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1. Inleiding  
 
Wings in Goirle is een wooninitiatief voor een groep van achttien jongvolwassenen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Wings is opgericht door een groep ouders om een 
veilige thuishaven te creëren waar hun kinderen de zorg en begeleiding krijgen die zij nodig 
hebben. Alle jongvolwassenen (in het vervolg 'bewoners' genoemd) hebben behoefte aan 
ondersteuning bij het bieden van structuur, rust en regelmaat in hun dagritme. Wings biedt zorg 
en begeleiding die zijn afgestemd op hun individuele behoeften. Zij wonen in zelfstandige 
huurappartementen, die zijn gegroepeerd rondom twee gemeenschappelijke leefruimten. Daarin 
is ook een slaap- en kantoorruimte opgenomen voor het personeel van de zorgaanbieder die de 
24-uurszorg levert.  
De opening van Wings is gepland rond de zomer van 2020. Woningbouwcorporatie Leystromen 
is opdrachtgever voor de bouw en eigenaar. Zie ook: www.WingsGoirle.nl.  
 
Wings is opgezet als een kleinschalig wooninitiatief, waarbij de regie ligt bij de ouders, die zich 
georganiseerd hebben in de Vereniging Wings. In de opzet staan betrokkenheid van ouders en 
verwanten voorop. De manier waarop Wings georganiseerd kan worden is te danken aan de 
vanzelfsprekende solidariteit met elkaar. Bereidheid om zorg en inzet voor het collectief te 
tonen, naast het geven van aandacht aan het eigen kind, staat hoog in het vaandel. Van de 
ouders wordt verwacht dat zij ook in daden de Wings-organisatie ondersteunen.  
 
In deze visie is vastgelegd waar Wings voor staat. Er is vastgelegd wat Wings verstaat onder 
zorg en wonen op maat (hoofdstuk 2). Een apart hoofdstuk is gewijd aan (de keuze voor) de 
professionele zorgaanbieder (hoofdstuk 3).  De organisatiestructuur van Wings is beschreven, 
waarbij de stichting Wings, de vereniging Wings en de contractuele afspraken van de bewoners 
en hun ouders aan bod komen (hoofdstuk 4). De participatie in de samenleving is uitgewerkt 
(hoofdstuk 5) en tot slot wordt ingegaan op de continuïteit van Wings (hoofdstuk 6). De visie is 
uitgewerkt in de afspraken voor het daadwerkelijk wonen in Wings voor alle betrokkenen. Het 
gaat om bijvoorbeeld de huur- en zorgcontracten en -protocollen, de huisregels e.d. Ze zijn in de 
bijlagen opgenomen.  
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2. Visie: zorg en wonen op maat  
 
Het doel van Wings is om de groep bewoners met een verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking, professionele zorg en begeleiding te bieden in een beschutte woonomgeving. Dit 
alles onder regie van de ouders. Personen met ernstige gedragsproblematiek horen niet tot de 
doelgroep. Wings streeft na dat de bewoners zich maximaal kunnen ontplooien en een zo 
normaal mogelijk leven kunnen leiden, midden in de samenleving. Wezenlijk voor Wings zijn de 
volgende belangrijke kenmerken:  

1. diversiteit van de groep bewoners:  
de bewonersgroep bestaat uit mannen en vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep. Er wordt 
gestreefd naar een gelijke verdeling. Persoonlijke kenmerken, hobby's, mogelijkheden, 
beperkingen en zorgvraag lopen sterk uiteen. De keuze voor een heterogene groep is 
bewust gemaakt. We hebben de overtuiging dat onze bewoners juist vanwege hun 
diverse mogelijkheden en beperkingen elkaar op verschillende gebieden kunnen 
ondersteunen, aanvullen en stimuleren. De sfeer binnen de bewonersgroep die zal 
starten is uitstekend: onze toekomstige bewoners kunnen het goed met elkaar vinden. 
Voor toekomstige bewoners is een aantal eisen vastgelegd waaraan moet worden 
voldaan: een indicatie in het kader van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) beschikken over 
een persoongsgebonden budget (pgb), eigen inkomen en passen binnen de groep; 

