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1. Inleiding
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.
In het jaar 2016 is de samenwerking met Prisma verder uitgebouwd, hebben er zich
bestuurlijke ontwikkelingen voorgedaan, zijn er bewoners weggegaan en weer toegetreden.
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Daarnaast verkeren we nog steeds in een transitiefase wat betreft de financiering van ons
wooninitiatief.
2016 is op diverse terreinen een zeer intensief jaar gebleken voor bestuur, bewoners en
team.

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 voor 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 naar verwachting niet mogelijk maakt om
volledig zelfstandig te wonen. Door het realiseren en in stand houden van dit woonproject
willen we voor hen een eigen plek (appartement) creëren waar ze een veilig, vertrouwd en
geborgen thuis kunnen 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, tv. kijken 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 sociale 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.
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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.

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 (oude indicatie) in PGB of vanuit de WMO een indicatie
Beschermd wonen Midden of Zwaar 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.
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4. Ouders/vertegenwoordigers
De ouders willen met dit woonproject een goede basis creëren waardoor hun kinderen 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.
Vanaf eind 2016 is er besloten om de voorzitters van de commissies/werkgroepen niet
automatisch zitting te laten nemen in het bestuur. Er wordt ook niet meer over voorzitters
van de commissies gesproken maar over coördinatoren.
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, zussen of andere
verwanten van bewoners.

5. Bestuur
Vanaf de oprichting wordt het bestuur gevormd door ouders. In 2014 en 2015 is de
bestuurssamenstelling in zijn geheel veranderd. In 2016 zijn er wederom verschillende
bestuurswisselingen geweest.
In juni 2016 is Mw. W.M. van Bennekom afgetreden als bestuurslid. Haar taak als
penningmeester is tijdelijk overgedragen naar de secretaris mw. C.M. Speekenbrink daar er
geen andere gegadigden waren om deze taak uit te gaan voeren. Mw. van Bennekom heeft
vervolgens aangeboden de administratieve werkzaamheden op zich te blijven nemen.
Als extra algemene bestuursleden, om het draagvlak binnen het bestuur te vergroten, zijn
per 1 juni 2016 toegetreden tot het bestuur: dhr. K. Heij en mw. M.G.P.M. Ketelaars.
Dhr. J. van Vijfeijken is, door het vertrek van zijn zoon binnen het ouderinitiatief, afgetreden
met ingang van 1 oktober 2016.
Mw. C.Y. Pernot is op 1-12-2016 toegetreden tot het bestuur in de rol van penningmeester.
Met ingang van 1 jan. 2017 zal ze tevens de rol van secretaris over gaan nemen van mw.
C.M. Speekenbrink, die haar functie als bestuurslid dan zal neerleggen.
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De bestuurssamenstelling per 31 december 2016 is als volgt:
Dhr. drs. J. Strootman, voorzitter
Mw. drs. C.M. Speekenbrink, secretaris
Mw. C.Y. Pernot-Parmentier, penningmeester
Dhr. P.M. Speekenbrink, vicevoorzitter, voorzitter commissie zorg en contactpersoon Prisma
Dhr. K Heij, algemeen bestuurslid,
Mw. M.G.P.M. Ketelaars, algemeen bestuurslid
Bestuursleden worden benoemd voor 3 jaar en kunnen 2 maal herbenoemd worden

