
 
OLIVIERNIEUWS 34: TIEN JAAR OLIVIER     op 2 oktober 2019 
 
De aanloop 
 
Weten we waar we aan beginnen?  
Nauwelijks. We zijn met twaalf ouderparen, 
verenigd in onze zorg om ons kind een fijne 
eigen plek in de samenleving te geven. Dat 
zal wat meer moeite kosten en zal minder 
vanzelfsprekend gaan dan bij andere 
kinderen. Onze kinderen vragen begrip, ze 
hebben behoefte aan extra begeleiding en 
ondersteuning, aan regelmaat en structuur, 
een aantal heeft lichamelijke verzorging 
nodig, en allemaal gedijen ze het beste in 
een omgeving waarin aandacht voor hen is, 
warmte en liefdevolle zorg.  
We brainstormen over wat we precies willen. We formuleren een visie met 

doelstellingen:  
 
'Olivier moet een huis zijn waar de jongeren met 
plezier wonen en waar de zorgverleners graag 
werken.  Een huis waar niet alleen de bewoners, 
ouders en begeleiding trots op zijn, maar waarmee 
ook de dorpsgemeenschap zich verbonden voelt. 
Warmte, sociale interactie en betrokkenheid 
zonder betutteling zijn de pijlers waarop zorg en 
begeleiding steunen. In onze visie vormt dat de 
basis voor fysiek en emotioneel welzijn, 
persoonlijke relaties, meedoen aan de 
maatschappij, recht op privacy en eigen regie.’ 
 
Dan komt ineens op korte termijn via 
Woonstichting Stromenland (inmiddels 
Leystromen) met het Antoniushuis in Moergestel 
een prachtige woonlocatie beschikbaar, met 

Bouwgrond aan de Reusel 

Olivierbewoners voor hun 
toekomstige huis 
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zelfstandige appartementen en een mooie gemeenschappelijke ruimte voor een 
huiskamer en een kantoor-/slaapruimte. We zeggen ja. En we realiseren ons dat we 
snel actie moeten ondernemen. We richten een Stichting op voor de zakelijke kant 
en een Vereniging voor de sociale kant. We organiseren activiteiten waardoor onze 
kinderen elkaar leren kennen. We gaan op zoek naar een zorgaanbieder. 
 
2009 
 
Na een selectieprocedure kiezen we voor ASVZ uit Sliedrecht als zorgaanbieder; we 
stellen teamleider Mémelle aan en er wordt een zorgteam geformeerd. We richten 
een Steunstichting op om de continuïteit van Olivier te borgen. We zoeken en 
vinden sponsoren voor de inrichting van onze huiskamer. We sluiten een 
huurovereenkomst met de Woonstichting en een zorg- en begeleidings-
overeenkomst met de zorgaanbieder. Er komen ook individuele huur- en zorg-
contracten met de bewoners. 
 
We krijgen steeds meer zicht op de wet- en regelgeving waarmee we te maken 
krijgen. Indicaties worden aangevraagd, we spreken de gemeente aan op de 
noodzakelijke extra voorzieningen die vanuit de Wmo moeten worden bekostigd, 
we winnen informatie in over zorgzwaartepakketten en persoonsgebonden 
budgetten: we maken ons de terminologie en de procedures eigen en we gaan van 
start. De orthopedagoge van ASVZ adviseert over de toedeling van de 
appartementen en de ergotherapeut over de noodzakelijke voorzieningen.  
 
De bewoners: Danique, Guy, Hanneke, Harm, Ingrid, Jacqueline, Joris, Leroy, 
Marjoleine, Patrick, Paulien, Thijs en hun ouders ondertekenen de huurcontracten 
in augustus 2009 in aanwezigheid van de bestuurder van de Woonstichting, Hans 
Hulsbosch, en even later krijgen de 
bewoners tijdens een feestelijke 
bijeenkomst ieder de sleutel van 
hun eigen woning. Op 2 oktober 
2009 betrekken ze hun 
appartementen aan de 
Raadhuisstraat in Moergestel. De 
groep bestaat uit zes mannen en 
zes vrouwen, twintigers, de 
meesten komen uit Moergestel, 
Oisterwijk of nabije omgeving. De 
helft komt recht van huis, de andere helft heeft al eerder onderdak gevonden bij 
andere zorgverleners maar moet daar vanwege hun leeftijd of vanwege het 
opheffen van de woonlocatie weg. 