2. regie van de ouders:  
Wings is door de ouders opgezet om zelf de regie over de zorg aan hun kinderen te 
kunnen voeren. De nodige zorg wordt ingekocht bij één professionele zorgorganisatie.  
Door goede samenwerking tussen ouders en professionele begeleiders krijgen de 
bewoners precies de zorg die ze nodig hebben. Maatwerk dus, zowel voor de hele groep 
als voor iedere bewoner apart;  

3. professionele zorg-op-maat:  
de Wings-bewoners hebben allemaal een indicatie voor zorg en -begeleiding, vastgelegd 
in een zorgzwaartepakket (ZZP). Een aantal bewoners heeft een indicatie voor 24-
uurszorg. Alle bewoners maken gebruik van de zorg en begeleiding van de 
zorgaanbieder in Wings. De zorg en begeleiding worden geleverd door een klein, vast 
team van medewerkers van een professionele zorgaanbieder Prisma/Fittin. Als 
professionals zoeken zij naar een balans tussen individuele vrijheid en uitdaging aan de 
ene kant en regelmaat en het voorkómen van isolement aan de andere kant. Elke 
bewoner heeft een vaste persoonlijk begeleider (PB'er ). De individuele zorg is 
gebaseerd op een Individueel Plan (IP), dat periodiek met de bewoner en zijn of haar 
ouders wordt doorgenomen en zo altijd actueel blijft;  

4. beschermde woonomgeving:  
alle bewoners beschikken over een eigen huurappartement met specifieke 
voorzieningen, die zorg op maat mogelijk maken. Op iedere woonlaag is een  
gemeenschappelijke leefruimte met een keuken waarin elke dag wordt gekookt. Als ze 
dat willen, kunnen de bewoners aanschuiven voor het eten en daarna samen tv kijken, 
spelletjes doen of gewoon gezellig kletsen. Er is altijd iemand van het zorgteam 
aanwezig om op terug te vallen. Het professionele team werkt aan een positieve 
groepsdynamiek;  

5. zo normaal mogelijk leven:  
Wings zorgt voor een vast dagritme en een structuur die het de bewoners mogelijk 
maken hun dagelijkse bezigheden en hobby's uit te voeren. Overdag gaan de meeste 
bewoners naar hun werk of dagbesteding. Eenmaal thuis helpen ze, daar waar mogelijk, 
mee bij het inkopen van de boodschappen voor de maaltijden, het koken en het 
afwassen. Buiten die rituelen van alledag worden er ook gezamenlijke activiteiten 
georganiseerd. Maar niet alles hoeft samen. Elke bewoner kiest immers zijn eigen weg 
tussen individuele zelfredzaamheid en groepsdeelname;  
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6. midden in de samenleving: 
de keuze om Wings op een centrale plek te vestigen in een relatief kleine maar actieve 
dorpsgemeenschap is bewust gemaakt. Samenwerking met andere partners in Goirle 
vinden we zeer belangrijk. Waar mogelijk doen de Wingsbewoners mee aan activiteiten 
in het dorp. Enkele bewoners hebben hun werk in het dorp of zijn lid van een 
sportvereniging. Vrijwilligers (uit het dorp) zijn actief bij Wings;  

7. optimale ontplooiingsmogelijkheden:  
Bij alles staat het welbevinden (lichamelijk en emotioneel) van onze bewoners voorop. Zij 
worden gestimuleerd persoonlijke relaties aan te gaan en naar vermogen mee te doen in 
de maatschappij, met recht op privacy én hun eigen mening. Waar mogelijk wordt ook 
gestimuleerd dat zij hun zelfredzaamheid vergroten en zich verder ontwikkelen. Warmte, 
interactie en betrokkenheid met begrip voor elkaar zijn de pijlers waarop de professionele 
zorg en begeleiding steunen. Deze waarden gelden overigens voor iedereen die binnen 
Wings actief is.   

 
 

2.1. Gescheiden zorg en wonen  

 
Wings heeft gekozen voor het model van gescheiden zorg en wonen. De kosten van de zorg 
worden gefinancierd uit de persoonsgebonden budgetten (PGB's) van de bewoners. De huur 
van de appartementen en de kosten voor levensonderhoud betaalt ieder uit het eigen inkomen.  
 