6. Commissies JOVO
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 en
werkgroepen.
De commissie zorg houdt zich bezig met het opstellen van beleidsnotities, de selectie en
aanname personeel en nieuwe bewoners en wachtlijstbeheer. Tevens wordt de zorg
bewaakt en onderhoudt de voorzitter van de commissie, bestuurslid dhr. P. Speekenbrink,
contact met team en teamleidster o.a. bij vragen en problemen betreffende de begeleiding
en/of bewoners. De voorzitter van de zorgcommissie kan tevens door de ouders benaderd
worden bij problemen die niet via de Driehoek (bewoner-personeel- ouders) opgelost
kunnen worden.
In 2017 wordt het de bedoeling om de coördinerende rol van deze commissie niet door een
bestuurslid maar een ander lid van de commissie uit te laten voeren. Het bestuurslid,
dhr. P. Speekenbrink, blijft wel degene die de contacten met zorgverlener onderhoudt en
ingezet wordt bij problemen in de driehoek.
De coördinator zal een van de overige leden van deze commissie gaan worden.
De commissie huisvesting houdt zich bezig met onderhoudswerkzaamheden, veranderingen
en aanpassingen in en buiten het gebouw en de tuin. Het opleveren van de appartementen
wordt ook door deze commissie uitgevoerd. Daarnaast verlopen de contacten met de
woonstichting Thuis ook via deze commissie. De coördinator van de commissie draagt er
zorg voor dat alle info betreffende deze commissie met het bestuur kortgesloten wordt.
Dhr. M. Ketelaars heeft na vertrek van het bestuurslid dhr. J. v. Vijfeijken het
coördinatorschap overgenomen.
Vanaf 1 januari 2017 wordt de werkgroep omgevormd tot commissie facilitair. Dhr.
M. Ketelaars blijft daarbij coördinator.
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De werkgroep activiteiten houdt zich bezig met het organiseren van sociale activiteiten voor
de bewoners binnen en buiten het gebouw. Als coördinator van de commissie is
mw. M. Heij de verantwoordelijke ouder geweest in 2016.
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. Ook zijn er in 2016, op verzoek van de
bewoners, tijdens de uitvoering van activiteiten binnenshuis zo min mogelijk ouders
aanwezig geweest. Wel zijn de ouders betrokken in de voorbereiding van de activiteiten.
In de werkgroep heeft vanaf 2016 ook één begeleider zitting en er wordt overwogen ook
bewoners hier een actieve rol in te laten spelen. Een bewoonster is vanaf eind 2016 al
betrokken bij het meedenken en aanleveren van ideeën binnen de werkgroep activiteiten.
De huidige begeleider vanuit het zorgteam wordt vanaf eind 2016 ook bijgestaan door nog
een begeleider vanuit het zorgteam.
Eind 2016 is besloten te gaan werken met een jaarplanning voor 2017 die specifieker
uitgewerkt zal gaan worden dan in 2016. De belangrijkste activiteiten worden daarin
opgenomen voor het nieuwe jaar met daarbij een begroting en taakverdeling
ouders/begeleiders. Per kwartaal zal dat specifiek uitgewerkt gaan worden en voorgesteld
worden aan het bestuur.
De werkgroep activiteiten wordt in 2017 omgevormd tot commissie activiteiten met
mw. M. Heij nog steeds als coördinator.
De werkgroep sponsoring: houdt zich bezig met de werving van sponsors. De
inrichting/afschrijving inventaris van de gemeenschappelijke ruimte, tuin etc. kan enkel
bekostigd worden door giften van sponsoren. Op dit moment zijn we nog zoekende naar een
goede structuur en werkzaamheden van de commissie waarbij ook de coördinator nog
gekozen zal moeten worden. Dit is vanuit het bestuur een aandachtspunt voor 2017.
Overige werkzaamheden: naast deze commissies en werkgroepen is er ook één ouder,
dhr. T. Seesing verantwoordelijk voor de gezamenlijke brandmeldcentrale van Woondroom
en JOVO.
Dhr. J. van Bennekom is verantwoordelijk voor het beheer van de website en deels
betrokken bij de ontwikkelingen van het JOVO-net. Hierbij is ook een externe webmaster
(ouder van vroegere bewoonster) betrokken.
De werkzaamheden betreffende aanvraag indicaties, beschikkingen gemeente, contacten
met overheidsorganen en gemeente betreffende de PGB zijn in 2016 uitgevoerd door
mw. L. Speekenbrink, bestuurslid van JOVO. Ook in 2017, na aftreden uit het bestuur, zal ze
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deze taken blijven vervullen. Ook de organisatie van de interne dagbesteding is in 2016 door
haar uitgevoerd.
De administratieve ondersteuning van het penningmeesterschap is vanaf juni 2016
uitgevoerd door mw. W. van Bennekom. Ook zal ze deze ondersteuning in 2017 blijven
bieden aan de penningmeester.

