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1. Inleiding
Hierbij het eerste jaarverslag van ouderinitiatief Stichting JOVO Veldhoven. In de jaren hier
voorafgaand is de aandacht vooral uitgegaan naar het vorm geven van de Stichting en de
verwezenlijking van de bouw en inrichting van het appartementencomplex.
Stichting JOVO Veldhoven is opgericht op 26 april 2007. Na jarenlange voorbereiding is er op
15 april 2014 aan de Vos en Ree in Veldhoven een appartementencomplex geopend waarin
2 ouderinitiatieven hun intrek hebben genomen. Stichting Woondroom Veldhoven en
Stichting JOVO Veldhoven, respectievelijk met 8 en 15 appartementen voor
jongvolwassenen met een autisme spectrum stoornis en een normale begaafdheid.
De officiële opening van beide woonvormen heeft plaatsgevonden op 26 juni 2014.
In het jaar 2014 is de aandacht vooral uitgegaan naar het gaan wonen en het opstarten van
begeleiding voor iedere bewoner individueel alsook voor de totale groep. De zorgaanbieder
was al voor aanvang van het wonen geselecteerd uit een aantal zorgaanbieders, maar dit
traject was bij aanvang van het gaan wonen van de bewoners binnen JOVO nog niet volledig
afgerond.
Dit proces van opstarten van begeleiding is zeer moeizaam verlopen. Het bestuur heeft, na
volledige instemming binnen de ALV, eind 2014 dan ook het besluit genomen de zorg in te
gaan kopen bij een andere zorgaanbieder. De laatste maanden van 2014 hebben in het
teken gestaan van dit proces waarna er op 1 januari 2015 gestart kon worden met de
zorgaanbieder ‘Stichting Prisma’. We zijn vooraf betrokken bij de selectie en aanname van
nieuw personeel voor onze bewoners.
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2. Doelstelling en visie Stichting JOVO Veldhoven
De algemene doelstelling van Stichting JOVO (zie statuten) is het ontwikkelen, in stand
houden en exploiteren van een kleinschalige wooneenheid voor mensen met een handicap
in het autisme spectrum, het (doen) verlenen van de door de bewoners benodigde zorg,
alsmede het bevorderen van het welzijn van de bewoners en voorts al hetgeen wat met het
vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; alles
in de ruimste zin van het woord.
De stichting beoogt niet het behalen van winst.
Onze doelstelling is om de bewoners in staat te stellen een zo zelfstandig mogelijk eigen
leven te leiden. Als wij naar de toekomst van onze bewoners kijken, beseffen we echter dat
de stoornis in het autismespectrum, het voor hen niet mogelijk maakt om volledig
zelfstandig te wonen. Door het realiseren van dit woonproject wilden we voor hen een eigen
plek (appartement) creëren waar ze een veilig, vertrouwd en geborgen thuis zullen vinden.
Dit zal echter alleen mogelijk zijn als de bewoners voldoende en op maat gesneden
woonbegeleiding en aanvullende ondersteuning kunnen krijgen.
De begeleiding zal zich moeten richten op: het bevorderen van het psychisch- en
psychosociaal functioneren van de bewoner, de stabilisatie van het psychiatrisch ziektebeeld
(autisme en bijkomende problematiek), het bevorderen en deels herstel van
zelfredzaamheid en participatie, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke
overlast, het afwenden van gevaar voor zichzelf en anderen.
Een laagdrempelige sociale omgeving realiseren wij door middel van een
gemeenschappelijke ruimte, waar (vrijblijvend) gezamenlijke activiteiten plaats kunnen
vinden zoals koffie inloopmomenten, samen koken, eten etc. Door de aanwezigheid van
begeleiding in de gemeenschappelijke ruimte is het makkelijker voor de bewoners om op
een laagdrempelige manier in contact te komen met zowel begeleiding als andere bewoners.
Het wonen binnen JOVO kan voor binding zorgen, minder vereenzaming en directe en
efficiënte begeleiding bij dreigende crisissituaties. Voor zover mogelijk wordt het
participeren van de bewoners in de maatschappij begeleid door de begeleiding binnen
JOVO.
Stichting JOVO wil de belangen van de bewoners zo goed mogelijk blijven behartigen en/of
behartigd zien. Dus wil het Ouderinitiatief zeggenschap hebben en behouden over de
kwaliteit van (inhoudelijke) zorg, het selecteren en aansturen van de begeleiding en de
organisatorische aspecten van het woonproject.