2.1.1.  Professionele zorg en begeleiding  

 
Alle bewoners hebben een CIZ-indicatie voor verblijf die door het Zorgkantoor is omgezet 
in een PGB. De benodigde zorg en begeleiding voor alle 18 Wings-bewoners wordt 
bekostigd uit de gezamenlijke PGB's. Er is altijd een professionele zorgverlener 
aanwezig om de 24-uurszorg dag en nacht te garanderen. De selectie van de 
zorgaanbieder is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Vereniging en de 
Stichting.  
In deze opzet treedt de Stichting op als zorgaanbieder voor alle bewoners, inclusief de 
individuele zorgcontracten. Daarin wordt, op basis van de zorgindicatie van de bewoner 
die het CIZ heeft afgegeven, vastgelegd welke zorg en ondersteuning hij of zij krijgt, 
tegen een vast maandbedrag. Dit maandbedrag is gebaseerd op de zorgbehoefte (zoals 
omschreven in het IP) en het aan de ZZP-indicatie gerelateerde PGB-bedrag.  
Maar samen kunnen we het slimmer organiseren. De ouders houden zo de regie in eigen 
hand en er kan maximaal ingezet worden op maatwerk in zowel de collectieve als 
individuele zorg voor de bewoners. Op deze manier krijgen alle bewoners meer zorg en 
aandacht dan alleen op basis van hun individuele zorgindicatie mogelijk zou zijn.  

 

2.1.2.  Kwaliteit van de zorg vanuit het gezichtspunt van de bewoner  

 
De zorg en begeleiding voor alle bewoners worden verleend door een vast team van 
medewerkers, die in dienst zijn van de zorgaanbieder Prisma/Fittin. De zorgaanbieder 
voldoet aan de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in het landelijke keurmerk Harmonisatie 
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en is hiervoor gecertificeerd. In de uitvoering van 
de zorg en begeleiding staat de kwaliteit van leven van de individuele bewoners centraal. 
Deze is voor iedere bewoner anders. De begeleiding is dus maatwerk voor elke bewoner. 
Hierbij gaat het niet alleen om lichamelijk en emotioneel welzijn. Aandacht moet er ook 
zijn voor interpersoonlijke relaties, het meedoen in de maatschappij, het recht op privacy 
en het voeren van eigen regie. De begeleiding is gericht op het vinden van een goede 
balans tussen individuele vrijheid en uitdaging aan de ene kant en het bieden van 
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regelmaat en geborgenheid, en het voorkómen van isolement aan de andere kant. 
Aandachtspunten daarbij zijn stimulatie door begeleiding, bevorderen van zelfvertrouwen 
en het ontwikkelen van 'groepsgeest': elkaar verder helpen. Sociale interactie is niet 
alleen gericht op de eigen woongroep, maar ook op het dorp Goirle. 

 
Zonder inzet van ouders/verwanten en vrijwilligers naast het professionele team kan 
deze kwaliteit niet gerealiseerd worden. Daarom is er tussen alle betrokkenen open en 
duidelijke communicatie noodzakelijk. Het zorgteam is verantwoordelijk voor de 
bewaking van de kwaliteit van de zorg en begeleiding en de sfeer binnen Wings. Ouders 
en vrijwilligers moeten zich hieraan aanpassen.  

 
De visie van Wings bepaalt samen met de protocollen van de zorgverlener de kwaliteit 
van de zorg. Uiteraard hoort daar ook een periodieke evaluatie bij op alle niveaus en met 
alle betrokkenen. De Stichting legt dit vast in het contract met de zorgaanbieder. De 
Stichting en Vereniging hebben regelmatig overleg, zo is vastgelegd in de statuten van 
de Stichting. Het bestuur van Stichting Wings overlegt regelmatig met de zorgaanbieder 
Prisma/Fittin over de uitvoering van de zorg. Primair door de commissie Zorg, maar 
minimaal één keer per jaar door het bestuur van de Stichting.  
 