Sleuteloverdracht 
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We organiseren, naar Brabantse 
traditie, een boerenovertrek waarmee 
de bewoners naar hun nieuwe 
woningen worden gereden. Het 
kersverse team staat klaar. Er vallen 
tranen. 
 
En dan begint het pas echt. 
 
Op 28 november 2009 vieren we op 
grootse wijze het openingsfeest.  
Een grote tent, veel genodigden en 
sprekers: van Olivier, de bestuurder van 

ASVZ, de bestuurder van de Woonstichting, 
maar het onbetwiste hoogtepunt vormt het 
optreden van burgemeester Hans Janssen 
van Oisterwijk die in een volgens hemzelf 
‘meest vreemde toespraak ooit’ alle 
bewoners persoonlijk toespreekt en die met 
een geheel eigen variant komt van de 
wereldhit van de Hilvarenbeekse 
Veulpoepers: ‘Jaa d’er was nog nooit meer 
plezier, dan in het huis van Olivier!’ 
 
De bewoners vinden hun draai. Het team, 
onder bezielende leiding van teamleider 
Mémelle, leert hen, elkaar en de ouders 
steeds beter kennen en de zaak gaat lopen. 
Niet alles is als thuis… zo wordt er in het begin nog wel eens vergeleken hoe het 
‘thuis’ gaat en hoe het ‘bij Olivier’ gaat, maar al gauw is ‘thuis’ toch ‘Olivier’. 
 
2010 
 
Het jaar 2010 begint met een (inmiddels traditionele) 
nieuwjaarsreceptie. In aanwezigheid van de bewoners, 
ouders, broers, zussen, teamleden en vrienden wordt het 
glas geheven op de start van het eerste volle Olivierjaar.  
 
Een nieuwe periode krijgt invulling. De bewoners hebben 
daadwerkelijk hun intrek in Moergestel genomen en gaan 

Boerenovertrek met huifkar 

Burgemeester op keyboard  
en Harm op gitaar 

Bert Stasse luidt het 
jaar 2010 in 
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met elkaar een nieuw leven opbouwen. Ook de ouders raken er steeds meer aan 
gewend dat hun kinderen een eigen leven leiden. 

 
Vanaf het eerste bestaansjaar van 
Olivier doen alle betrokkenen hun 
best de Oliviervisie in praktijk te 
brengen. Ouders vormen de besturen 
van de Stichting, Steunstichting en 
Vereniging en ouders werken met 
elkaar samen in permanente en 
tijdelijke werkgroepen: inrichting, 
beheer, zorg, financiën, publiciteit, 
toekomst. 
De besturen van Stichting en 
Vereniging vergaderen regelmatig; 
het bestuur van de Stichting spreekt 

elk kwartaal met de teamleider en de manager van ASVZ over de zorg, de financiën 
en het reilen en zeilen binnen de groep. Enkele keren per jaar wordt er overleg 
gevoerd met de Raad van Belanghebbenden: een Familieraad waarin alle ouders 
zitting hebben en waaraan ook broers en zussen kunnen deelnemen. Het team 
heeft zijn eigen overlegstructuur.  
 
Elke bewoner krijgt een Persoonlijk Begeleider die in overleg met de bewoner, de 
ouders, teamleider en orthopedagoge een Individueel Plan opstelt dat de basis 
vormt voor de jaarlijks te actualiseren individuele afspraken over de zorg en 
begeleiding. Bewoners bespreken de gang van zaken met 
elkaar in een periodiek bewonersoverleg. We worden lid 
van belangenverenigingen: Per Saldo, Naar Keuze. 
 
Bewoners gaan meedoen in de Moergestelse 
samenleving: ze sporten bij de plaatselijke sportschool, 
en een aantal vindt werk of dagbesteding bij lokale 
werkplekken en organisaties. Olivier is zichtbaar bij 
diverse plaatselijke activiteiten: Moergestel fietsdorp, de 
avondvierdaagse, de jaarmarkt, het Carnaval. 
 