Het wonen in een appartement van JOVO is onlosmakelijk verbonden met een zorgcontract
met stichting JOVO en de zorgaanbieder Prisma.
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3. Bewoners
De groep bewoners is qua leeftijd bij aanvang tenminste 18 jaar met een voorkeur voor een
bovengrens van 35 tot 40 jaar. Deze bovengrens wordt flexibel gehanteerd. De bewoners
hebben een stoornis in het autismespectrum met een gemiddelde of hoge begaafdheid.
Criteria waaraan bewoners minimaal moeten voldoen als ze in de appartementen willen
komen wonen zijn: een autisme spectrum stoornis diagnose, een indicatie beschermd
wonen minimaal ZZP GGZ 3-C in PGB, zo zelfstandig mogelijk willen wonen in een
appartement, een eigen voordeur kunnen beheren en positief staan ten opzichte van het feit
dat men ‘gezamenlijk’ woont met anderen met een beperking.
Het wonen binnen JOVO is onlosmakelijk verbonden aan het afnemen van zorg van de door
de Stichting gekozen zorgaanbieder in dit geval Stichting Prisma.
Een aantal bewoners hebben een (parttime)-baan, anderen doen vrijwilligerswerk of hebben
een vorm van dagbesteding, al dan niet buitenshuis.

4. Ouders/vertegenwoordigers
De ouders willen met dit woonproject een goede basis creëren waardoor de bewoners zo
zelfstandig mogelijk kunnen wonen en leven en waardoor zij nu en in de toekomst een thuis
zullen hebben. De ouders die zich verenigd hebben in Ouderinitiatief JOVO zullen nauw
betrokken blijven bij de bewoners voor zover het de levering van zorg en de invulling van
voorwaarden om gelukkig te kunnen leven betreft. De ouders zijn gesprekspartner binnen
het woonproject en met de zorgaanbieder. Zij zullen verder de belangen van de bewoners,
waar nodig, blijven behartigen. De ouders bewaken de kwaliteit van de zorg en de
collectieve financiële gang van zaken waaronder zaken met betrekking tot de
gemeenschappelijke ruimten.
Er wordt van de ouders ook een actieve inbreng verwacht door zitting te nemen in bestuur
of een of meerdere commissies of werkgroepen.
In de toekomst zullen ouders de zorg voor het wooninitiatief over moeten dragen waarbij er
nu al nagedacht wordt over de inzetbaarheid van eventuele broers of zussen van bewoners.

5. Bestuur
Vanaf de oprichting zitten er ouders in het bestuur. In 2014 en 2015 is de
bestuurssamenstelling in zijn geheel veranderd.
In juni 2014 is Mw. W.M. van Bennekom-Groenendaal toegetreden tot het bestuur in de
functie van penningmeester.
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Dhr. J. van Vijfeijken heeft in 2014 de rol van voorzitter van de commissie Huisvesting
overgenomen van Dhr. T. Seesing en is daardoor ook toegetreden als algemeen lid van het
bestuur.
Met ingang van 01-01-2015 zijn toegetreden tot het bestuur Dhr. drs. J. Strootman en Dhr. P.
M. Speekenbrink. Eind januari 2015 heeft Dhr. drs. J. Strootman de rol van voorzitter
overgenomen van Dhr. H. v. Oorschot, die teruggetreden is als voorzitter en lid van de
Stichting JOVO.
Met ingang van 1 juli 2015 is Dhr. G. Nijssen afgetreden als bestuurslid en is Mw. drs. C.M.
Speekenbrink-Geerts toegetreden tot het bestuur en heeft de rol van secretaris op zich
genomen.
De huidige bestuurssamenstelling is als volgt:
Dhr. drs. J. Strootman, voorzitter
Dhr. P.M. Speekenbrink vicevoorzitter, voorzitter zorgcommissie
Dhr. J. van Vijfeijken, algemeen bestuurslid, voorzitter commissie Huisvesting
Mw. W.M. van Bennekom-Groenendaal, penningmeester
Mw. drs. C.M. Speekenbrink-Geerts, secretaris
Bestuursleden worden benoemd voor 3 jaar en kunnen 2 maal herbenoemd worden:
Rooster aftreden:
Juni 2017: Mw. W.M. van Bennekom-Groenendaal en Dhr. J. van Vijfeijken, beiden
herkiesbaar.