 

2.1.3.  Samenwerking binnen de 'driehoek' bewoner-ouders-begeleiders  

 
Goede kwaliteit van zorg is alleen mogelijk als er goede samenwerking is tussen de bewoner, 
zijn/haar ouders en het begeleidingsteam: de ‘driehoek’. Een goede relatie tussen de ouders en 
begeleiders is van groot belang voor het welzijn van de bewoners.  Duidelijke communicatie 
over wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden geeft de bewoner houvast. Ouders én 
begeleiders investeren in het goed laten functioneren van de 'driehoek'. De PB'er vervult een 
sleutelrol.  
Om het overleg vanaf de start goed te laten verlopen, zijn in ieder geval de volgende punten 
belangrijk:  

• het werk begint als bewoners in hun appartement komen wonen; daarna komt de hele 
'huishouding' langzaam in balans en wordt de zorgvraag goed duidelijk;  

• de zorg kan wel 'overgedragen' worden door de ouders, maar zij zijn zich er vaak niet 
volledig van bewust hoeveel zorg ze ongemerkt thuis altijd gegeven hebben. Overdracht 
van de zorg vraagt tijd, waarbij team en ouders (en de bewoner) goed moeten 
samenwerken;  

• alleen het team heeft een totaalbeeld van alle bewoners en hun achtergronden. Zij zijn 
professionals en moeten de goede afwegingen kunnen maken. Het team heeft in de zorg 
dan ook de centrale plaats. Ouders blijven uiteraard wel de ervaringsdeskundigen voor 
hun eigen zoon of dochter;  

• als er onverhoopt onenigheid is over de begeleiding binnen de 'driehoek', overlegt de 
PB'er met de teamleider. Als men er samen niet uitkomt, wordt met het bestuur van 
Stichting Wings in overleg met Prisma/Fittin de knoop doorgehakt;  

• de visie van Wings is een belangrijke toetssteen. 
 

 

2.1.4.  Wonen  

 
Wings is gehuisvest in een nieuwbouwcomplex aan de Thomas van Diessenstraat in het 
centrum van Goirle. Het complex is gebouwd door Leystromen. Het gebouw heeft achttien 
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individuele appartementen en twee gemeenschappelijke ruimten. Daarnaast een slaap- en 
werkruimte voor het zorgteam en een wasruimte.  
 
In het complex zijn veiligheidsmaatregelen genomen die passend zijn voor de doelgroep van 
bewoners. Daarbij is adequate inzet van moderne technologie vanzelfsprekend. Ten dele 
behoren deze maatregelen tot de verantwoordelijkheid van Leystromen, ten dele onder die van 
Wings. Uiteraard worden hierop regelmatig controles uitgevoerd 
 
Wings huurt de appartementen collectief van Leystromen en verhuurt deze, onder de condities 
van Leystromen, door aan de individuele bewoners (zie hoofdstuk 4.1.1.). Elke bewoner krijgt 
een individueel huurcontract. Alle appartementen zijn voorzien van een (aangepaste) keuken en 
een (aangepaste) badkamer. Met Leystromen is afgesproken dat de huurprijs niet boven de 
aftoppingsgrens voor eenpersoonshuishoudens uitkomt. De huurprijs is voor elk appartement 
gelijk. 
 
De gezamenlijke ruimten vallen onder verantwoordelijkheid van de Stichting, de kosten worden 
verwerkt in de exploitatie. De Stichting Wings heeft in het huurcontract met Leystromen 
vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is. De zaken voor de Stichting die geld kosten, 
worden verwerkt in de exploitatie van Wings. Om de hoogte van deze kosten zoveel mogelijk te 
beperken, wordt actief gezocht naar bijvoorbeeld sponsoren en het uitvoeren van reparaties 
door vrijwilligers. De veiligheid komt daarbij nooit in het geding. 

 
De huur en overige woonkosten, evenals de kosten van levensonderhoud, betalen de bewoners 
uit eigen inkomsten. De bewoners richten hun eigen appartement in, de kosten zijn voor eigen 
rekening. Een beperkt deel van de totale kosten wordt gemeenschappelijk verrekend en is 
opgenomen in een lijst die bij het huurcontract hoort. Deze lijst wordt uiteraard aangepast als er 
wijzigingen zijn. 
 
