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OLIVIER-MAILNIEUWS nr 2, dd 15 januari 2008 
 
Oliviernieuws dd 15 januari 2008 
 
Onderlinge informatievoorziening Olivierleden: 
Na de vorige algemene Oliviervergadering (november 2007) is door het bestuur beloofd na te denken 
over verbetering van de vergaderefficiency. Alle Olivier-ouders hadden het idee dat de vergaderingen te 
lang duurden, dat er teveel discussie was over zaken die eigenlijk al in de werkgroepen zouden moeten 
zijn afgehandeld en dat er teveel papier werd rondgestuurd om het allemaal goed te kunnen lezen. (Dit 
los van het feit er wel erg veel werk is verzet en vooruitgang geboekt!). 
Naar aanleiding van deze discussie heeft het bestuur inderdaad nagedacht, en zal met ingang van de 
volgende vergadering het volgende worden voorgesteld voor de algemene vergaderingen: 
- minder agendapunten op de algemene vergadering: vooral beslispunten die door de  

werkgroepen worden aangedragen, voorzien van een schriftelijke toelichting (zodat men zich er 
thuis al op kan voorbereiden), 

- tijdens elke algemene vergadering is er verder altijd een agendapunt waarbij de voorzitter van 
elke werkgroep mondeling de stand van zaken kort toelicht (uiteraard met ruimte voor -korte- 
vragen en antwoorden). 

Vanzelfsprekend moet de onderlinge informatievoorziening, ook los van de algemene vergaderingen, 
zodanig zijn ingericht dat iedereen goed op de hoogte blijft van wat er gebeurt en daarover ook zijn zegje 
kan doen. Daarvoor wordt het volgende voorgesteld: 
- introductie van een Olivier-mailnieuwsbrief, waarin op gezette tijden de laatste ontwikkelingen 

worden doorgegeven (is al in gang gezet), 
- ter kennisgeving doorsturen door de werkgroepen van alle verslagen aan alle leden: daarvoor 

stelt elke werkgroep een notulist aan die voor de verslaglegging zorgt, 
- de werkgroep zelf, of het bestuur, haalt uit deze verslagen eventueel zaken die aan de algemene 

vergadering moeten worden voorgelegd (voorzien van een schriftelijke toelichting: zie hierboven). 
Verdere algemene tips om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen (in de wetenschap  
dat er zeker vaker vergissingen zullen worden gemaakt gegeven de snelheid van het proces en de grote 
hoeveel zaken waarover moet worden beslist): 
- reageer altijd op mails (ook als je het ergens mee eens bent, of er (nog) geen mening over hebt, 
- bekijk je mailbox regelmatig. 
Het bestuur hoopt dat op deze manier de vergaderingen korter en duidelijker kunnen verlopen, terwijl 
toch iedereen het gevoel houdt dat het goed gaat en dat iedereen op de hoogte is van alle ontwikkelingen. 
 
Passeren akten: 
Op dinsdag 15 januari 2008 passeert notaris Beijsens van kantoor Daamen Notarissen uit Tilburg de 
akten van de Statuten van Stichting en Vereniging Olivier.  
 
Ondersteuning door Bert Reintjes: 
Bert Reintjes (Taxatieschaalproject) gaat de werkgroep Zorg adviseren bij (de planning van) de 
inventarisatie van activiteiten van de werkgroep Zorg die ertoe moet leiden dat bij de daadwerkelijke start 
van het woonproject de zorg voor de jongeren optimaal is geregeld. Daartoe zal hij ook advies uitbrengen 
over het programma van eisen waaraan de zorg straks moet voldoen, en over te stellen criteria op grond 
waarvan weging van offertes van zorgaanbieders kan plaats vinden zodat een zo verantwoord mogelijke 
keuze voor een zorgaanbieder kan worden gedaan. Een eerste afspraak met hem en de werkgroep Zorg 
is half januari gepland. 
 