Januari 2018: Dhr. drs. J. Strootman, Dhr. P.M. Speekenbrink, beiden herkiesbaar.
Juli 2018: Mw. drs. C.M. Speekenbrink-Geerts, herkiesbaar.

6. Commissies/werkgroepen
De ouders van de bewoners binnen JOVO zijn actief betrokken bij de instandhouding van de
woonvorm. De ouders hebben zitting in het bestuur en een/of meerdere commissies of
werkgroepen.
De commissie zorg houdt zich bezig met het opstellen van beleidsnotities, de selectie en
aanname personeel en nieuwe bewoners. Tevens wordt de zorg bewaakt en onderhoudt de
voorzitter van de commissie contact met team en teamleidster o.a. bij vragen en problemen
betreffende de begeleiding en/of bewoners. De voorzitter kan tevens door de ouders
benaderd worden bij problemen die niet via de Driehoek (bewoner-personeel- ouders)
opgelost kunnen worden. De voorzitter heeft tevens zitting in het bestuur.
De commissie huisvesting houdt zich bezig met veranderingen en aanpassingen in het
gebouw en de tuin en onderhoudt contacten met de woonstichting Thuis. De voorzitter van
de commissie heeft zitting in het bestuur.
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De werkgroep activiteiten houdt zich bezig met het organiseren van sociale activiteiten voor
de bewoners binnen en buiten het gebouw. Het bestuur heeft besloten dat in 2016 bij de
activiteiten georganiseerd door de werkgroep, altijd een of meerdere begeleiders vanuit het
team aanwezig zijn vanwege de bekendheid/vertrouwdheid voor de bewoners.
In de werkgroep heeft vanaf 2016 ook één begeleider zitting en er wordt overwogen ook
bewoners hier een actieve rol in te laten spelen.
De werkgroep sponsoring: houdt zich bezig met de werving van sponsors, zowel voor
aanvang van het project als ook voor uitgaven in de toekomst. De inrichting/afschrijving
inventaris van de gemeenschappelijke ruimte, tuin etc. kan enkel bekostigd worden door
giften van sponsoren.
Naast deze commissies en werkgroepen is er ook één ouder verantwoordelijk voor de
gezamenlijke brandmeldcentrale van Woondroom en JOVO en zijn er enkele ouders
verantwoordelijk voor het beheer van de website en in de toekomst het intranet van JOVO

7. Het gebouw
JOVO heeft voor de realisering van het woonproject samengewerkt met het ouderinitiatief
Woondroom Veldhoven.
Door de samenwerking met de gemeente Veldhoven, woonstichting ’Thuis’ (voorheen Aert
Swaens) en de adviesrol van MEE kon dit bijzondere project gerealiseerd worden.
Door Eikplan Architecten is ten behoeve van deze partners een project ontworpen in 2
bouwlagen, bestaande uit twee units van ieder 12 wooneenheden en voor iedere groep een
aparte gezamenlijke ruimte, mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het
volkshuisvestingsfonds van de gemeente Veldhoven.
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JOVO bezit hiervan 15 wooneenheden waarvan er 3 zijn gelegen in de woonvleugel van
Woondroom Veldhoven. Iedere (jong)volwassene bewoont zelfstandig een appartement van
ongeveer 65 m2 met daarin een huiskamer met open keuken, (zijkamertje), slaapkamer,
badkamer, toilet en berging/cv-ruimte.
De gezamenlijke ruimte bestaat uit een centrale hal, grote woonkamer met open keuken,
terras, tuin en een fietsenberging.
De appartementen zijn geclusterd in een rustige, sociaal veilige woonomgeving, waar
gebruik kan worden gemaakt van voorzieningen als winkels en openbaar vervoer.
Omdat de bewoners uit de doelgroep financieel afhankelijk zijn van een uitkering zoals
Wajong, streeft JOVO naar wonen met huurtoeslag zodat de woonlasten betaalbaar blijven.
JOVO treedt in naam van woonstichting ‘Thuis’ op als verhuurder van de appartementen.