 

2.2.  De kracht van het collectief  

 
Drijfveer van alle betrokkenen bij Wings was én is het tot stand brengen en houden van een 
goed draaiend wooninitiatief, waar de bewoners het naar hun zin hebben en gelukkig zijn, waar 
de sfeer goed is, en waar de begeleiders met plezier werken. Zolang aan die voorwaarden wordt 
voldaan zijn ook de ouders tevreden. Uiteraard gaat dit niet vanzelf; voor een blijvend goede 
samenwerking - op basis van bovenbeschreven visie - en onderlinge steun en solidariteit is het 
belangrijk dat iedereen daaraan blijft werken. De bewoners hebben elkaar nodig, hetzelfde geldt 
voor hun ouders. Door de collectieve aanpak hebben alle bewoners meer kwaliteit van leven 
dan wanneer alleen naar individuele oplossingen zou worden gezocht.  
Huisregels helpen bij het ondersteunen van het gezamenlijk wonen in een prettige sfeer. Ze 
worden na overleg met de Vereniging en de zorgaanbieder door de Stichting vastgesteld. 
 

3. Professionele zorgaanbieder  
Om de zorg te kunnen organiseren is ondersteuning nodig van een professionele 
zorgaanbieder. In de vorige hoofdstukken zijn al diverse zaken benoemd voor de zorgaanbieder. 
Bij de selectie van de zorgaanbieder zijn zowel de ouders via de Vereniging als de Stichting 
betrokken. De Stichting is verantwoordelijk voor het contract. Wings heeft op basis van 
gesprekken en schriftelijke offertes gekozen voor Prisma/Fittin. Daarbij waren de volgende 
criteria doorslaggevend:  

• ondersteuning van de visie van Wings;  

• waarborg voor eigen regie van het initiatief, kleinschaligheid, korte lijnen;  
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• vakmanschap, interactie en energie op de werkvloer van begeleiders die zich 
verantwoordelijk voelen voor hun werk en er plezier in hebben. Het gaat om een klein, 
vast team.  

• voldoende speelruimte voor het zorgteam om zelfstandig te opereren met adequate 
ondersteuning vanuit de zorgaanbieder, die HKZ-gecertificeerd is;  

• bereidheid van de zorgverlener om te investeren in gerichte ontwikkeling en scholing van 
het zorgteam;  

• inspraak van Wings bij het aannemen van personeel en bij de teamsamenstelling, 
waarbij alle teamleden een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen;  

• een inzichtelijke financiële afwikkeling die is afgestemd op een wooninitiatief.  
 

 

4. Organisatie Wings  
 
Wings bestaat uit twee organisaties, die nauw met elkaar verbonden zijn. De Stichting Wings 
behartigt de zakelijke aspecten van zorg en wonen en is daarmee verantwoordelijk voor de 
exploitatie van Wings.  
 
De Vereniging Wings bestaat uit de ouders/verwanten van de bewoners. Lid zijn van de 
Vereniging is voorwaarde voor het kunnen wonen in Wings. Daarnaast ontplooit de Vereniging 
activiteiten in de sociale sfeer voor de bewoners van Wings. De Vereniging moet de begroting, 
jaarstukken en beleidsvisie van de Stichting goedkeuren. Vereniging en Stichting vergaderen 
een aantal malen per jaar, zo is in de statuten van beide organisaties vastgelegd. 

 

4.1.  Stichting Wings  

 
De Stichting Wings regelt de zakelijke belangen van Wings voor zorg en wonen. Het bestuur van 
Stichting Wings bestaat uit drie (externe) bestuurders en twee leden aangewezen door en uit de 
Vereniging Wings. 
De Stichting wordt in het werk ondersteund door drie commissies: zorg, facilitair en financiën.  
Deze drie commissies worden in overleg met de Vereniging samengesteld, en biedt 
ouders/verwanten de mogelijkheid mede uitvoering te geven aan de gewenste regie.  
De Stichting is ook verantwoordelijk voor de vrijwilligers die actief zijn binnen Wings. Alle 
vrijwilligers, inclusief de bestuurs- en commissieleden, moeten een VOG overleggen. 
De Stichting heeft twee keer per jaar overleg met de Vereniging, over de algemene lijnen van 
beleid en de toekomst.  De Vereniging moet instemmen met o.a. het beleidsplannen en de 
jaarstukken. Beide organisaties zijn dus statutair hecht met elkaar verbonden. Ook zo krijgt het 
uitvoeren van de ouderregie vorm.  
 