We maken kennis met de buren: de senioren in het 
Antoniushuis met wie we enkele gezamenlijke 
activiteiten doen. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd en het bedrijf waar 
Hanneke’s vader werkt (Hoppenbrouwers uit Udenhout), biedt de bewoners een 
‘weekendje weg’ aan op de Efteling. 

De Olivierbewoners in 2010 

Op de jaarmarkt in 
Moergestel 
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2011 
 
En dan wordt Olivier overvallen door een peilloos 
verdriet.  Op 15 april 2011 overlijdt Joris geheel 
onverwacht, in zijn slaap. Joris was bewoner van 
het eerste uur en kende al voor de start van Olivier 
een aantal bewoners van de Koordeley in Tilburg. 
Een jaar eerder, in maart 2010, was zijn broer 
Sander overleden. Joris werd beschouwd als een 
broer door de elf achterblijvende bewoners.  
Het afscheid van Joris is indrukwekkend. Alle 
Olivierbewoners stellen een persoonlijke 
herinnering op aan Joris en doen hun best om 
troost te bieden bij het verdriet van de ouders van 
Joris, van zijn zus en zwager, van alle andere 
familieleden, en van elkaar. Olivier richt een plek 
in ter nagedachtenis aan Joris. Er komt een boek met herinneringen en een 
fotoboek. Joris zit in het hart van iedereen die bij Olivier is betrokken. 
Om ook het goede van het leven niet te vergeten, legt teamleider Mémelle een 
boek-van-het-blije-gevoel neer, waarin iedereen dagelijks kan opschrijven waarvan 
hij of zij blij werd. Bewoners, team en ouders laten zien dat Olivier een geweldig 
saamhorigheidsgevoel kent. 
 
Het leven gaat intussen door…  
Team, bewoners en ouders hebben elkaar na anderhalf jaar goed leren kennen. De 
dagelijkse zorg voor de bewoners heeft een vanzelfsprekend ritme gekregen. Er is 
gewenning aan het zelfstandig wonen opgetreden. Er komt meer ruimte voor 
emotionele ondersteuning en bevorderen van welbevinden. De tijd is rijp om een 
start te maken met wat ‘verdieping van de zorg’ wordt genoemd.  
Op 18 december 2011 vindt voor het team en de ouders een succesvolle  thema-
bijeenkomst plaats over 'bejegening', onder leiding van een extern deskundige, 

orthopedagoog Chiel Egberts. 
Deze heeft een ‘driehoeks-
model’ ontwikkeld om de 
effecten van de manier van 
communiceren en de omgang 
tussen jongeren met een 
beperking, hun ouders en hun 
professionele zorgverleners in 
beeld te brengen.  

Joris 
 

Bijeenkomst over bejegening 
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De onderkant van de driehoek (het fundament of de basis: ouders en zorgteam) 
moet goed op elkaar aansluiten, wil de bovenkant (de top: de bewoners) haar plek 
goed kunnen vinden. 
 
2012 
 
Besloten is om geen overhaaste beslissingen te nemen om de plaats van Joris in te 
vullen. Het verlies van Joris is te vers. Pas begin 2012 komt er een nieuwe bewoner. 
Teamleider en orthopedagoge stellen een ‘inwerkingsprogramma’ op. 
 
Een evaluatie onder de ouders, gehouden om ideeën te inventariseren, mogelijke 
knelpunten te bespreken en vooral om meer te weten te komen over de over all 
tevredenheid, laat een enorme betrokkenheid bij Olivier zien. De Olivierouders zijn 
trots op wat er is bereikt en zien een gezonde basis om op verder te bouwen. 
Tegelijkertijd spreken ze zorg uit over wat de toekomst zal brengen. Het bewaken 
van het evenwicht tussen wat voor de individuele ontwikkeling belangrijk is en het 
collectieve belang, blijft voortdurend aandacht vragen.  
 
Ook in 2012 worden er veel activiteiten 
georganiseerd: Olivier doet mee met het 
Moergestelse Carnaval, er wordt een cabriotoer 
georganiseerd en een motor- annex speedboottocht, 
een familiedag vindt met ouders en broers en zussen 
plaats in de Beekse Bergen. En met subsidie en 
ondersteuning van de Moergestelse firma Ketelaars 
en de RABO-bank wordt een plantenkas aangelegd.  
 