Planning gesprekken zorgaanbieders: 
Vlak voor kerstmis zijn vijf zorgaanbieders schriftelijk benaderd om hun interesse in begeleiding van (het 
voortraject van, d.w.z. de periode totdat de woongroep definitief van start gaat) Olivier. Brieven, waarin 
Olivier en de vraag aan de zorgaanbieder is toegelicht, voorzien van het in de vergadering besproken 
minibestek en een korte beschrijving van de jongeren, zijn uitgegaan naar Prisma, Amarant, Meare/de 
Plaatse, ASVZ (Vincentius) en Gemini. Daarbij is gevraagd om: 
- advies bij de indeling van de gezamenlijke ruimte, domotica en volgsysteem, de indeling van de 

individuele appartementen, 
- advies bij de verdere invulling van de zorg: organisatie gedifferentieerd zorgaanbod, collectief 

zorgplan, voorbereiden zorgcontracten, 
- begeleiden groepsproces jongeren, huisregels, toewijzing appartementen, 
- advisering fondsenwerving, 
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- meedenken over gezamenlijke uitwerking van Olivier als kwaliteitsproduct. 
Door de werkgroep Zorg worden eind januari gesprekken gevoerd met geïnteresseerde zorgaanbieders, 
waarna hopelijk snel een keuze gemaakt kan worden voor de zorgaanbieder die ons in het voortraject 
verder zal kunnen ondersteunen. 
 
Procedure nieuwe kandidaten: 
Uitgangspunt is de eerder opgestelde profielschets. In overleg met Stromenland is besloten dat nieuwe 
kandidaten worden geselecteerd op basis van een drietal criteria die in samenhang met elkaar worden 
bezien: passendheid bij de groep, voldoende budget, en binding aan de gemeenschap. 
Voorstel is om een voorselectie van kandidaten te maken door MEE, Stromenland en bestuur op basis 
van schriftelijke informatie over kandidaten die hetzij bij MEE, hetzij bij Stromenland in beeld zijn en op 
basis daarvan een rangorde te bepalen. Vervolgens spreekt (een vertegenwoordiging van) het bestuur 
informatief met deze kandidaten (in volgorde van de ranglijst) om het Olivierverhaal te vertellen: de 
historie van het ouderinitiatief, de betrokken jongeren, de visie op wonen en zorg, informatie over 
intentieverklaring en financiën, etc: een soort intake om de interesse van de ouders te bepalen. Uiteraard 
bieden de potentiële nieuwe ouders ook informatie van hun kant. Daarna kunnen de nieuwe ouders hun 
belangstelling definitief bepalen, waarna gesprekken worden gepland om een definitieve keus voor 
deelname in Olivier te bepalen. Voorgesteld wordt om deze gesp[rekken door twee vertegenwoordigers 
van de Vereniging Olivier te laten voeren met een orthopedagoog, en iemand van MEE (informatie 
taxatieschaal etc). Eea zal waarschijnlijk in februari zijn beslag krijgen. 
 
Bouwtekeningen: 
Aanstaande donderdag (17 januari 2008) zullen de bouwtekeningen met een aantal experts (op het 
gebied van wonen, en op het gebied van zorg) worden besproken met de werkgroep Bouw, waarin ook 
Hubert-Jan namens de werkgroep Zorg, en Bert; Peter en Cor (vanwege vakantie op een later moment) 
worden daar vanwege specifieke belangstelling voor technische aspecten ook bij betrokken. 
 
Comité van aanbeveling: 
Het bestuur beraadt zich, samen met de werkgroep PR, om een comité van aanbeveling voor Olivier op 
te richten. Eerste gesprekken over wat daarvoor een wenselijke omvang en samenstelling zou zijn 
worden binnenkort gevoerd.  
 
Sponsoring: 
De wijnactie is geslaagd, met op dit moment een 850-tal verkochte flessen. Nieuwe pilots worden gestart 
zodra de enveloppen met logo Olivier er zijn (worden deze week verwacht). De folder is begin deze week 
van de drukker gekomen. 
 


