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Beleidsplan Stichting WISH 2021 t/m 2025 

 
Gegevens: 
 
Naam instelling Stichting WISH (Wonen in SamenHang) 

 
Vestigingsadres Albrandswaardsedijk 43 

3171 TE  Poortugaal 
 

Telefoon 0105069295 
0628841030 
 

Kamer van Koophandel Kvk nr.  24383285 
RSIN.  816003737 
SBI  8720 
Vestigingsnr. 000044146523 
 

Bank NL13 RABO 0119 5231 24  
 

Bestuur Voorzitter:  R.W.M. Olbertz 
Secretaris:  Mevr. M.J. Jessurun 
Penningmeester: J. van Oostenbrugge 
2e penningmeester: L.IJ. de Graaf 
Lid:   D. van Alphen 
 

Beloningsbeleid bestuurders Bestuurders ontvangen geen enkele beloning voor hun 
activiteiten/werkzaamheden voor Stichting WISH. 
Uitsluitend de werkelijke gemaakte kosten t.b.v. Stichting 
WISH worden vergoed. 
 

 
 
 
Doelstelling Stichting WISH 
In de statuten van de Stichting is opgenomen als doelstelling: 
“Het op verzoek van aan het initiatief deelnemende ouders/verwanten tot stand brengen en 
continueren van een kleinschalige woonvoorziening (te noemen gezinsvervangend tehuis) met 
individuele zorg op maat voor (16) mensen met een verstandelijke en/of lichamelijk 
beperking. Dit binnen de sociale kaders van een ouderinitiatief voor kleinschalig wonen met 
zorg, binnen de gemeente Albrandswaard, voor hen die dit niet zelf kunnen realiseren.” 
 
Bovenstaande doelstelling is opgesteld in 2014 toen het WISH huis in wording was.  
Nu (anno 2020) het WISH huis ruim 5 jaar een (t)huis is, is het beleid voor de korte en lange 
termijn gericht op het continueren van het wonen met zorg op maat. Wij streven naar 
kwalitatief maximale zorg voor onze bewoners. Het WISH huis heeft 16 studio’s en derhalve 
richt het beleid zich in eerste instantie op de bewoners in deze 16 studio’s. Indien één van de 
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16 plekken vrijvalt (door vertrek of overlijden van een bewoner) zal deze plek zo snel als 
mogelijk worden opgevuld door een andere verstandelijke en/of lichamelijk beperkte 
deelnemer met een passende Wlz indicatie (VG 3, -4, -5 of -6) In de afgelopen periode bleek 
dat ouderinitiatieven in oprichting behoefte hadden aan informatie van een initiatief als de 
onze welk inmiddels 5 jaar draait.  
Het bestuur van Stichting WISH zal vragen van ouderinitiatieven in oprichting altijd 
welwillend beantwoorden. In alle openheid zullen wij desgewenst onze ervaringen delen met 
deze ouderinitiatieven in oprichting.   
 
Het profiel van de WISH bewoner is onder andere gebaseerd op de CIZ indicatie VG3 t/m 
VG6. Voor de zorg uit de WLZ beschikken de bewoners over een PGB.  
Dit PGB zetten alle bewoners in om de gewenste maximale kwaliteit van de zorg te 
realiseren.  
Uitgangspunten voor maximaal kwalitatieve zorg 

 Zo weinig mogelijk of zelfs geen bureaucratie rondom de zorg; 
 Onderlinge solidariteit (gezinsvervangend tehuis); 

 
Realisatie van de uitgangspunten: 
Met de som van de 16 pgb’s kopen wij collectief de zorg in bij de zorgaanbieder (ASVZ) die 
door het ouderinitiatief is gekozen. Het zorgpersoneel (de teamleden) zijn in dienst van de 
zorgaanbieder maar zijn mede geselecteerd (vetorecht) door een delegatie uit het 
ouderinitiatief. De aanstelling van een teamlid werkzaam voor WISH gaat altijd pas na 
goedkeuring door WISH. De individuele zorg die per bewoner qua omvang verschilt wordt 
vastgelegd door de ASVZ in een Individueel Plan. Er wordt geen tijd geschreven met 
betrekking tot de verschillende functies (individuele begeleiding, persoonlijke verzorging, 
verpleging en schoonmaken woning etc.). Dit zou ten kosten gaan van de aandacht voor de 
bewoner. WISH kiest voor de logica dat aan een bewoner met bijvoorbeeld een CIZ indicatie 
VG6 gemiddeld meer tijd wordt besteed dan aan lager geïndiceerde. De kwaliteit van de zorg 
wordt onder andere door ouders en verwanten zelf bewaakt door monitoring hiervan. Een 
werkgroep (denktank) bestaande uit een aantal ouders die betrokken waren bij het initiatief 
van het WISH huis onderzoekt de mogelijkheden van duurzaam wonen in de breedste zin van 
het woord waaronder ook de kwantitatieve uitbreiding (meer binnenruimte) zodat de 
bewoners ook op de lange termijn in het WISH huis kunnen blijven wonen.    
Zowel in vergaderingen van het bestuur van de Stichting WISH als et integrale ouderoverleg 
wordt de voortgang van deze werkgroep gemonitord. 
Jaarlijks worden de data van de bijeenkomsten vastgesteld. 
Voor 2021 is het vergaderschema als volgt: 

Bestuur:  9 maart 2021 -  8 juni 2021 – 7 september – 7 december 2021 
Ouders:  13 april 2021 – 12 oktober 2021 

  
     
Verwerving van inkomsten Stichting WISH 
De inkomsten van Stichting WISH bestaan voornamelijk uit de door de bewoners ingezette 
persoonsgebonden budgetten. Van de persoonlijke budgetten uit de WLZ wordt de zorg 
gefinancierd en de zorginfrastructuur up-to-date gehouden. Voor de component wonen dragen 
de bewoners op basis van een voorschot (per 2020 € 260,-- per maand) bij in de gezamenlijke 
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huishoudportemonnee. Van deze bijdrage worden de algemene huishoudelijke uitgaven 
betaald. Te denken valt aan eten (van ontbijt, lunch tot diner), drinken, bewassing, 
verzekeringen, internet en tv etc. De PGB inkomsten en de bijdrage voor de wooncomponent 
is benodigd voor de reguliere exploitatie van de Stichting. Te vergelijken met een 
gezinsvervangend tehuis.  
Daarnaast zal het vermogen gevormd worden conform de statuten door subsidies, donaties, 
schenkingen, erfstellingen en legaten en mogelijke andere baten.   
Dit vermogen zal uitsluitend worden aangewend voor de doelstelling van de stichting met 
name voor uitbreiding in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Een werkgroep (denktank) 
bestaande uit een aantal ouders die betrokken waren bij het initiatief van het WISH huis 
onderzoekt de mogelijkheden van kwantitatieve uitbreiding (meer binnenruimte) voor de 
bewoners.     
 
Beheer en besteding van het vermogen van Stichting WISH 
Het vermogen van de stichting staat op een bankrekening van de RABO bank en wordt 
beheerd door de 1e-, en 2e penningmeester van de stichting. Vanwege het deposito 
garantiestelsel van de banken wordt de mogelijkheid onderzocht voor het aanhouden van een 
tweede bankrekening bij de ING. 
Het gehele te vormen vermogen is uitsluitend bestemd voor het wonen inclusief de 
bijpassende zorg van de doelgroep. Een eventueel batig liquidatiesaldo zal worden aangewend 
voor een algemeen nut beoogde instelling met een identieke doelstelling als de stichting 
WISH. 
 
 
 