2013 
 
Binnen ASVZ vindt een wisseling van de wacht plaats: de manager die 
verantwoordelijk is voor Olivier en als steun en toeverlaat fungeert voor de 
teamleider, Nico van den Berg, gaat met pensioen. Uit zijn afscheidswoorden:  
 
‘Bij de ondertekening van de samenwerkingscontracten is door het bestuur van 
Olivier en ASVZ de verwachting uitgesproken om goede partners te zijn en de 
verwachtingen die er wederzijds liggen om warme, persoonlijke en professionele 
zorg te bieden, waarbij de bewoner(s) centraal staan, te verwezenlijken. 
Gezelligheid, zorgvuldigheid, gedegenheid en dynamiek zijn kenmerkend voor 
Olivier, is mij de afgelopen jaren gebleken. Het heeft ertoe geleid dat we er met ons 
allen in zijn geslaagd om van Olivier een mooie woonvoorziening te maken.’ 
Nico wordt opgevolgd door Petula Peters. 

Tuinkas in wording 
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Olivier denkt na over de toekomst waar 
broers en zussen naar verwachting een rol 
in gaan spelen. Om hen bij Olivier te 
betrekken worden kennismakings-
activiteiten georganiseerd.  
De ouders vullen een vragenlijst in waarin 
ze aangeven welke taken ze in de toekomst 
denken te kunnen overdragen aan team of 
familieleden. 
 
Er komt opnieuw een open plek bij Olivier. Danique, een van de bewoonsters van 
het eerste uur vertrekt bij Olivier om te gaan samenwonen. 

 
In augustus verandert de teamleider haar naam in 
Mémelle Derkx: zij trouwt met haar Jens. Het feest 
wordt ook bij Olivier gevierd. 
 
Aan het eind van het jaar treedt Harm op als gitarist 
met het Metropole-orkest in het Knoopgala van 
Paul de Leeuw.  

 

 
Het gala wordt op eerste kerstdag 
op de televisie uitgezonden. 
Voorafgaand aan het gala is er 
een filmportret gemaakt van 
Harm, dat op kerstavond op de 
televisie wordt uitgezonden. Het 
wordt een ontroerend optreden 
waar heel Olivier in het 
Scheveningse Circustheater bij is.  
 
2014 
 
De eerste helft van 2014 is erg moeilijk voor twee van onze bewoners, Patrick en 
Jacqueline. Beiden moeten zware operaties doorstaan in het academisch 
ziekenhuis in Utrecht, maar knappen gelukkig weer op. Olivier leeft met hen mee. 
 
 

>> De tekst over 10 jaar Olivier gaat verder op p 11 >> 

Broers en zussen bij Olivier 

Bij het huwelijk van 
Mémelle en Jens 

Harm treedt op in het Knoopgala 
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Bert en Marianne Stasse stonden aan het begin van Olivier. Tom in gesprek met 
de vader en moeder van Thijs, die nog altijd van geen ‘Groep Stasse’ willen 
horen… 

Zo nu en dan klopt een groepje ouders bij Olivier aan. Hoe pak je dat aan, 
een wooninitiatief opzetten? ‘Samen’, is het kortste en beste antwoord dat 
Bert en Marianne Stasse dan in petto hebben.  
 
,,Overal verantwoordelijkheid neerleggen”, 
zegt Bert, die meteen ook weet te melden dat 
het in de Nota Organisatie en Regie - jazeker, 
Olivier grossiert in beleidsstukken - veel 
mooier staat geformuleerd: ‘Wil je snel, ga 
alleen. Wil je ver, ga met z’n allen.’ 
 
‘Groep Stasse’ was dan ook de werktitel die de 
twee zo snel mogelijk kwijt wilden. ,,Wat was 
ik blij toen we daar vanaf waren”, lacht Bert. 
Met dank aan Harm, die tijdens een 
kookworkshop van toekomstige bewoners en 
hun ouders met ‘Olivier’ op de proppen kwam, 
en ook Paulien, die dat meteen een prima idee 
vond. 
 
Ondertussen is het natuurlijk wel de historische waarheid dat het verhaal van 
Olivier begint bij Thijs, voor wie Bert en Marianne veertien jaar geleden op 
zoek gingen naar een woonvorm met 24-uurs zorg. Eenvoudig bleek anders. 
 