8. Zorgverlening en zorgaanbieder
Onze bewoners zijn mensen met hun eigen mogelijkheden, talenten en beperkingen. Het
ontwikkelen van hun talenten en mogelijkheden en het leren omgaan met hun beperkingen
vraagt een grote investering van de mensen om hen heen. Daarom is het belangrijk om
samen met hen en de begeleiding te zoeken naar een goed evenwicht tussen de nodige
ondersteuning, de eigen mogelijkheden en de eigen verantwoordelijkheid. Hier is
deskundige begeleiding en sturing bij nodig die we vanaf januari 2015 inkopen bij de
zorgaanbieder Stichting Prisma. Waar nodig kan in samenspraak met de zorgaanbieder,
specifiekere hulp (psychiater, gedragsdeskundige) gezocht en ingezet worden.
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Voor de inkoop van de zorgaanbieder worden de PGB’s (ZZP indicaties) van alle bewoners
gezamenlijk ingezet om zowel de individuele zorg als de collectieve zorg te bekostigen.
De Stichting heeft hiertoe een raamovereenkomst afgesloten met de zorgaanbieder. Ook de
bewoners hebben individueel een zorgovereenkomst met de zorgaanbieder afgesloten.
In 2015 is er nog geen gebruik gemaakt van het volledige PGB-budget van de bewoners. Nu,
bijna 2 jaar na de opening, blijkt echter dat het aantal uren begeleiding ontoereikend is om
alle hulpvragen van de bewoners te kunnen beantwoorden en de veiligheid van de
bewoners te waarborgen. Het rooster is in 2015 dan ook enkele malen uitgebreid met meer
uren zorg. Eind 2015 is echter op grond van diverse redenen door het bestuur, met
instemming van de ALV, besloten over te gaan tot 24-uurs zorg waarbij er eerst met een
bereikbaarheidsdienst is gewerkt in de nachten. In 2016 wordt er gestart met ook
slaapdiensten. Hiertoe zal eerst een ruimte geschikt gemaakt moeten worden als
slaapdienstruimte.
Team:
Het team bestaat in 2015 uit 4 persoonlijk begeleiders niveau 4, 2 begeleiders niveau 3 en 2
begeleiders/gastvrouwen niveau 1.
De persoonlijk begeleiders zijn verantwoordelijk voor het zorgplan van de bewoners en 1 e
aanspreekpunt voor de ouders/mentor.
De gastvrouwen verzorgen de gemeenschappelijke ruimte, doen boodschappen en koken
voor of met de bewoners in de gemeenschappelijke ruimte. Bewoners kunnen zich hier
tegen betaling voor inschrijven. Ook kunnen de gastvrouwen worden ingezet om bewoners
te helpen bij het schoonmaken van het appartement.
Het team beschikt over een teamleider die niet werkzaam is op de werkvloer maar die het
team begeleidt en aanspreekpunt is voor het bestuur. De teamleider is aanwezig bij de
bespreking van de zorgplannen en is op verzoek aanwezig bij de bestuursvergaderingen,
algemene ledenvergaderingen en zorgcommissievergaderingen.
In 2015 heeft het team elkaar vervangen bij afwezigheid. Vanwege de uitbreiding van de
begeleidingsuren is deze constructie van vervanging niet meer mogelijk in 2016 en zal er
gewerkt gaan worden met enkele flexwerkers die speciaal beschikbaar zullen zijn voor JOVO.
Dit om te voorkomen dat onze bewoners met te veel verschillende personen te maken
hebben.
Het team ontvangt vanuit Prisma specifieke opleiding, bijscholing en coaching op het gebied
van autisme. Er kan tevens door het team een beroep gedaan worden op
gedragswetenschappers binnen Prisma. Er vinden teamvergaderingen en
intervisie/supervisie bijeenkomsten plaats onder begeleiding van de teamleider
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9. Persoonlijk begeleidingsplan
De bewoners zijn zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.
Zowel wat betreft hun eigen leven als wat betreft hun keuze om de andere bewoners al/ dan
niet te ontmoeten. Een aantal bewoners zal contacten zoeken, anderen niet. Een aantal zal
bij contacten zoeken ondersteuning nodig hebben.
In het persoonlijk begeleidingsplan zijn de uitgangspunten en benodigde begeleiding op de
verschillenden levensgebieden vastgelegd. De levensgebieden omvatten, wonen,
arbeid/dagbesteding, financiën, sociale contacten, gezondheid (zowel psychisch als fysiek).