Wings kent een Bewonersraad, die bestaat uit vijf bewoners. De Bewonersraad wordt 
ondersteund door twee ouders uit de Vereniging  
 
De Stichting is gehouden aan de (landelijke) governancecode in de zorg op het gebied van goed 
bestuur.  
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4.1.1.  Contracten en collectieve afspraken  

 
De Stichting Wings heeft voor de exploitatie met diverse partijen contracten afgesloten, waarvan 
het huurcontract voor het totale appartementencomplex en zorgcontract voor de bewoners de 
belangrijkste zijn. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wings hanteert als 
uitgangspunt dat zonder zorg geen huurcontract wordt gesloten en dat de huurders zich 
verplichten om de zorg die zij nodig hebben, via Wings te regelen met Prisma/Fittin.  
 
Bij alle financiële afspraken is onderlinge solidariteit het uitgangspunt. Alle bewoners betalen 
dezelfde huurprijs voor hun appartement, de eigen bijdrage voor servicekosten, schoonmaak 
zijn voor iedereen gelijk. Ook is er een vaste bijdrage aan de huishoudpot voor kleine uitgaven 
en voor maaltijden. Als gasten mee-eten betalen ook zij voor de maaltijd. Een overzicht van 
deze kosten is een bijlage bij het huurcontract (zie ook onder 2.1.4. Wonen).  
Het model-huurcontract en het model-individueel zorgcontract zijn als bijlage opgenomen. 
De Stichting Wings heeft de ANBI-status aangevraagd. 
 
Daarnaast zijn er collectieve afspraken. Het gaat om de gezamenlijke huishouding en de 
huisregels: het samen wonen en leven in de praktijk van alledag. 
Een huiselijke sfeer, samen eten in de gemeenschappelijke ruimte, spelletjes doen, televisie- 
kijken enz. zijn belangrijk voor het sociaal functioneren van de bewoners als groep. Daarmee is 
rekening gehouden in de personeelsbezetting.  
Hoe we elke dag met elkaar omgaan, wat kan wel, wat mag niet, dat is in huisregels vastgelegd, 
waaraan de bewoners zich moeten houden.  Deze huisregels zijn in gesprek met de 
Bewonersraad en de Vereniging opgesteld en worden door de Stichting vastgesteld. Respect 
voor elkaar, voor elkaars mogelijkheden en grenzen staan daarbij centraal.  
 
Collectieve inkoop  
Er wordt zoveel mogelijk collectief ingekocht, als dat efficiënter en goedkoper is.  
De ziektekostenverzekering voor de bewoners wordt individueel geregeld.  
 
Afspraken nieuwe bewoners  
Nieuwe bewoners doorlopen een toelatingsprocedure via de Vereniging. Zij zijn welkom als, 
naast de toelatingsprocedure van geschiktheid, zij beschikken over een PGB en eigen inkomen. 
Zij of hun ouders/vertegenwoordigers moeten instemmen met de visie en organisatie van Wings. 
Als vergoeding voor de pasklare woon-zorgvoorzieningen wordt een entreebedrag van  
€ 2.300,-- plus (voor de nieuwkomers bij de start) een vergoeding voor de aangebrachte 
voorzieningen. 
 

 

4.1.2.  Commissies  

 
Wings wil door de manier waarop zij haar activiteiten organiseert ervoor zorgen dat de 
continuïteit van het wooninitiatief verzekerd is. Voor die toekomstbestendigheid is de 
daadwerkelijke inzet van ouders en andere familieleden van groot belang. Om de Stichting te 
ondersteunen worden drie vaste commissies ingesteld: voor zorg, beheer en financiën. Deze 
drie commissies werken onder verantwoordelijkheid van de Stichting. Daarnaast kunnen 
tijdelijke werkgroepen worden ingesteld. De activiteiten die de Vereniging Wings organiseert 
voor de bewoners zullen vooral gericht zijn op activiteiten in de sociale sfeer en sponsoring.  
 
Commissie Zorg  
De commissie Zorg houdt zicht op en denkt mee in de uitvoering van de zorg binnen Wings en 
adviseert het bestuur van de Stichting.  
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De commissie  

• is betrokken bij de selectie van de zorgaanbieder en aantrekken van (leden van) het 
zorgteam; 

• is betrokken bij de toelating van nieuwe bewoners;  

• Is eerste aanspreekpunt voor zowel de zorgaanbieder, de bewoners en 
ouders/vertegenwoordiger over de gang van zaken, zoals het zorgrooster; 

• adviseert het stichtingsbestuur minimaal 1 x per jaar over de zorgaangelegenheden, 
waaronder de uitvoering; 

• levert bijdragen aan de ontwerp-jaarverslagen. 
In het klachtenreglement wordt vastgelegd hoe wordt omgegaan met verschillen van inzicht in 
de uitvoering van de zorg en hoe met klachten.   
 
