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1. Inleiding
Jong volwassen zijn en niet goed mee kunnen komen in de maatschappij. Als kind val je
onder het toezicht van je ouders en die zorgen in de meeste gevallen er voor dat er de
noodzakelijke hulp geboden wordt. Maar wat als je volwassen wordt. Je wordt 18 en
mag, en veel gevallen moet, je zelf je beslissingen nemen. Dit is heel lastig als je
verstandelijke vermogen beperkt is.
Jong volwassenen met een beperking weten dat er meer is maar ze krijgen het niet voor
elkaar. Het wonen met een stukje begeleiding is hiervoor een uitkomst. Diverse
instellingen richten zich op de begeleiding door middel van het ontwikkelen van de
huishoudelijke taken, het contacten onderhouden met anderen en begeleiding in de
werksituatie of dagbesteding met als einddoel dat de cliënt op een gegeven moment
zelfstandig kan wonen. In veel gevallen wordt dit niet verwezenlijkt en wat dan. Een weg
terug is er niet. De regionale instellingen voldoen niet aan de behoefte van de
individuele cliënten waardoor de cliënten veelvuldig onnodig worden verplaatst en
hierdoor de geborgenheid en vertrouwdheid die zij juist nodig hebben helemaal kwijt
raken.
Uit noodzaak en de behoefte een aantal van deze cliënten wel op weg te helpen en
geborgenheid te geven voor lange tijd is stichting Raguel opgericht. De doelstelling van
stichting Raguel is de cliënt vooropstellen met de zorg als ondersteuning. Het stimuleren
van persoonlijke groei en welbevinden in een helende omgeving met oog voor mens en
milieu.
1.1 Aanleiding
Stichting Raguel is opgericht in januari 2013 in verband met de ontwikkeling en de
bouw van een kleinschalig zorgcomplex, genaamd “Egypte”, te Purmerend. Het bestuur
heeft van het begin de noodzaak ingezien een Beleidsplan te schrijven om daarin aan te
geven welke weg er wordt ingeslagen voor een langere periode. Om, gezien de
doelstelling, de geborgenheid voor de cliënten te waarborgen. Mede hiermee wordt de
bodem gelegd voor de toekomst voor stichting Raguel waarbij uitbreiding met meerdere
locaties niet wordt uitgesloten.
1.2 Doelstelling
a. Het beheren en in stand houden van onderkomens voor jong volwassenen met
een licht verstandelijke beperking;
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b. Het inhuren en verlenen van zorg op maat voor de bewoners alsmede alles wat
hieruit voortvloeit.
1.3 De noodzaak
Veel vaker wordt bij jongeren de diagnose gesteld van een licht verstandelijke
beperking, zoals, PDD NOS, Autisme, Asperger en autisme aanverwante stoornissen. Er
zal dus veelvuldig gezocht gaan worden naar onderkomens voor deze mensen. De
beschikbare plekken zijn niet in veelvouden voorradig en de vraag naar begeleid wonen
is dus groot. Wij hopen met deze eerste aanzet een kleine bijdrage te leveren aan de
oplossing van dit probleem.

2. De organisatie
2.1 Bestuur
Stichting Raguel heeft een bestuur bestaande uit 3 personen. Een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester. Zij vormen tevens het dagelijkse bestuur en hebben
nauwe contacten met elkaar door middel van telefoon en mailverkeer. Zij komen
minimaal 4 x per jaar bij elkaar voor een regulier overleg. Van dit overleg worden
notulen gemaakt en de eerst volgende vergadering goedgekeurd en ondertekent.
Het bestuur werkt op vrijwillige basis en verzorgt de noodzakelijke werkzaamheden
voor de stichting.
2.2 Financiën
Voor het realiseren van de wooneenheden voor de cliënten worden subsidies
aangevraagd en worden fondsen benaderd voor een bijdrage. Het resterende deel zal
worden gefinancierd via een geldverstrekker. De opbrengsten zullen bestaan uit de te
ontvangen huur en de PGB van de cliënten. Deze dragen zorg voor een sluitende
exploitatie.
De financiële controle en de jaarrekening wordt verzorgt door AB&M administratiekantoor te Purmerend.
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2.3 Zorg
De zorg en begeleiding zal worden ingekocht bij een bestaande organisatie die naar
oordeel van het bestuur een gedegen kennis heeft van de begeleiding van de cliënten.
Met alle cliënten zal er een huurovereenkomst en een aparte zorgovereenkomst worden
afgesloten. Om de juiste zorg en de zorg in de toekomst te kunnen blijven bieden zullen
alle cliënten minimaal een PGB indicatie (k4) moeten hebben.