Thuis in Udenhout komt een artikel van najaar 2005 uit Transmissie, het blad 
van Epilepsie Vereniging Nederland, op tafel. ‘Samenwonen met Thijs’ is de 
wervende kop erboven. Vader Bert Stasse vertelt in het artikel dat de oproep 
uit de vorige aflevering nog geen reactie op heeft geleverd. ‘Dat is jammer, 
maar waarschijnlijk moet je ook niet te veel ineens verwachten.’ Dus heeft 
Marianne nog wel een tip voor ouders die aan het begin van een 
wooninitiatief staan: ,,Doorzetten. Niet opgeven. Je komt onderweg heel wat 
tegen, hoor.” 
 
Waarschijnlijk geldt dat nu meer dan toen. ,,Wij hebben geluk gehad”, weet 
Bert, die daar ook wel een naam aan wil verbinden: ,,Stewart van der Meer. 
Hij werkte bij MEE en ging ons met raad en daad bijstaan. We hadden er in 
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januari 2006 al een eerste bijeenkomst van ouders in de Hans Berger Kliniek 
in Breda opzitten. Probleem was dat we met die groep ouders ver van elkaar 
vandaan woonden, maar ook dat het alleen om kinderen met epilepsie ging.” 
 
Marianne: ,,Voor de buitenwereld heb je dan wel een stigma. We kwamen 
ook al snel tot de slotsom dat bewoners met verschillende achtergronden 
elkaar veel beter kunnen ondersteunen. En dat is uitgekomen bij Olivier: ze 
hebben alle twaalf echt begrip voor elkaars beperkingen.” 
 
De ‘Groep Stasse’ verplaatste zich begin 2006 naar het kantoor van MEE in 
Tilburg. Ouderparen haakten af, andere bleven wel hangen. Jacques en 
Adrienne, de ouders van Joris, sloten aan. Wim en Leny, de ouders van Harm, 
kwamen. Daarna volgden Ad en Marjan, de ouders van Paulien. Net als 
Hubert-Jan en Marjo, de ouders van Guy. Op enig moment moest een 
‘ledenstop’ afgekondigd worden: de groep leek groot genoeg. 
 
Werkgroepen werden opgetuigd: financiën, zorg, wonen, communicatie, 
organisatie en regie. Dat alles onder aansturing dus van MEE. Marianne: 
,,Weet je nog, die honderd vragen.” Bert: ,,Nee joh, het waren er 
tweehonderd. Een hele toer was dat. Een voor een moesten we ze afwerken. 
Wat wilden we nu eigenlijk precies met z’n allen?” 
Bert bladert weer eens door zijn klapper en lepelt nog wat 
keuzemogelijkheden op. ,,Ik heb hier wat we zoal níet wilden. Dat iedereen 
gezamenlijk mee moest gaan eten. Maar dat iedereen apart ging eten, 
moest het ook niet worden. De ouders gingen het menu niet bepalen, maar 
we wilden kennelijk ook niet dat het zorgteam dat ging doen.” 
 
Her en der in het land gingen de ouders van Olivier in spe ook een kijkje 
nemen. Nergens was de conclusie dat ze een kopie van een woongroep 
wilden, maar overal staken ze wel wat op. Dat bergruimte bij een 
woonvoorziening belangrijk is, om een praktisch voorbeeld te noemen.  
,,Maar we zijn ook op een plek geweest waar de voorzitter zei dat ouders de 
pgb’s van hun kinderen bij de voordeur in konden leveren en zich verder 
nergens zorgen over hoefden te maken”, vertelt Bert. ,,Nou, zo wilden wij het 
dus per se niet. Ook omdat je dan alles op de schouders van een paar ouders 
laadt.” 
Geluk had Olivier ook met woningcorporatie Stromenland, het huidige 
Leystromen. Voor zijn nieuwbouw op het terrein van een Moergestels 
klooster was directeur Hans Hulsbosch op zoek naar een zorgpartij.  
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Gesprekken met erkende instanties waren op niks uitgelopen, toen MEE haar 
‘Groep Stasse’ op het buitenkansje aan de Raadhuisstraat wees. Hulsbosch 
zag het meteen zitten. Bert: ,,Toen zijn de zaken ook echt in een 
stroomversnelling beland. Ouders die hun kind bij Stromenland al hadden 
ingeschreven, sloten zich bij ons aan.”  
 