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.
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 en individuele meterkast.
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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 of een minimum inkomen, 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 benodigde
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 en/of budgetten
beschermd wonen) van alle bewoners gezamenlijk ingezet om zowel de individuele zorg als
de collectieve zorg te bekostigen. Naast het bekostigen van de zorgaanbieder Prisma hebben
de bewoners in 2016 nog ongeveer 10 % van het totale budget in kunnen zetten voor het
inkopen van zorgverleners (al dan niet) buiten JOVO. Dit trachten we als JOVO in stand te
houden omdat sommige vormen van begeleiding niet aangeboden kunnen worden door de
zorgaanbieder (bv. netwerkcontacten voor de toekomst als ouders uitvallen, begeleide
vakanties, specifieke begeleiding bij seksuele problematieken etc.)
De Stichting heeft 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. In
2016 bleek echter dat het aantal uren begeleiding ontoereikend was om alle hulpvragen van
de bewoners te kunnen beantwoorden en de veiligheid van de bewoners te waarborgen.
Het rooster is in 2016 dan ook enkele malen uitgebreid met meer personeelsuren voor zorg.
Vanaf februari 2016 is er, vanwege ondersteuningsvragen en crisismomenten buiten het tot
dan gebruikte rooster, in de nachten gewerkt met een telefonische bereikbaarheidsdienst
totdat er een ruimte geschikt was gemaakt als slaapruimte voor het personeel.
In mei 2016 is er vervolgens gestart met slaapdiensten. Hiertoe is begin 2016 een ruimte
omgebouwd tot slaapdienstruimte. Vanaf dit moment wordt er binnen JOVO 24-uurs zorg
geboden gedurende de gehele week.
Team:
Het team bestond in 2016 uit 4 persoonlijk ondersteuners niveau 4, 2 begeleiders niveau 3
en 2 begeleiders/gastvrouwen niveau 1. Eind 2016 is er een extra niveau 4 begeleider
aangesteld. Vanaf het moment dat er met slaapdiensten gewerkt is gaan worden was het
niet meer mogelijk dat personeel elkaar kon vervangen bij ziekte of vakantie. Er is toen ook
besloten om 2 flexmedewerkers toe te gaan voegen aan het team. Deze draaien regelmatig
diensten zodat ze bekend blijven bij de bewoners.
De persoonlijk ondersteuners zijn verantwoordelijk voor het zorgplan van de bewoners en 1e
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.
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Ook zijn de gastvrouwen vanaf 2016 ingezet om bewoners te assisteren 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. Ook heeft de teamleider in
2016 frequent contact gehad met het bestuur (voorzitter zorgcommissie) betreffende de
werkzaamheden van personeel, problemen met betrekking tot bewoners en contacten die
voortvloeiden uit problemen binnen de driehoek.
Door langdurige ziekte van personeel eind 2016 bleek het rooster, ondanks een extra
personeelslid/ urenuitbreiding toch nog niet volledig gevuld te kunnen worden.
Begin 2017 zal bekeken worden hoe er zo efficiënt mogelijk gewerkt kan gaan worden door
het team en hoe de uren begeleiding over de verschillende bewoners beter verdeeld kunnen
gaan worden.
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 één
gedragswetenschapper binnen Prisma. Er vinden teamvergaderingen en intervisie/supervisie
bijeenkomsten plaats onder begeleiding van de teamleider.

