding
Eindelijk is het zo ver. In het jaar 2019 hoopt Stichting Benjamin haar deuren daadwerkelijk
te openen. De afgelopen jaren zijn er veel voorbereidingen getroffen op allerlei gebied, zoals
het vinden van een passend gebouw, een samenwerkingspartner in de vorm van Stichting
Wij-wel en woonstichting Leystromen, financieringsstromen helder krijgen, sponsoren
werven en een organisatiestructuur optuigen. En nog belangrijker het samenstellen van een
goede groep bewoners en ouders, het formuleren van een (zorg)visie en het naar buiten
treden in ons dorp. We hebben de werknaam Jongeren Wonen met Zorg omgezet naar de
naam Benjamin. Benjamin staat voor ons niet alleen voor “de jongste”, maar vooral voor “de
gelukkige”. Ons streven is om onze “kinderen”, hoe oud ze ook mogen worden, wanneer ze
zelfstandig gaan wonen, een zo “gelukkig” mogelijke (woon)omgeving te bieden.
Het komend jaar zullen onze plannen en voornemens concreet moeten worden. We gaan de
zorg voor onze kinderen gestalte geven door een zorgteam aan te nemen. Zij zullen gaan
zorgen voor onze kinderen, waar de individuele zorgvraag centraal staat, maar vorm
gegeven wordt in een groeps-/samenlevingsverband. Het huurcontract met Woonstichting
Leystromen gaat getekend worden, de verbouwing van De Eenhoorn zal in het tweede en
derde kwartaal van 2019 plaats vinden. Het financieel fundament zal verder geconcretiseerd
worden. Hierbij is de inbreng van sponsoren en donateurs onmisbaar. Ook de samenwerking
met Stichting Wij-wel zal verder gestalte krijgen.
Chris Aerts, voorzitter

Hoofdstuk 1: Missie/visie, doelstelling, strategie
1.1

Missie/visie

Ruim 10 jaar geleden hebben drie ouderparen uit Diessen, allen met een kind met een
beperking, de wens uitgesproken dat hun kind, wanneer het ouder werd en de leeftijd had
om op zichzelf te gaan wonen, zij hiervoor niet naar de “grote” stad zouden hoeven, maar
dat zij gewoon in Diessen konden blijven. Ondertussen is het bijna zo ver dat deze wens
werkelijkheid wordt. We willen onze kinderen een veilige plek in het dorp bieden, maar ook
daadwerkelijk een plaats laten innemen in de Diessense samenleving. Dorpscoöperatie Wijwel Initieert en ondersteunt diverse maatschappelijke functies. Door met hen samen te
werken willen we in “De Eenhoorn” kleinschalige, cruciale functies in de kleine kern die
Diessen is, behouden. Naast de elf bewoners van Benjamin staan in de directe omgeving een
gezondheidscentrum, senioren appartementen en seniorenwoningen. Samen vormen wij
“het warme hart van Diessen”. De diverse partijen kunnen gebruik maken van elkaars
faciliteiten en voorzieningen. Door de bundeling van krachten van Benjamin en Wij-wel
hopen wij de kracht van kleinschaligheid te versterken.
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1.2

Doelstelling

Stichting Benjamin wil een groep van elf jong volwassenen, waarvan ieder zijn eigen
beperking heeft, een beschermde, veilige woonomgeving bieden, waar elke bewoner de
zorg krijgt die hij nodig heeft. Naast regelmaat, structuur en 24-uurs begeleiding zijn
aandacht, warmte, geborgenheid en aandacht voor gezond eten belangrijke waarden.
Benjamin wil een thuis zijn voor haar bewoners, waar zij en hun verwanten zich gelukkig
voelen.

1.3

Strategie

De bewonersgroep van Benjamin bestaat uit elf mensen, die een uiteenlopende, levenslange
zorgbehoefte hebben. Er zijn mensen met lichamelijke beperkingen, maar ook bewoners
met een complexe meervoudige hulpvraag. Deze verticale groep stelt bijzondere eisen aan
de groep mensen die voor hen gaan zorgen: het zorgteam. We willen een zorgteam
samenstellen met passende kwalificaties en het trainen in een begeleidingsstijl, die in de
basis voor alle bewoners passend is. We denken hierbij aan de “presentiebenadering” van
Andries Baart (zie ook: www.presentie.nl/wat-is-presentie), zo nodig aangevuld met
specifieke kennis op het gebied van autisme. Op deze manier willen we de zorg waarborgen,
die elke bewoner nodig heeft. Een en ander zal vastgelegd worden in een persoonlijk
woonzorgplan.
Om het wooninitiatief een stevig fundament te geven wordt er gezocht naar een
samenwerkingspartner, die kennis en ervaring heeft met het organiseren van kleinschalige
wooninitiatieven. Op dit moment is er contact met Woondroomzorg. Als bestuur vinden we
het belangrijk om de regie in eigen hand te houden.
Daarnaast willen we de financiële basis en verantwoording versterken. Hiertoe wordt er in
het eerste kwartaal een externe penningmeester aangesteld, die ter zake kundig is.
De samenwerking met Stichting Wij-wel zal de komende tijd verder geconcretiseerd worden.
Afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Door gebruik te maken
van elkaars voorzieningen versterken we de kracht van kleinschaligheid.