 
 
Commissie Facilitair 
De commissie Facilitair zorgt voor toezicht op het gebruik en onderhoud van de 
gemeenschappelijke ruimten en de appartementen van de bewoners. Zij onderhoudt ook de 
contacten met Leystromen. Met Leystromen vindt regelmatig overleg plaats over de jaarlijkse 
aanpassing van de huren, de hoogte van de servicekosten, aanpassingen aan het gebouw, het 
functioneren van voorzieningen waarvoor Leystromen verantwoordelijk is (bijv. alarminstallatie), 
tuinonderhoud e.d.  
De taken van de commissie Facilitair zijn:  

• onderhouden van contacten en voorbereiden van afspraken met  Leystromen over 
huren, servicekosten, WKO  

• ondersteunen van individuele bewoners, bijvoorbeeld bij het aanvragen van huursubsidie 
of contacten met de Belastingdienst; 

• bijhouden van elektriciteitsverbruik en stimuleren van zuinig gebruik;  

• regelen van zaken met betrekking tot beheer gebouw, voorzieningen, tuin, fietsenstalling;  

• technische ondersteuning bieden aan het begeleidingsteam;  

• ondersteuning van gebruik van internet, tv, telefoon;  

• toezien op beheer en onderhoud inventaris 

• adviseren van het stichtingsbestuur, minimaal 1x per jaar over de beheerzaken.  
 
De commissie Facilitair heeft een beperkt budget voor vervangings- en reparatiekosten en doet 
jaarlijks verslag van haar uitgaven. Voor zover onderhoud en reparaties van de collectieve 
ruimten niet door de ouders zelf zijn uit te voeren, wordt in overleg met het 
begeleidingsteam/stichtingsbestuur (afhankelijk van de hoogte van het bedrag, nog nader te 
bepalen) een leverancier ingeschakeld.  
 
Commissie Financiën  
De commissie Financiën houdt zich bezig met het financiële reilen en zeilen van de exploitatie 
van Wings en ondersteunt daarin specifiek de penningmeester.  
De taken van de commissie Financiën zijn:  

• maken van ontwerpbegrotingen en financiële jaarverslagen;  

• deelnemen aan overleg van de penningmeester met de accountant over de financiële 
jaarverslagen;  

• factureren aan bewoners voor alle kosten die onder de Stichting vallen;  

• onder toezicht van de penningmeester betalingen uitvoeren en controleren, bijhouden 
van de boekhouding;  

• toezicht op nakomen van gemaakte financiële afspraken;  

• bewaken van de PGB-opbrengsten versus de zorgkosten;  

• bijhouden van overheidsbeleid wat betreft de financiering van de zorg;  
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• adviseren van het stichtingsbestuur (minimaal 1x per jaar) over de financiële zaken.   
 
 
 
Publiciteit  
Goede communicatie is belangrijk om zaken voor elkaar te krijgen en om iedereen voldoende op 
de hoogte te houden. De website www.wingsGoirle.nl is een belangrijk communicatiemiddel en 
kent een openbaar en een gesloten deel.  Hoe de uitwerking van de communicatie zal worden 
georganiseerd, zal in overleg tussen de Vereniging en Stichting nog uitgewerkt worden. 
 
 

4.2. Vereniging Wings  

 
De Vereniging Wings bevordert en onderhoudt het sociaal netwerk van ouders, familie en 
vrienden. Ook zijn er banden met de vrijwilligers, binnen de afspraken die hiervoor met 
Prisma/Fittin en Stichting Wings gemaakt zijn. Alle ouders van de bewoners zijn lid van de 
Vereniging; ze betalen jaarlijks contributie. Het bestuur van de Vereniging bestaat uit vijf ouders 
of familieleden. Vergaderingen van het Verenigingsbestuur vinden tweemaandelijks plaats en de 
verslagen zijn voor alle leden via de interne website in te zien. Jaarlijks is er een algemene 
ledenvergadering.  
Ook de Vereniging kent een VOG als voorwaarde voor een bestuursfunctie.  
De Vereniging Wings is aangesloten bij het Platform Wooninitiatieven in Brabant 
(www.zorgbelang-brabant.nl) en is lid van het Landelijk Steunpunt Wonen Per Saldo, 
belangenbehartiger van PGB-houders (www.pgb.nl), specifiek voor Wooninitiatieven. 
 