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
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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 die zij gemaakt
hebben 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 de huisregels. 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
vertegenwoordiger stemrecht.
Bewonersoverleg:
De bewoners zijn vertegenwoordigd in een bewonersoverleg dat meerdere keren per jaar
plaatsvindt 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. Vanaf 2016 is er op verzoek van de bewoners zonder ouders
vergaderd. Het zorgteam draagt er zorg voor dat vragen en informatie van bestuur naar
bewoners en vice versa goed overgedragen worden.
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11. Het jaar 2016
In het jaar 2016 is er, na een opstartfase van de zorgaanbieder Prisma in 2015, verder
gewerkt aan het vorm geven aan de Stichting JOVO, de vormgeving aan de zorgverlening
vanuit Prisma en de ontwikkelingen op het gebied van financiering en wetgeving met
betrekking tot een ouderinitiatief.
Bestuursactiviteiten:
Het bestuur heeft zich ook in 2016 weer actief verdiept in het veranderende beleid en
wetgeving vanuit de WMO.
Er wordt nog steeds actief deelgenomen aan de bijeenkomsten ‘Veldhoven aan tafel’ waarbij
er samen met de gemeente gesproken wordt over het algemene WMO-beleid binnen de
gemeente Veldhoven.
In het kader van deze beleidsvorming is er in maart 2016 een werkbezoek gebracht aan
JOVO door de wethouder van welzijn, zorg en participatie en beleidsmedewerkers WMO van
de gemeente Veldhoven. Gesproken is er over de vorm beschermd wonen die JOVO
voorstaat, de voordelen van een ouderinitiatief en hoe de financiering daarin geregeld zou
kunnen worden.
In juni 2016 is er vervolgens weer een bezoek gebracht aan JOVO en heeft er een gesprek
plaats gevonden met beleidsmedewerkers WMO Veldhoven betreffende de indicaties
huishoudelijke hulp die losgekoppeld gaan worden van de indicatie begeleiding bij
Beschermd wonen. Ouderinitiatief Woondroom Veldhoven was hierbij ook aanwezig. Er is
gesproken over het aantal uren en tarieven betreffende deze huishoudelijke zorg voor de
bewoners. We hebben als JOVO een bezwaar ingediend op grond van het vastgestelde
tarief, wat we te laag achten voor onze doelgroep. Dit is afgewezen en we zijn uiteindelijk
akkoord gegaan met een vast tarief en aantal uren voor iedere bewoner van JOVO.
Ondanks het lage uurtarief heeft JOVO besloten dat de huidige gastvrouwen van Prisma
deze werkzaamheden blijven verrichten (ondanks de hogere kosten). Dit vanwege de
bekendheid en de flexibiliteit die ze kunnen bieden aan de bewoners.
Daarnaast zijn we als bestuur als actieve gesprekspartner betrokken bij de beleidsvorming
van de toekomst van ‘Beschermd Wonen‘ binnen de centrumgemeente Eindhoven. De
werkgroep wooninitiatieven (gemeenten, RPSW, ouderinitiatieven) waarin ook JOVO is
vertegenwoordigd, heeft in 2016 dan ook 11 maal vergaderd. Tussentijds heeft er veelvuldig
mail en telefonisch contact plaats gevonden tussen de verschillende ouderinitiatieven en het
RPSW (Regionaal Platform Sleutel tot Wonen).
Begin augustus 2016 heeft er een interview plaats gevonden binnen een aantal
woonvoorzieningen, waaronder ook JOVO, door de onderzoeksbureaus Talenter en
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Significant, ingehuurd door de gemeente Eindhoven, om de vormgeving van Beschermd
Wonen binnen ouderinitiatieven beter in kaart te brengen. Hiervan is een rapport
uitgekomen: ‘Van inzichten naar inrichten’, impactanalyse ouderinitiatieven.
In augustus 2016 is de totale werkgroep, afgevaardigden van ouderinitiatieven en
beleidmakers binnen de gemeente Eindhoven en Veldhoven, op werkbezoek geweest bij
JOVO. Lovende woorden werden er gesproken over de opzet, inrichting en uitstraling van
JOVO. Bewoners hadden voor één keer hun gezamenlijke huiskamer afgestaan aan de
werkgroep.