2

Huidige situatie

Het afgelopen jaar is Benjamin op een meer gestructureerde en zakelijke manier gaan
werken. Er is een draaiboek gemaakt, de ouders zijn verdeeld over negen werkgroepen
(organisatie, facilitair, pr & communicatie, financiën, sponsoring, zorg, dagbesteding,
kwaliteit en personeel) waarin ideeën verder worden uitgewerkt, informatie verzameld en
adviezen voorbereid. De ouders vormen samen de Raad van Belanghebbenden. Eens per
maand komen zij bij elkaar en worden de plannen en vorderingen doorgesproken en als
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advies voorgelegd aan het bestuur. Ook hebben zich meerdere vrijwilligers aangesloten, die
ieder hun eigen expertise inbrengen, voornamelijk op het gebied van wonen en zorg.
Op dit moment komt de organisatie meer in de realisatie fase. Dit betekent dat het bestuur
een actievere rol pakt om zo de voortgang en daadkracht te vergroten.
Bouwen en wonen: Woonstichting Leystromen wil begin april daadwerkelijk starten met het
verbouwen van De Eenhoorn.
Zorg en begeleiding: momenteel zijn er acht toekomstige bewoners. De laatste drie plaatsen
willen we zo veel mogelijk gelijktijdig invullen om een zo optimaal mogelijke balans in de
groep te waarborgen en de haalbaarheid van de zorgvraag in beeld te houden. Na het in
kaart brengen van de individuele en gemeenschappelijke zorgvraag kan het personeelsplan
verder uitgewerkt worden. Het streven is om een half jaar voor opening een project- dan wel
zorgmanager aan te stellen.
De organisatiestructuur van Stichting Benjamin zal in het eerste kwartaal van 2019 verder
worden uitgewerkt.
Communicatie en PR. Op het gebied van PR is Benjamin sinds de laatste maand van 2018
meer naar buiten getreden m.b.v. social media zoals Facebook en een maandelijkse digitale
Nieuwsbrief. In de eerste helft van 2019 zal er een communicatieplan worden opgesteld en
geleidelijk aan worden ingevoerd.
Om de groepsband te vergroten worden er maandelijks gezellige activiteiten georganiseerd,
waar bewoners, ouders en andere verwanten aan deel kunnen nemen. Zo nodig zal er
expertise worden ingehuurd om het groepsgevoel en de relatie tussen ouders onderling te
versterken. Denk hierbij aan workshops.
De samenwerking met Stichting Wij-wel, KBO en andere gebruikers zal in 2019 concreter
gestalte krijgen.

2.1

Activiteiten van de organisatie

Concrete werkdoelen:
-

5

organisatie verder uitbouwen en optimaliseren
zorgvraag in beeld brengen, individueel en als groep
financiering van zorg en huishouding doorrekenen en onderbouwen
huurcontract met Leystromen tekenen
overeenkomsten met bewoners en/of hun vertegenwoordigers afsluiten
inkomsten via fondsen, sponsoren en donaties realiseren
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2.2

Voorbeeld van activiteiten
-

3

Winterwandeling december 2018
Maandelijkse Nieuwsbrief
Geld inzamelingsactie “Warme Hart” van Diessen
Maandelijkse bijeenkomsten van toekomstige bewoners in het kader van
groepsvorming
Gezamenlijk met Wij-wel sloopactiviteiten verrichten in de huidige Eenhoorn
Activiteiten rondom afscheid burgemeester Ryan Palmen van Hilvarenbeek. Voor zijn
afscheid vraagt hij een donatie voor Stichting Benjamin. Hij draagt ons initiatief een
warm hart toe en ziet het als een mooi voorbeeld van “de kracht van samen”.

Toekomst

Op dit moment ligt de focus op de realisatie van het wooninitiatief.
Ontwikkelingen op het gebied van pgb kunnen van invloed zijn op het wooninitiatief. Met de
lidmaatschappen van Per Saldo en RPSW houden we dit nauwlettend in de gaten.
Door een samenwerking aan te gaan met een externe organisatie zoals Woondroomzorg
willen we de toekomst van Stichting Benjamin een stevigere basis geven.

