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1. Inleiding 

De naam van S)ch)ng VO2 staat voor: 
✓ Verbinding 
✓ Ontwikkeling 
✓ Vertrouwen 
✓ Ondersteuning 

De sAchAng heeI tot doel een beschermde woonvorm te bieden voor doven en 
slechthorenden. Met name voor doven en slechthorende die aJankelijk zijn van 24-uurs 
begeleiding afgestemd op hun persoonlijke indicaAe. De woonvorm wordt zeer kleinschalig, 
d.w.z. maximaal 5 bewoners met 1 begeleider.  

De sAchAng heeI mede tot doel de bewoners zo zelfstandig mogelijk te laten funcAoneren 
binnen de veiligheid van een beschermd/ondersteunend woonklimaat. Bewoners leren zich 
te ontwikkelen en ontdekken hun mogelijkheden door het uitbouwen van zelfvertrouwen. 
De focus van de sAchAng komt te liggen op de realisaAe van een woning gevolgd door het 
organiseren van de bewoning en de begeleiding. De gestelde sAchAngsdoelen kunnen 
gerealiseerd worden door o.a. de budgeQen van bewoners, giIen en subsidies. 

2. Termijn van dit beleidsplan 

Aangezien dit een kleine sAchAng is, hanteren wij de termijn van 1 jaar. De sAchAng is nieuw 
opgericht en heeI hierdoor nog geen (eerdere)doelen gerealiseerd.  

Privé personen zijn hard aan het werk (geweest) om een groep samen te stellen die met 
elkaar de bij punt 1 genoemde doelen onderschrijven. Dit heeI geresulteerd in het huidige 
bestuur.  
Met elkaar zijn stappen ondernomen om te komen tot de realisaAe van de sAchAng en door 
het verbinden met elkaar zijn zij het commitment om met elkaar verdere doelen te 
verwezenlijken aangegaan.  

 
Alle betrokken bestuursleden hebben opAmale affiniteit met de doelgroep.  
Zij zijn bijvoorbeeld partner van een doof iemand, coach, zelf doof of slechthorend of 
anderzijds betrokken bij de begeleiding van de genoemde doelgroep. 

3. Missie en visie 

De sAchAng is ontstaan door de ontdekking dat de huidige zorg en begeleiding voor de 
doelgroep niet volstaat.  
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Te grote groepen en/of te weinig begeleiding in de huidige seYng. De gestelde 
kleinschaligheid van het wonen in een maximale bewoning van 5 personen, is voor dove 
mensen met een hogere indicaAe niet afdoende. Zij hebben tevens 24-uurs begeleiding 
nodig. Daarnaast willen zij ook de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen om hiermee 
een volwaardig lid te kunnen zijn van de samenleving.  

De sAchAng wil het verschil maken door zich te profileren tussen de huidige reeds bestaande 
(begeleid)woonprojecten en de realiteit en realisaAe van de werkelijke wensen van de 
mensen binnen de genoemde doelgroep.  

De huidige ingeslagen weg van de Nederlandse maatschappij, die zegt integraAe hoog in het 
vaandel te zeQen, blijkt voor doven en slechthorende in de prakAjk niet te werken. De 
sAchAng is van mening dat er nog veel mis is en dat er sneller maar vooral meer op maat 
gekeken moet worden naar genoemde doelgroep en haar specifieke wensen. InspiraAe haalt 
de sAchAng  uit de tevreden bewoners en het zien van de genomen stappen in 
zelfstandigheid en zelfontwikkeling. Tevens is de persoonlijke betrokkenheid een bron van 
inspiraAe op het gebied van doorzeYngsvermogen en vastberadenheid op te komen voor 
deze mensen. 

4. Doelstelling en strategie 

De sAchAng heeI het realiseren van een woning als eerste prioriteit. De woning zal 
gerealiseerd gaan worden in de regio Amsterdam-Purmerend.  

De noodzakelijkheid van begeleid wonen voor de gestelde doelgroep is hoog. Bewoners 
ziQen nu verspreid op locaAes en dit komt de (zelf)ontwikkeling en het gevoel van verbinden, 
vertrouwen en zich ondersteund voelen niet ten goede.  
Door de diversiteit aan indicaAes heeI deze doelgroep juist behoeIe aan het samenzijn met 
lotgenoten onder begeleiding van een professional waar naar behoeIe een beroep op 
gedaan kan worden. 

De komende ac+viteiten van de s+ch+ng zijn: 

• Bestuurszaken vastleggen (bemensing dagelijks bestuur en overige bestuursleden); 
• Onderverdelen van taken (prioriseren); 
• AdministraAe en accountant vastleggen; 
• DomeinregistraAe en opstarten website; 
• Aanvragen ANBI status; 
• Starten financieel beleid en openen bankrekening; 
• Overleg met woningbouw, woningsAchAng, investeerders; 
• Vinden en gereed maken van de woning; 
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• Bewoners en begeleiders samen brengen;
• Woning beheer;
• Budget beheer;
• Aansturen begeleiding en bewoners;
• ConstrucAef bijschaven van beleid.

5. Financiën

Alle betrokken personen hebben tot op heden onbezoldigd hun werkzaamheden uitgevoerd. 

Er is geen begroAng opgesteld omdat er (nog) geen zicht is op vaste inkomsten.  

DeclaraAes kunnen in de toekomst alsnog ingediend worden, onderbouwd met bewijs, en 
deze zullen naar machte worden gehonoreerd. Een en ander na beoordeling van het dan 
aangestelde dagelijks bestuur. 

6. OrganisaAe

De sAchAng wordt, na het definiAef maken van de oprichAngsakte bij de notaris, 
ingeschreven bij de KvK.  

Hieruit vloeien voort: een KvK registraAe nummer, een fiscaal nummer, ANBI status en 
(indien wenselijk) een aansluiAng bij een brancheorganisaAe.  

Tevens zal een bankrekening en bijbehorende zaken door het dagelijks bestuur worden 
geregeld. Vanaf het begin zal een accountant/administraAe kantoor de verantwoordelijkheid 
over de juiste administraAe dragen i.o.m. het dagelijks bestuur en met name de 
penningmeester. 

7. Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit: 

1. Dagelijks bestuur:

a. VoorziQer: Ans Appelman, 23-2-1961 Oude Niedorp, 
voorziQer@sAchAngvo2.nl

b. Secretaris: Igna Heiwegen, 4-12-1967 Amersfoort,
secretaris@sAchAngvo2.nl

c. Penningmeester: Kendrew Edmund Stobbe, 20-2-1966 Pretoria, 
penningmeester@sAchAngvo2.nl
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