3. De toekomstvisie
3.1 Locatie “Egypte”
Het bestuur heeft een eerste aanzet gemaakt voor het ontwikkelen en laten bouwen van
een kleinschalig complex voor het onderbrengen van 7 cliënten. Bij grotere vraag en
goed functioneren kan het bestuur van Stichting Raguel besluiten verder uit te breiden
met het aankopen of huren van meerdere locaties.
Deze eerste locatie is klein van opzet en derhalve financieel en organisatorisch goed te
overzien. Naar verwachting kunnen de eerste bewoners tegen de zomer in 2014 de
woningen betrekken. De locatie zelf heeft geen dagbesteding maar de cliënten kunnen
elders via een plaatselijke organisatie hun dagbesteding vinden.
Binnen de zorgverlening zal een verantwoordelijke worden aangesteld die belast zal
worden met de aanvragen en controle van de PGB aanvragen. Zo zullen alle cliënten op
een gelijkwaardige wijze worden beoordeeld. In overleg met de andere begeleiders zal
een begeleidingsplan worden opgesteld waar de begeleiders en de cliënten zich aan
kunnen conformeren. Deze verantwoordelijke zou een extern persoon kunnen zijn die
ook belast wordt met de aanvragen van de PGB.
Ook al zijn de cliënten ouder dan 21 jaar toch vinden wij het belangrijk dat er ook
overleg plaats vindt met cliënt en ouders of hun gemachtigden.
3.2 Missie
Het bestuur zal haar visie zoveel mogelijk uitdragen waar en wanneer het mogelijk is. De
aanwezige informatie zal zo nodig aan derden ter beschikking worden gesteld. Het
bestuur zal namens de stichting zich profileren bij georganiseerde bijeenkomsten en
aldaar hun missie uitdragen.
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Via social media zal worden bewerkstelligd dat derden de visie verder uit zullen dragen.
Hierbij zal worden getracht het maatschappelijk belang en de welzijnszorgvisie uit te
dragen.
3.3 Visie komende 5 jaar
Het verwezenlijken van de eerste locatie.
Subsidies en fondsen verwerven voor het financieel meerjarenplan
Het selecteren en aanstellen van een zorginstelling voor de begeleiding
van de cliënten.
Het opstellen van een huur en zorgcontracten.
Subsidies en donaties verwezenlijken om de exploitatie jaarlijks dekkend
te krijgen.
Een financiële reserve opbouwen voor het onderhoud en eventuele
expansie voor nieuwe locaties.
4. Beheer
4.1 Bekostigen financiën
De financiering zal gevonden worden uit:
 Subsidies, fondsen en donaties
 Verrekening van administratiekosten
 Betalingen uit de PGB budgetten van de jong volwassenen
 Rente uit vermogen
4.2 Subsidies en fondsen
 Er zal grote inzet moeten zijn voor het verkrijgen van fondsen en
subsidies
 Het bestuur zal zich sterk profileren voor het verkrijgen van subsidies en
bij particulieren voor bijdragen
4.3 Donateurs
 Het bestuur zal op terughoudende wijze op zoek gaan naar donateurs.
 Er zal onderzocht worden of het noodzakelijk en zinvol is een club
“vrienden van stichting Raguel” op te zetten.
 Donateurs zijn van harte welkom en zullen worden gekoesterd.
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4.4 Bestedingen
 De ontvangen subsidies en fondsen zullen alleen gebruikt worden voor de
doelstelling van de stichting. Hierbij zal groei niet worden geschuwd.
 Schenkingen met een speciaal doel zullen hier specifiek voor worden
gebruikt.
 Alle overige gelden zullen gebruikt worden ten behoeve van de
werkzaamheden en doelstelling van de stichting.
 Mocht onverhoopt de situatie ontstaan dat stichting Raguel wordt opgeheven
dan zullen de nog beschikbare gelden ten gunste komen van de bestaande
locaties of een stichting met een gelijkluidende doelstelling met een ANBI
status of een stichting die gelieerd is aan stichting Raguel.
4.5 Vermogen
 Alle gelden in het bezit van de stichting die niet direct besteed worden zullen
worden geplaatst op een spaarrekening van de stichting
 De in het bezit van de stichting zijnde gelden zullen nimmer worden gebruikt
voor aankoop van obligaties en/of aandelen.
 Het vermogen zal niet worden gebruikt voor het verstrekken van leningen
aan derden.
 De penningmeester zal jaarlijks in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar een
financieel jaarverslag over het voorgaande jaar presenteren aan het bestuur.
 Het jaarverslag zal na goedkeuring worden ondertekend door het gehele
bestuur en worden opgestuurd naar de belastingdienst.

5. Samenvatting
Het bestuur heeft voor de komende jaren veel werk te verrichten.
 Het tot stand brengen van de bouw en oplevering van de nieuwbouw locatie
“Egypte”.
 Het verwerven van subsidies en fondsen is in deze tijd een grote opgave, Dit is
echter ook positief te benaderen doordat er minder projecten opgestart
worden zouden er meer gelden beschikbaar kunnen zijn.
 De ANBI status is in aanvraag en vertrouwen erop deze binnen korte tijd te
verkrijgen.
 De stichting moet breed onder de aandacht worden gebracht om schenkingen
te kunnen ontvangen.
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De zorgverlener zal zorgvuldig geselecteerd worden en met regelmaat
gecontroleerd of er nog wel de juiste contacten zijn met de cliënten.
De afspraken met de cliënten moeten wederzijds worden nagekomen en
opgetekend in het te vormen dossier.
Veel waarde wordt gehecht aan een goede samenwerking met ouders en
bewindvoerders. Ook hier moet er een wederzijds vertrouwen zijn om een
goede samenwerking te kunnen bewerkstelligen. Stichting Raguel zal te allen
tijde het belang van de cliënt voorop stellen.
Stichting Raguel is en wil geen stichting waar alleen maar een woning kan
worden gehuurd. Het huren van een woning van de stichting is onlosmakelijk
verbonden aan het leveren, maar ook het afnemen van begeleiding door
zorgverlener en het respecteren van getekende contracten in deze.

5.1 Besluiten ten aanzien van dit Beleidsplan zullen voor de komende periode
opgesteld en besproken worden in de bestuursvergaderingen en middels notulen
worden vastgelegd.
Purmerend, 4 maart 2013
Voorzitter,

Penningmeester,
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