4

Organisatie

Voor organisatiestructuur: zie bijlage 1.
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4.1

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf personen. Minimaal drie leden dienen ouder of belanghebbende
van een bewoner te zijn. Het bestuur is onbezoldigd, maar er bestaat de mogelijkheid tot
een vergoeding van hun werkzaamheden, die maximaal gelijk is aan de wettelijk
vastgestelde vrijwilligersvergoeding.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:

Chris Aerts (extern)

Penningmeester:

Erica van Dal (ouder)

Secretaris:

Bernadette van Esch (ouder)

Bestuurslid:

Annemieke Geboers (ouder)

Bestuurslid:

Paulien Versantvoort (ouder)

4.2

Werknemers

Op dit moment heeft de stichting geen werknemers in dienst. Ouders en vrijwilligers
verrichten werkzaamheden om niet. Per juni hoopt de Stichting een projectmanager dan wel
een zorgmanager aan te kunnen stellen.

5

Financiën

De Stichting heeft nu nog geen lopende kosten. In de loop van dit jaar zal dat gaan
veranderen. Daartoe zullen diverse overeenkomsten gesloten worden met de wettelijk
vertegenwoordigers van de toekomstige bewoners.
Een eerste overeenkomst betreft de commitment-bijdrage van € 1495, - per bewoner. Deze
wordt voor 01-03-2019 betaald (zie bijlage 2).
De tweede overeenkomst betreft een individuele zorgovereenkomst van bewoner met
Stichting Benjamin om de transitie van wonen thuis naar wonen bij Benjamin soepel te laten
verlopen. Het gaat hierbij om een bedrag van € 200,- per maand, ingaande tweede kwartaal
van 2019. Deze bijdrage wordt vanuit het pgb betaald.
5
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De derde overeenkomst betreft de transitie wonen thuis - wonen in een wooninitiatief. Deze
zogenaamde woonzorgtoeslag van € 4300,- is een toeslag die bovenop het pgb uitgekeerd
wordt, wanneer iemand in een kleinschalig wooninitiatief gaat wonen. Deze toeslag moet
apart worden aangevraagd door de bewoner. Tijdstip: z.s.m.
De zorg wordt gefinancierd vanuit het PGB. Kosten voor huur en het voeren van het
gezamenlijke huishouden worden betaald uit de Wajong.
De Stichting is actief bezig met het werven van sponsoren en donateurs. Hiertoe is o.a. een
geldinzamelingsactie “het warme hart van Diessen” geïnitieerd. De samen met Stichting Wijwel te verwerven sponsorgelden zullen ingezet worden voor het inrichten van de
gezamenlijke ruimtes. Streefbedrag is € 300.000,- (zie bijlage 3: lijst van benodigdheden
Wooninitiatief Benjamin Diessen).
Voor de inrichting van een zorgbadkamer, domotica en snoezelruimten zijn offertes
opgevraagd. Voor de inrichting van de huiskamers, de corridor en binnentuin loopt dit nog.

Op dit moment heeft Stichting Benjamin (nog) geen ANBI-status. Het is de bedoeling deze
z.s.m. te verwerven.
KvK nr:

56266456

Fiscaal nummer:

852048373

Lid van Per Saldo:

Lidnr. 201294

Contactgegevens:
Stichting Benjamin Diessen
p/a Industrieweg 18
5091 BG Oost- West- en Middelbeers
info@benjamindiessen.nl
tel: 06 11090136
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Bijlage 1: Commitment overeenkomst
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Bijlage 2: Lijst van benodigdheden voor Wooninitiatief Benjamin Diessen

Artikel/voorziening
Hekwerk
Zonnepanelen
Led verlichtingsarmaturen binnen en buiten
Personenbus vervoer vrijetijd en dagbesteding
Wasmachines en drogers (professioneel)
Audio installatie, tv's in woonkamers
Inrichting gezamenlijke badkamer
Inrichting keuken Benjamin met apparatuur
Brandmeldinstallatie
Plafond liftsysteem
Snoezelruimte
Domotica / uitluistersysteem
Div spelmateriaal binnen
Div Spelmateriaal buiten
Stoffering gezamenlijke woonkamers
Inrichting woonkamers
Tuinmeubelen en accessoires
Inrichting vergaderruimte
Inrichting logeerkamers (bed, kast, bureau,
bedlinnen e.d.)
Inrichting slaapkamer personeel (dossierkast,
bed, bureau e.d.)
div. keukenbenodigdheden (borden, bestek,
pannen, glaswerk e.d.)
Inrichting binnentuin
Inrichting buitentuin
Duo fietsen, bolderkarren, rolstoelen
Computer
Communicatiemiddelen (briefpapier, flyers,
visitekaartjes e.d.)
Website
Vloer afwerken
vloerisolatie
uitbreiding keuken
Ringleiding
Beamer, computer wandscherm
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15 tafels
5 vergadertafels
6 opbergkasten
inventaris gaderobe
koffie-automaat
schoonmaakspullen
magazijninventaris
geluids- en beeldapparatuur
geluidsapparatuur
Stoffering gezamenlijke kantoren en
multifunctionele ruimte
80 stoelen
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Bijlage 3: Organisatiestructuur:
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