Het bestuur is na vertrek van de penningmeester uit het bestuur actief op zoek gegaan naar
een penningmeester zowel binnen de ouders van JOVO als extern. Uiteindelijk is het
penningmeesterschap ondergebracht bij de secretaris van de stichting.
Het bestuur heeft in 2016 de ANBI-status aangevraagd.
Het bestuur heeft in 2016 besloten alsnog een bestuursaansprakelijkheidsverzekering af te
sluiten omdat de vrijwilligersverzekering vanuit de gemeente niet voldoende bescherming
biedt.
In december 2016 hebben de wethouder, de indicatiestellers en beleidsmaker van de
gemeente Veldhoven wederom een bezoek gebracht aan JOVO en Woondroom om aan te
geven hoe er geïndiceerd wordt binnen de gemeente Veldhoven. Als JOVO zijn we het niet
eens met de wijze van indiceren en de tariefstelling hierbij. De tarieven zijn vele procenten
minder dan de tarieven die in het verleden golden voor indicaties binnen de AWBZ.
Als ouderinitiatief kunnen we met eenzelfde zorgvraag als in het verleden, maar met een
verlaagd PGB -tarief, niet meer de passende zorg bieden aan de bewoners binnen JOVO.
Bij een aantal bewoners is er dan ook een klachtenprocedure in werking gesteld richting
centrumgemeente Eindhoven die de tarieven bepaalt. Eind 2016 zijn de resultaten daarvan
nog niet bekend.
Als ouderinitiatief JOVO zijn we lid van het Regionaal Platvorm de Sleutel tot Wonen (RPSW),
een vereniging van ouderinitiatieven in Zuidoost Brabant waarbij we verschillende
themabijeenkomsten hebben bezocht.
Daarnaast zijn we ook lid van Per Saldo, een belangengroepering voor mensen met een PGB.
Het bestuur heeft tevens een aantal keer een vergadering gehad met ons buurouderinitiatief Woondroom Veldhoven, 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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Er zijn weer stappen ondernomen richting woonstichting ‘Thuis’ in verband met de
geluidsoverlast in de appartementen.
Het bestuur heeft in 2016 de zorg van Prisma geëvalueerd met het management en de
teamleider van Prisma. Over het algemeen waren we weer positief over de geleverde zorg
van Prisma en de overlegmogelijkheden met teamleidster. Er is wel besproken om toch
meerdere keren per jaar te evalueren om veranderpunten sneller op te kunnen pakken.
De zorgovereenkomsten met de bewoners zijn eind 2016 opnieuw opgesteld met de
tarieven voor 2017.
Indicatieproces:
Afgelopen jaar zijn er meerdere bewoners binnen JOVO opnieuw geïndiceerd moeten
worden vanwege een aflopende ZZP GGZ C indicatie.
Een aantal bewoners hebben nog een oude, geldige ZZP GGZ C indicatie die nog doorloopt in
het kader van het overgangsrecht.
Vanaf medio 2016 is de gemeente bij de nieuwe indicaties overgegaan op de nieuwe
(verlaagde) tarieven en indicaties.
De oude GGZ 3 C-indicaties zijn overgezet naar een indicatie Beschermd Wonen Midden. Het
tarief daarbij is verlaagd. De huishoudelijk zorg is niet meer inbegrepen in dit pakket en
vraagt om een aparte indicatie waarvan de tarieven en duur voor iedere bewoner al
vastliggen (zie hiervoor).
Een aantal bewoners zijn vanwege de zwaarte van de problematiek overgegaan naar een
indicatie Beschermd Wonen Zwaar.
Alle bewoners hebben in 2016 nog een Wooninitiatieventoeslag ontvangen. Mogelijk dat
deze in de toekomst ook gaat verdwijnen.
Er zijn diverse contacten geweest met de gemeente Eindhoven om de beschikbaar gestelde
PGB bedragen op ‘mijn PGB’ te corrigeren.
Groepsactiviteiten:
Er zijn in 2016 verschillende activiteiten door de activiteiten werkgroep en het zorgteam
georganiseerd voor bewoners (deels ook voor ouders).
Er zijn wekelijks activiteiten georganiseerd zoals: filmavonden, spelletjesavonden,
gameavonden, creatieve middagen, kook/bakmiddagen, fietstocht, boswandeling, darten,
bowlen, poolen, midgetgolf, kanovaren, tafeltennistoernooien, Efteling, Halloweentocht,
sinterklaasviering, kerststukjes maken, etentjes zoals BBQ, gourmetten, pizzarette en
oudjaar vieren.