In de zomer van 2007 werd besloten om een stichting (voor zorg en wonen) 
en een vereniging (voor sociale activiteiten) op te richten. Wim, Marjan en 
Bert pakten de regie op in het bestuur van de Stichting die formeel werd 
opgericht in januari 2008. 
 
In de werkgroep financiën werd becijferd dat het afgesproken aantal van tien 
bewoners te klein was om de zorg te kunnen bekostigen. Stromenland bleek 
bereid om voor Olivier twee extra appartementen vrij te maken.  
 
Maar welke partij ging de 24-uurszorg voor Olivier op zich nemen? ,,Daar 
heb jij toen toch nog een minibestek en een maxibestek voor verzonnen?”, 
vraagt Marianne aan Bert. Die fronst even de wenkbrauwen, maar dan valt 
het kwartje van weleer al snel. ,,Klopt, ja. De werkgroep Zorg heeft eerst 
mondeling een rondje langs zorgverleners gemaakt. Maar daarna hebben 
we aan vijf gevraagd een schriftelijke offerte uit te brengen.” 
 
Bij alle noten die Olivier op haar zang had, bleek ASVZ het beste aan te 
sluiten. Weinig managementlagen en de bereidheid tot openheid over de 
financiering spraken in het voordeel van de zorgverlener, die in Sliedrecht zijn 
hoofdkantoor heeft, maar bij Vincentius in het Udenhout van Bert en 
Marianne geworteld is. 
 
Ruim drie jaar na de eerste bijeenkomst bij MEE in Tilburg kon Olivier de 
deuren in Moergestel al openen: een flitsende start vergeleken bij de 
moeizame trajecten die tal van andere ouderinitiatieven elders moeten 
doorlopen. Bezwaar- en beroepsprocedures rondom de locatie zijn Olivier 
bijvoorbeeld bespaard gebleven. 
 
Natuurlijk heeft ook Olivier in de tien jaar daarna nog heel wat hobbels 
moeten nemen. Maar wat Bert en Marianne betreft, is het enthousiasme van 
het prille begin nog altijd tastbaar. ,,Daardoor hebben we met z'n allen veel 
kunnen bereiken. We wilden allemaal het beste voor onze kinderen. Die 
motivatie is nog altijd even groot.” 
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In de loop van 2014 wordt ook Olivier geconfronteerd met wijzigingen in de wet- 
en regelgeving. Invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz), wijzigingen rondom de 
uitbetaling van het PGB met de noodzaak zorgbeschrijvingen en nieuwe 
zorgcontracten per bewoner op te stellen, die door het Zorgkantoor en de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) moeten worden goedgekeurd. Vanaf 2015 gaat het 
trekkingsrecht in voor het PGB wat de nodige administratieve voorbereidingen 
vraagt. 
 
Tamelijk snel na de verhuizing van Danique 
vinden we in Tijn een nieuwe bewoner.  
Tijn valt met zijn neus in de boter want mag 
vrijwel onmiddellijk mee met het uitstapje 
van Olivier dat de Vereniging organiseert 
voor het vijfjarig bestaan: van 22 tot en 
met 26 september trekt Olivier een 
midweek naar de Ardennen voor een 
vakantieverblijf in een luxe chalet: de 
Holzheimer Hütte.  
Het wordt een gedenkwaardige week met 
bezoeken aan onder meer een 
biermuseum, een roofvogelshow en de 
watervallen van Coo. 
 
2015 
 
Op 31 mei vindt er een Open Dag plaats bij Olivier waar opnieuw de burgemeester 
komt zingen… Nu met een speciaal op Olivier gerichte versie van het lied over 
Brabant van Guus Meeuwis:  

 
'En dan denk ik aan Olivier, want daar 
brandt nog licht.’ 
 
De regen vormt geen spelbreker. Er is 
veel belangstelling uit de 
Moergestelse omgeving om een 
kijkje bij Olivier te komen nemen.  
Voorzitter Bert en zijn Marianne 
blijken op dezelfde dag 40 jaar 
getrouwd wat ze luister bijzetten 
door voor een afsluitend buffet te 
zorgen. 