Van de bewoners wordt verwacht dat zij zich zullen houden aan de afspraken in het
persoonlijk begeleidingsplan.
Het begeleidingsplan wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld waarbij de ouders ook
zoveel mogelijk worden betrokken. JOVO werkt vanuit de driehoek bewoner-ouders/mentor
-begeleiders. Iedere bewoner heeft ook een persoonlijk begeleider die verantwoordelijk is
voor het begeleidingsplan.
Naast de afspraken in het begeleidingsplan liggen er ook afspraken vast in het huurcontract
en het huishoudelijk reglement. Dit laatste is in samenspraak met de bewoners opgesteld.

10. Medezeggenschap
Algemene ledenvergadering:
De medezeggenschap binnen JOVO is geregeld in de vorm van een algemene
ledenvergadering waarin ouders en/of vertegenwoordigers van de bewoners zeggenschap
kunnen uitoefenen en het bestuur van adviezen kan voorzien. Per bewoner heeft één
persoon stemrecht.
Bewonersoverleg:
De bewoners zijn vertegenwoordigd in een bewonersoverleg die meerdere keren per jaar
vergadert onder aansturing van het zorgteam en waarin men ook een bepaalde mate van
zeggenschap uit kan oefenen. In 2015 is daar steeds een vertegenwoordiger (ouder) vanuit
de ALV bij aanwezig geweest.

11. Het jaar 2015
Zoals in het voorgaande al is beschreven heeft het jaar 2015 in het teken gestaan van het
starten met de nieuwe zorgaanbieder Stichting Prisma, het inwerken van nieuw personeel,
het opstellen van persoonlijke begeleidingsplannen en het verder vorm geven aan de
Stichting JOVO.
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Bestuursactiviteiten:
Binnen de bestuursvergaderingen en de Algemene ledenvergaderingen zijn er diverse
protocollen besproken en vastgesteld zoals: Beleidsnotitie Alcohol en Drugs, Beleidsnotitie
Samenwonen en logeren, Communicatieplan, Bewonersprofiel en Huishoudelijk regelement.
Het bestuur heeft begin van het jaar enkele vergaderingen gehad in aanwezigheid van het
management van Prisma en eind van het jaar een evaluatiegesprek gehad met het
management en de teamleider van Prisma waarin tevens nieuwe aandachtspunten voor het
jaar 2016 zijn besproken. We waren heel positief over de geleverde zorg in 2015 door
Prisma.
De zorgcontracten met de bewoners zijn opnieuw opgesteld met de tarieven voor 2016.
Ook heeft er in 2015 een kennismaking binnen JOVO plaats gevonden met de Voorzitter van
de Raad van Bestuur van Prisma waarbij veel ouders aanwezig waren. Tussendoor is er
frequent contact geweest tussen bestuur en Prisma.
Er is op uitnodiging van de Voorzitter Raad van Bestuur van Prisma een bezoek gebracht aan
het Landpark Assisië.
Een aantal ouders hebben deelgenomen aan een symposium van Prisma betreffende de
toekomst van wooninitiatieven.
Het bestuur heeft zich actief verdiept in het veranderende beleid rondom zorgverlening
waarbij er een transitie heeft plaats gevonden van bekostiging uit de AWBZ naar de WMO
van de gemeente.
Het bestuur heeft beleidsmedewerkers van Centrum Gemeente Eindhoven uitgenodigd om
kennis te komen maken met JOVO. Vervolgens is er vanuit de gemeente een
adviescommissie op bezoek geweest om de kenmerken/werkwijze van het ouderinitiatief in
kaart te brengen.
Er is actief deelgenomen aan de bijeenkomsten ‘Veldhoven aan tafel’ waarbij er samen met
de gemeente gesproken wordt over het WMO-beleid binnen de gemeente Veldhoven.
Daarnaast zijn we als bestuur als actieve gesprekspartner betrokken bij de beleidsvorming
van de toekomst van ‘Beschermd Wonen‘ binnen de centrumgemeente Eindhoven.
We zijn lid van het Regionaal Platvorm de Sleutel tot Wonen (RPSW), een vereniging van
ouderinitiatieven in Zuidoost Brabant waarbij we verschillende themabijeenkomsten hebben
bezocht.