Jaarverslag 2016

16

Voor ouders zijn er ook verschillende activiteiten georganiseerd zoals een
nieuwjaarsreceptie en 2 maal een afscheidsreceptie voor bewoners en ouders.

Zorg:
De commissie zorg is in 2016, 8 maal bij elkaar gekomen. Onderwerpen waarover is
vergaderd zijn: de rolverdeling ouders, medezeggenschap van bewoners, het opstellen van
een gedragscode en bespreken wat als overlast benoemd kan worden. Er is geïnventariseerd
wat er zoal opgenomen moet worden in een kwaliteitssysteem van JOVO.
Er zijn verschillende protocollen ontwikkeld zoals: een aangepaste zorgvisie, een protocol
vervoer en vervoerskosten, aanname- en vertrekcriteria.
Daarnaast is men actief bezig geweest met het selecteren van toekomstige bewoners,
hebben er gesprekken plaatsgevonden met aspirant-bewoners en zijn er nieuwe bewoners
toegelaten tot JOVO.
De voorzitter van de commissie heeft in overleg met bestuur de zorg mee bewaakt, gestuurd
en gecoördineerd. Daarnaast heeft de voorzitter van de zorgcommissie frequente contacten
en overlegmomenten met de teamleider van Prisma gehad.
De voorzitter van de zorgcommissie heeft ook een aantal gesprekken met bewoners en/of
ouders gevoerd i.v.m. calamiteiten of onenigheden in de Driehoek.
Huisvesting:
De commissie huisvesting heeft zich het afgelopen jaar beziggehouden met diverse
onderhoudswerkzaamheden in en buiten het gebouw en met het ombouwen van een
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berging tot slaapdienstruimte voor het team. Er is daarin een wastafel geplaatst, een aircoluchtververser aangelegd en de kamer is ingericht met bed en kasten. Er is tevens een
wasmachine en droger aangeschaft en in de binnen fietsenberging geplaatst.
De buiten fietsenberging is dichtgemaakt en afsluitbaar gemaakt. Dit in verband met diefstal
van meerdere fietsen in de buitenberging. Tevens is er verlichting aangebracht.
De huisvestingscommissie heeft zich ook beziggehouden met een poging internet aan te
laten leggen in de gemeenschappelijke huiskamer van de bewoners, heeft toezicht
gehouden op en toegang geboden aan monteurs rondom verwarming- en koelsystemen en
brandalarmering. Er is overleg gevoerd met de woningstichting ‘Thuis’ over allerlei
technische zaken.
Er is een onderhoudscontract aangegaan met een hovenier en een glazenwasser. De
werkzaamheden van beide bedrijven worden na een jaar geëvalueerd.
Sponsoring:
De sponsorwerkgroep heeft in het jaar 2016 een aanvraag gedaan bij verschillende fondsen
om de slaapdienstruimte te financieren. Deze aanvragen zijn afgewezen.
Er is een aanvraag ingediend bij een fonds voor een startbedrag voor het opstarten van
dagbesteding binnen JOVO. Hierbij is geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van
computerapparatuur.
Er is meegedaan aan een sponsoractie van Specsavers en er is gecollecteerd voor het NSGK.
Bij deze laatste actie is een deel van het ingezamelde geld ter beschikking gesteld aan JOVO.
Bewoners is gevraagd hiervoor een bestemming voor te stellen.
ALV-vergadering:
Er heeft in 2016, 4 maal een ALV plaats gevonden.
Omdat tijdens een ALV bleek dat ouders zich onvoldoende geïnformeerd voelden is er
besloten een nieuwsbrief in het leven te roepen. Vanaf mei 2016 zijn er vervolgens 6
nieuwsbrieven uitgegaan wat als positief werd ervaren door de ouders.
Het bestuur heeft een huishoudelijk reglement opgesteld behorend bij de statuten. Dit is
voorgelegd aan de ouders. De invoering van een AVV (algemene vergadering
vertegenwoordigers) i.p.v. een ALV zal in 2017 geformaliseerd gaan worden.
Bewonersoverleg:
Er heeft 5 maal in 2015 een bewonersoverleg plaats gevonden.
Er is getracht de opkomst te verhogen door het bieden van iets bij de koffie. Dit heeft echter
niet geleid tot een hogere opkomst. In 2017 zal opnieuw bekeken moeten worden hoe de