Vijf jaar Olivier 

Open Dag 
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Opnieuw vertrekt er een bewoner bij Olivier. Lorraine, die bij Olivier is gekomen na 
het overlijden van Joris, voelt zich niet gelukkig. Uiteindelijk gaat zij weer bij haar 
ouders wonen. Olivier vindt het verdrietig maar accepteert natuurlijk dit besluit.  
Gelukkig kan snel in opvolging 
worden voorzien en is Olivier in 
september weer compleet met de 
komst van Junis. 
 
En verder zoals steeds: veel 
activiteiten, een door de bewoners 
verzorgde lunch voor het team om 
hen voor hun inzet de bedanken, een 
baby voor de teamleider!, deelname 
aan het Moergestelse dorpsspel 
Quispel.  
 
Individuele controles door het Zorgkantoor laten zien dat de Olivierbewoners de 
administratie op orde hebben en dat ze het PGB besteden aan datgene waarvoor 
het is bestemd. 
 
2016 
 
Olivier is vaste deelnemer van de activiteiten in het dorp Moergestel en laat zich 
zien met Carnaval, de avondvierdaagse, op de meimarkt, doet mee aan het 
Pieregeblèr (na een jaar, in 2017, wint Olivier al de Publieksprijs!) en Quispel, en 
Olivier kampeert bij de opa en oma van Jacqueline in het Moergestelse bos. 
 

 
 
 
Kamperen in 
Moergestel 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olivier in nieuwe samenstelling 



 13  

Aan het eind van het jaar blijkt het tijd voor een bestuurswisseling. Nieuwe 
voorzitter van het bestuur van de Vereniging wordt Joep de Ruiter, broer van Harm. 
Nieuwe voorzitter van het bestuur van de Stichting wordt Gijs Holthuis, vader van 
Junis. 
 
2017 
 
Begin 2017 treft een opeenstapeling van pech het Olivier-begeleidingsteam en valt 
bijna gelijktijdig een aantal teamleden noodgedwongen tijdelijk uit. Het trekt een 
zware wissel op de organisatie, maar uiteindelijk is de conclusie dat Olivier wel 

tegen een stootje kan. Ook dankzij oud-
teamleden die invliegen en de hulp die 
ouderinitiatief Goed Wonen uit 
Oisterwijk biedt. 
 
Petula Peters, de manager die Olivier 
vanuit ASVZ begeleidt, gaat zich binnen 
ASVZ op andere werkzaamheden 
richten. ASVZ kiest voor regionaal 
werkzame managers. Dat betekent dat 
in de loop van 2017 Ger-Anne van 
Gestel vanuit Udenhout Olivier als 
manager gaat begeleiden. 
 
 
 

 
Olivier denkt na over haar toekomst en richt daarom op aanbeveling van een 
eerdere ‘denktank’ van Olivier (‘Olivier-for-ever’) een Stuurgroep Toekomst op. De 
Stuurgroep bestaat uit een aantal ouders en de teamleider. Voorzitter is de eerste 
voorzitter van het bestuur van de Stichting, Bert Stasse. 
 
Stuurgroep Toekomst wil zoveel mogelijk informatie en afspraken over Olivier 
vastleggen om de toekomstbestendigheid van ons wooninitiatief zo goed mogelijk 
te kunnen borgen. Daarvoor wordt een digitaal ‘logboek’ aangelegd: Olipedia. 
Vastgelegd wordt waar Olivier voor staat en waar we het met elkaar over eens zijn. 
Daarnaast worden afspraken gemaakt over wat wel en wat niet van Olivier mag 
worden verwacht. De Stuurgroep roept verschillende themagroepen in het leven 
om deelonderwerpen uit te werken. In de themagroepen kunnen naast ouders ook 
broers, zussen en teamleden plaats nemen. 
 