Het bestuur heeft tevens een aantal keer een vergadering met ons buur-ouderinitiatief
Woondroom Veldhoven gehad waarbij zaken rondom gebouw, gezamenlijk gebruik en
overlast besproken zijn. 3 bewoners van JOVO bewonen een appartement in de woonvleugel
van Woondroom. Goede afspraken rondom regels etc. zijn hierbij van belang.
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In 2015 heeft er 6 maal een bestuursvergadering plaats gevonden en 6 maal een algemene
ledenvergadering. Er is tevens een thema-avond georganiseerd waarin protocollen,
opgesteld door de zorgcommissie, zijn besproken.
Vanwege de veranderende regelgeving rondom indicaties en PGB is er actief gekeken,
samen met de zorgaanbieder, of iedereen beschikte over de juiste indicatie. De indicaties
zonder een ZZP bleken onvoldoende uren te bieden om de zorgvraag van de bewoners te
kunnen beantwoorden. Gesprekken met de indicatiestellers van de gemeenten hebben
samen met begeleiding en een afgevaardigde van het bestuur plaats gevonden, welke
uiteindelijk hebben geleid tot een aanpassing van de indicaties. Iedere bewoner heeft nu
een ZZP waarvan 14 bewoners een ZZP GGZ en 1 bewoner een ZZP VG. Ook zijn indicaties
die in 2015 afliepen opnieuw her-beoordeeld en weer opnieuw voor een jaar afgegeven.
Gezien de PGB-check vanuit de gemeente heeft er ook voor alle bewoners een gesprek
plaats gevonden tussen de indicatiestellers van de gemeente Veldhoven, het bestuur en de
begeleiding.
Er zijn diverse contacten geweest met de gemeente Eindhoven om de beschikbaar gestelde
PGB bedragen op ‘mijn PGB’ te corrigeren.
Groepsactiviteiten:
Er zijn verschillende activiteiten door de activiteitengroep en ook door het personeel in 2015
georganiseerd voor bewoners (deels ook voor ouders).
Een nieuwjaarsreceptie, afscheidsreceptie voor oud-voorzitter JOVO, traktatie vanwege
eenjarig bestaan JOVO, afscheidsreceptie personeel eerdere zorgaanbieder, afscheid van
een bewoner en diens ouders, barbecue, bezoek pretpark, Halloweentocht,
sinterklaasavond, kerstdiner, spelletjesmiddagen, filmavonden en tafeltennistoernooi.
Zorg:
De commissie zorg heeft in 2015 diverse protocollen ontwikkeld zoals:
Communicatieplan JOVO Veldhoven/Prisma, Beleidsnotitie Alcohol en drugs , Notitie
Samenwonen en Logeren.
Er is een bewonersprofiel opgesteld en samen met bewoners en team is er een
Huishoudelijk Regelement opgesteld.
Men is actief bezig geweest met het selecteren van toekomstige bewoners, heeft de zorg
mee bewaakt, gestuurd en gecoördineerd en heeft via de voorzitter van de zorgcommissie
frequente contacten en overlegmomenten met de teamleider van Prisma gehad.
De voorzitter van de zorgcommissie heeft ook samen met de voorzitter van het bestuur een
aantal gesprekken met bewoners en/of ouders gevoerd i.v.m. calamiteiten.
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Huisvesting:
De commissie huisvesting heeft zich het afgelopen jaar beziggehouden met het vergroten
van het terras en het aanleggen van een nieuw terras, het plaatsen van een prieel op het
terras, het bouwen van een fietsenstalling en het tuinonderhoud. Ook is de
gemeenschappelijk ruimte afgesloten van de gangen d.m.v. een schuifdeur en kastenwand.
Er is opnieuw aandacht besteed aan geluidsoverlast die door verschillende bewoners wordt
ervaren. Gesprekken hierover hebben ook plaats gevonden met Woondroom.
Onze bewoners die in de vleugel van Woondroom wonen wilden graag toegang hebben door
de voordeur van Woondroom. Het bestuur heeft hierin verschillende malen actie
ondernomen maar is niet tot een oplossing kunnen komen.
Sponsoring:
De sponsorwerkgroep heeft in het jaar 2015 de laatste spullen aangeschaft voor de
inrichting van de gemeenschappelijke ruimten en verantwoording afgelegd aan de
sponsoren over de besteding van het sponsorgeld.