Jaarverslag 2016

18

bewoners zo maximaal mogelijk bij het overleg te betrekken. Vanuit de bewoners heeft één
bewoner aangeboden te gaan participeren binnen de activiteiten commissie.
Nieuwe bewoners:
In 2016 hebben 3 bewoners JOVO verlaten. 2 appartementen zijn gelijk weer verhuurd
kunnen worden aan nieuwe kandidaten. De laatste maanden van 2016 heeft er een
appartement leeg gestaan vanwege onvoldoende geschikte kandidaten op de wachtlijst.
Het lege appartement is regelmatig gebruikt voor vergaderingen en overleg.
Er zijn diverse advertenties geplaatst waarin gezocht wordt naar aspirant-bewoners voor
JOVO.
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JovoNet:
In 2016 is er gestart met het opzetten van een JOVO netwerk. De bedoeling is dat dit vanaf
2017 door bewoners, ouders en personeel gebruikt gaat worden als communicatiemedium.
In 2016 is het JovoNet ingericht door het bestuur en deels ook al in gebruik genomen. In
2017 zullen ouders, bewoners en personeel geïnstrueerd worden hoe het te gaan gebruiken.
Het bestuur heeft heel het bestuurs- en bewonersarchief gedigitaliseerd en opgeslagen op
het JovoNet. De toegang tot documenten is hierbij ingesteld.
Het JovoNet biedt tevens de mogelijkheid om met JOVO mailadressen te gaan werken. Het
bestuur werkt al met deze mailadressen.
In de toekomst is het de bedoeling dat de JOVO website ook aan dit JovoNet wordt
gekoppeld.
Dagbesteding:
In 2016 is er een plan uitgewerkt om dagbesteding binnen JOVO te gaan bieden aan
bewoners die nog niet toe zijn aan externe dagbesteding.
Bij aanvang bleken er 5 bewoners interesse te hebben hiervoor en is er een traject uitgezet.
Er is gezocht naar externe aanbieders dagbesteding die binnen JOVO dit konden gaan
coördineren. Gesprekken hebben er plaats gevonden met het RIBW, GGZe en Compit-aut.
Naar aanleiding van de gesprekken zijn er offertes uitgebracht, ook Prisma heeft een offerte
uitgebracht.
We zijn een contract aangegaan met het RIBW en vanaf september is de dagbesteding
(werken aan werk) van start gegaan. Al bij aanvang is er een bewoner afgevallen vanwege
het vinden van een dagbestedingsplaats extern. Na enkele maanden zijn er nog 2 bewoners
afgevallen, waardoor de kosten door slechts 2 bewoners gedragen moesten worden.
Om verschillende redenen heeft het RIBW eind 2016 aangeven het bieden van dagbesteding
niet rendabel meer te vinden en heeft het contract met ingang van 1 februari 2017
opgezegd.
In 2017 zal opnieuw bekeken moeten worden of het nog mogelijk is dagbesteding binnen
JOVO aan te bieden.
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12. Vooruitblik en doelstellingen 2017
Het bestuur heeft samen met de zorgverlener Prisma doelstellingen voor 2017 opgesteld.
Aandacht zal er besteed gaan worden aan: het meer oog hebben voor het individu i.p.v.
nadruk op het groepsproces, verhogen collectiviteitsgedachte ouders, conflicthantering
ouders, investering in de kleine driehoek, beter aansluiten bij zorgbehoefte bewoners,
evaluatie gastvrouwen en nachtdiensten, ASS scholing team, inzet extra gekwalificeerd
personeel in verband met de zwaarte van de problematieken.
Het bestuur zal de vormgeving van een AVV verder gaan uitwerken.
Het bestuur zal vanwege de verminderde budgetten PGB, gaan onderzoeken of
slaapdiensten mogelijk gedeeld kunnen worden met Woondroom.
Het bestuur wil komen tot meer bestuurlijk overleg of samenwerking tussen JOVO en
Woondroom.
In 2017 zal de aandacht nog steeds uit moeten gaan naar het zo optimaal mogelijk betrekken
van bewoners bij het bewonersoverleg.
Het bestuur zal zich in 2017 moeten beraden over een eventuele doorstart van dagbesteding
binnen JOVO.
Het bestuur zal het penningmeesterschap verder uit gaan werken en professionaliseren.
Het bestuur zal zorg dragen voor een verdere uitwerking van het JOVOnet en het opzetten
van een nieuwe website, waarbij getracht wordt bewoners uitdrukkelijk te gaan betrekken.
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.
De zorgcommissie zal verder onderzoeken in hoeverre de medezeggenschap van bewoners
zo goed mogelijk geregeld kan worden. De zorgcommissie zal zich verder gaan buigen over
diverse protocollen die nog ontwikkeld dienen te worden zoals een klachtenregeling,
calamiteiten en procedures en het kwaliteitshandboek verder uitwerken.
Het intakeproces m.b.t. nieuwe bewoners en het wachtlijstbeheer zal opnieuw bekeken
worden en zal deels ook weer uitgevoerd gaan worden door de zorgcommissie i.s.m. de
cliëntondersteuning van Prisma.
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De activiteitencommissie zal in 2017 de lijn voortzetten wat betreft de samenwerking met
het team in het organiseren van activiteiten voor de bewoners
De contacten die ontstaan zijn tussen bewoners van JOVO en Woondroom dienen verder
uitgebouwd te moeten worden door het gezamenlijk organiseren van activiteiten.
Het actief betrekken van bewoners bij de opzet van activiteiten zal aandachtspunt zijn.
De commissie facilitair zal in 2017 gaan inventariseren hoe de binnen fietsenberging
functioneler gebruikt kan gaan worden en zal gaan voorzien in extra opbergmogelijkheden
voor de inventaris van JOVO.
Het protocol Brandmeldinstallatie zal geactualiseerd worden met daarbij richtlijnen en
oefeningen voor bewoners en personeel.
De commissie sponsoring zal in samenwerking met het bestuur komen tot een
functieomschrijving en doelstellingen voor de toekomst.
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