
Marianne Stasse-Wolthuis

Wooninitiatief Olivier



Transitie naar de toekomst

Marianne Stasse-Wolthuis

www.oliviermoergestel.nl
mariannestasse@vanolivier.nl

Symposium  28 oktober 2017 



Olivier for ever! 



Wat vooraf ging

2009 Start Olivier

2012 Verdieping van de zorg

2014 Enquêtes Toekomst van de zorg

2016 Werkgroep Olivier for ever

2017 Stuurgroep Toekomst + themagroepen



Verdeling zorgtaken nu en later

Enquête bewoners, zorgteam en ouders:

•Groot verschil zorgbehoefte/zelfstandigheid 
en wat belangrijk is voor welzijn van bewoner

•Veel leerpunten voor team én ouders



Nu regelen voor later

Hoe gaat de zorg voor onze zoon/dochter als wij er 
niet meer zijn?

• Bewoners: zo zelfstandig mogelijk

• Team: meer regie (vooral PBer)

• Ouders: 
 Loslaten dagelijkse zorg
 Focus op extra’s, bijv. groepsactiviteiten
 Netwerk organiseren voor later



Werkgroep Olivier for ever

1.Belangrijkste risico’s?

2.Wat moeten we doen?

•Acties korte termijn (1-2 jaar)

•Daarna (3-5 jaar)



Risico 1: Minder draagvlak gezamenlijke aanpak

• Verschillende verwachtingen van zorg

• Strubbelingen over inzet van ouders

• Te weinig openheid

• Broers/zussen minder inzetbaar dan 
ouders



Risico 2: Onvoldoende zorg en begeleiding

• Team kan niet voldoen aan zwaardere 
zorgvraag

• Verschil van inzicht tussen team en 
ouders

• Financieel tekort

• Zorgaanbieder voldoet niet meer



Risico 3: Te weinig zinvol werk of dagbesteding

• Bewoner doet niet mee in maatschappij 
en raakt geïsoleerd

• Bewoner te veel thuis,                             
met beroep op team



Risico 4: Financieel tekort 

• Stijgende personeelskosten, meer 
zorgkosten, minder inkomsten

• Langdurige leegstand

• Onvoorzichtig vermogensbeheer of 
bankencrash



Risico 5: Bestuurlijke organisatie 

• Geen afspraken voor de toekomst

• Te afhankelijk van enkele personen

• Geen externen betrokken
Tom poes 
verzin een list



Risico 6: Zorg en financiën individuele bewoner

Als ouders wegvallen:

• Testament, bewindvoering, mentorschap 
niet geregeld 

• Of niet bekend wat wel/niet geregeld is

• Broers/zussen/familie onvoldoende op 
de hoogte van zorg en financiën



Aanpak door themagroepen     

Spelregels:

• Uitkomsten in belang van groep bewoners

• Themagroep: team, ouders, broer of zus 

• Planning ca. half jaar

• Resultaat in RvB



Themagroepen 2017

• Regie

• NNL = Noodzakelijk, nuttig en leuk

• Werk en dagbesteding

• Social media



Werk en dagbesteding bij wooninitiatief Olivier 

Een verkenning van de lokale mogelijkheden

Werk en dagbesteding bij wooninitiatief Olivier 

Een verkenning van de lokale mogelijkheden



Thema’s 2018

• Regelingen rondom nalatenschap

• Zorgtestament

• Uitbreiden sociaal netwerk

• Vriendschappen, relaties, seksualiteit

• Vervolgacties themagroepen 2017



Vastleggen afspraken

• Toegankelijk voor iedereen bij Olivier

• Onderwerpen:

 Visie,
 Zorg en welzijn
 Dagbesteding en Werk
 Wonen
 Financiën en bestuurlijke organisatie