Bewonersoverleg:
Er heeft meerdere keren een 2015 een bewonersoverleg plaats gevonden. In de overleggen
is er een bezoek en uitleg van de wijkagent geweest, heeft men het huishoudelijk
regelement opgesteld, is het plan betreffende de naastliggende speeltuin/groenvoorziening
besproken, is er een kennismaking met de psycholoog en de wachtlijstbemiddelaar van de
zorgaanbieder geweest. Heeft men uitleg gekregen van de brandweer wat te doen bij brand.
Er is uitleg geweest betreffende de installaties binnen de woning en uitleg over de
geluidsmetingen die uitgevoerd zijn.
De opkomst van de bewoners is gering geweest in 2015 en voor 2016 wordt de vergadering
in een nieuwe vorm gegoten waarbij ook geen vertegenwoordiger van de ouders meer
aanwezig zal zijn. We hopen op deze manier de bewoners meer te betrekken bij allerlei
zaken die in hun woonsituatie spelen en de daarmee samenhangende besluitvorming.
Verhuizing/ nieuwe bewoner:
In 2015 heeft op 1 december de eerste bewoner JOVO verlaten. Een van de redenen was
daarbij het niet kunnen samenwonen binnen JOVO. Verschillende aspirant kandidaten van
de wachtlijst zijn benaderd. Eind van het jaar was er nog geen bewoner gevonden die past
binnen het wooninitiatief of al over een geschikte indicatie beschikte. Het appartement staat
dan ook tijdelijk leeg waarvan de kosten voor rekening van de Stichting komen.
In 2015 is besloten om het wachtlijstbeheer bij de zorgaanbieder Prisma onder te brengen.
De zorgcommissie heeft hierin tevens een rol maar de zorgaanbieder kan meer objectief
naar de aspirant-bewoners kijken.
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12. Vooruitblik 2016
Het jaar 2016 zal in het teken staan van het bieden van nog meer bescherming en
begeleiding aan onze bewoners door het creëren van een slaapdienstruimte en een 24 -uurs
aanwezigheid van personeel.
De bouwcommissie zal hiertoe een bergruimte geschikt gaan maken als slaapdienstruimte.
Aanpassingen dienen er plaats te vinden op gebied van sanitair en een gezond leefklimaat
(verse lucht, licht).
De sponsorgroep zal hiertoe sponsors gaan werven om deze verbouwing te financieren en
om de nodige inventaris aan te kunnen schaffen.
In 2016 zal de aandacht uit moeten gaan naar een nieuwe opzet van het bewonersoverleg.
De begeleiders zullen hiertoe met een voorstel komen.
Er zal in 2016 gezocht moeten worden naar meer contacten tussen JOVO-bewoners en
Woondroombewoners.
De zorgcommissie zal zich verder gaan buigen over diverse protocollen die nog ontwikkeld
dienen te worden zoals een klachtenregeling, calamiteiten en procedures etc.
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De activiteitengroep zal in 2016 meer samen gaan werken met het team waarbij begeleiding
vanuit het team tijdens activiteiten aanwezig is. Ouders helpen mee organiseren en verlenen
hulp en ondersteuning daar waar nodig/wenselijk is.
Vanuit het bestuur zullen er acties ondernomen worden om meer aspirant-bewoners op de
wachtlijst te krijgen voor JOVO.
Het bestuur is voornemens dagbestedingsactiviteiten te gaan organiseren binnen het
gebouw van JOVO. Dit om een aantal bewoners een zinvolle dagbesteding te kunnen bieden.
Hierbij zal het werven van sponsoren van belang zijn, evenals het aanvragen van
dagbestedingsindicaties bij de gemeente Veldhoven. Overwogen kan worden of
buitenstaanders hier in de toekomst ook bij aan kunnen sluiten.
Het bestuur zal zich actief blijven inzetten om financieel en inhoudelijke de juiste zorg te
kunnen blijven bieden aan onze bewoners. Het actief participeren in gemeentelijke
overlegorganen is hierbij noodzakelijk.
Ook zal het bestuur zich steeds op de hoogte moeten houden van veranderingen in de
zorgwetgeving en daarop anticiperen.

Opgesteld door: C.M. Speekenbrink-Geerts, secretaris Stichting JOVO

Goedgekeurd op de bestuursvergadering d.d. 04-04-2016 door het
Bestuur Stichting JOVO Veldhoven
Voorzitter:
Secretaris:
Bijlage: financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016
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