5. Participatie in de samenleving 

 
Het wordt mensen met een beperking niet altijd gemakkelijk gemaakt om mee te doen in de 
samenleving. Daarom zet Wings zich op verschillende manieren in om de participatie van 
mensen met een beperking in de samenleving te bevorderen. Belangrijk uitgangspunt van ons 
wooninitiatief is immers dat onze bewoners zoveel als mogelijk volwaardig kunnen meedoen aan 
het gemeenschapsleven. Goede interactie met het dorp Goirle zal leiden tot meer sociaal 
contact, minder eenzaamheid en daardoor gelukkiger mensen. Alle activiteiten zowel individueel 
als collectief, zoals de Carnavalsoptocht, deelname aan sportschool en sportclubs, muziek, 
kaarten, biljarten en avondvierdaagse, versterken die contacten. De Vereniging erop gericht om 
de interactie met de dorpsgemeenschap van Goirle te stimuleren. Wings wil nadrukkelijk 
onderdeel zijn/worden van de (lokale) gemeenschap en doet daarom zoveel mogelijk mee aan 
activiteiten in het dorp. Ook de ouders en vrijwilligers zijn, als het even kan, bij die activiteiten 
van de partij. Tot de activiteiten behoren ook de organisatie en uitvoering van de jaarlijkse 
collecte voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind in Goirle.  
 
Voor de bewoners wordt samen met Prisma/Fittin bekeken op welke manier zij hun dagelijkse 
activiteiten (dagbesteding, (vrijwilligers)werk, hobby's) zoveel mogelijk kunnen verrichten in de 
eigen omgeving. Bewoners zijn actief in het verzorgingshuis in Goirle en in de plaatselijke 
supermarkt en ze sporten bij de lokale sportschool.  
Daarnaast stelt Wings verworven kennis en expertise op verzoek beschikbaar aan nieuwe 
wooninitiatieven. 

 
 
 

http://www.wingsgoirle.nl/
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6.  Continuïteit van Wings  
 
De continuïteit van Wings is niet vanzelfsprekend. De voorwaarden voor succes zoals goede 
samenwerking, inzet ouders/familieleden, vertrouwen in elkaar, onderlinge solidariteit, 
beschikbaarheid vrijwilligers) zijn tevens de risicofactoren waarop het mis kan gaan. Ook 
externe factoren zoals veranderingen in wet- en regelgeving en lagere geldstromen kunnen een 
risico zijn. Zowel de Vereniging als de Stichting zijn zich van de mogelijke risico’s bewust, de 
continuïteit zal jaarlijks aan de hand van de jaarstukken worden besproken. 
 
Mocht Wings onverhoopt financieel gezien in zwaar weer terecht komen, dan is de beleidslijn  
om de tering naar de nering te zetten. De inzet van personeel wordt steeds afgestemd op de 
CIZ-indicaties, en daarmee op het totaal beschikbare PGB; In overleg tussen Stichting en 
Vereniging zullen dan oplossingen gezocht worden. 
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7. Bijlagen  
 
7.1. Statuten en reglementen  
7.1.1. Statuten Stichting Wings  

7.1.2. Statuten Vereniging Wings  

7.1.3. Huishoudelijk Reglement Stichting Wings  

7.1.4. Huisregels  
 
7.2. Contracten  
7.2.1. Individueel zorgcontract + toelichting  

7.2.2. Dienstverleningsovereenkomst tussen Wings en Prisma/Fittin. 

7.2.3. Individuele huurovereenkomst  

7.2.4. Overeenkomst van huur en verhuur tussen Wings en Leystromen  

7.2.5. Overeenkomst gezamenlijke huishouding  
 
7.3. Afspraken bij vertrek en bij de komst van een nieuwe bewoner  
7.3.1. Verhuisprotocol  

7.3.2. Profielschets nieuwe bewoner  

7.3.3. Intentieverklaring  
 