Team Olivier in 2017 
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Een van de eerste themagroepen gaat over werk en dagbesteding: we willen 
immers dat onze bewoners volop meedraaien in de samenleving. Enkele 
Olivierouders voeren samen met Zorgbelang Brabant een onderzoek uit naar de 
nieuwe regelgeving ten gevolge van de invoering van de Participatiewet.  
Op 11 mei wordt tijdens een drukbezochte bijeenkomst in Den Boogaard in 
Moergestel de rapportage van dit 
onderzoek gepresenteerd. Het 
onderzoek heeft een schat aan 
informatie opgeleverd en de 
aanbevelingen zijn hopelijk ook 
voor andere wooninitiatieven 
nuttig. 
 
Andere thema’s worden 
aangepakt: wat verstaan we onder 
eigen regie, wat is noodzakelijk, wat 
is nuttig, wat is alleen maar leuk, hoe gaan we met onze bewoners om met sociale 
media, hoe kunnen we het beste onze nalatenschap regelen, hoe hopen we dat 
Olivier er in 2025 zal uitzien en wat moeten we daarvoor gaan doen?  
 
2018 
 
In 2018 laten de Olivierbewoners op de Olivier-Buiten Dag aan de buitenwereld zien 
wat ze aan hobby’s en sportiviteit in huis hebben. De bewoners treden naar buiten 
met hun passies en talenten. En er wordt amusement 'van buiten' betrokken: 
Oisterwijker Erik Potters verzorgt een workshop djembé. De Moergestelse 
muzikanten van mirlitonfanfare De Klomp laten de hele middag met hun kazoo-
instrumenten van zich horen.  

 
Gilde Sint Sebastiaan en Barbara geeft 
een demonstratie handboogschieten. 
Er is G-hockey en G-golf. The Blues 
Sparks treden op. Marjoleine geeft 
samen met Hondenschool Tilburg-
begeleidster Marga Linders een goed 
bekeken hondenshow weg. Er worden 
plantjes en zomergoed verkocht, plus 
zelfgemaakte waxinelichthouders. Het 
is een prachtige, zonnige middag. 

  

Presentatie rapport Werk en Dagbesteding 

Planten en bloemen verkoop 
op Olivier Buiten 29 mei 2018 
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In de zomermaanden van 2018 wordt Oliviers gemeenschappelijke ruimte 
verbouwd. De slaap- en werkruimte van het team die onderdeel is van deze ruimte, 
is eigenlijk vanaf het begin te krap gepland. De ruimte is bovendien gehorig zodat 
teamoverleg of vertrouwelijke gesprekken moeilijk te voeren zijn. ‘s Zomers wordt 
het er te heet. 
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de versleten vloer te vervangen. 
Uiteindelijk krijgt de hele gemeenschappelijke ruimte een verfbeurt zodat Olivier er 
weer jaren tegen kan! Medio september is het verbouwingsproject afgerond. 
 
En dan kondigt eind december teamleider Mémelle aan dat ze na bijna 10 jaar 
Olivier haar carrière voortzet als manager bij ASVZ. We zagen haar kwaliteiten 
natuurlijk al heel lang en wisten wel dat op een gegeven moment aan haar 
getrokken zou worden… maar toch, het komt hard aan. Olivier zonder Mémelle, het 
is nauwelijks denkbaar. Maar de zoektocht naar een opvolger moet toch worden 
gestart.  
 
2019 
 
Mémelle neemt afscheid van Olivier op 21 februari. Een opvolger is dan nog niet in 
beeld. Michel Thijssen neemt tijdelijk waar vanuit ASVZ: hij kent Olivier omdat hij al 
eerder als interim heeft gefungeerd tijdens het zwangerschapsverlof van Mémelle 

in 2015.  
Het afscheid van Mémelle wordt gevierd 
met bewoners, team en ouders. Ze krijgt 
een fotoboek waarin met bijdragen van alle 
ouders en bewoners, maar ook van  
(oud-)teamleden en (oud-)managers en 
vrijwilligers een terugblik wordt gegeven op 
tien jaar Mémelle: 
’De vrouw die de formule van ons 
ouderinitiatief daadwerkelijk gestalte heeft 
gegeven.’ 
 

In juni 2019 wordt Jennefer Geul aangesteld als nieuwe teamleider. Het tweede 
Olivierdecennium breekt aan… 
 
Het jaar 2019 staat verder in het teken van de voorbereiding van het 10-jarig 
bestaan van Olivier in oktober. De Vereniging organiseert opnieuw een midweek-
vakantie voor de Olivierbewoners, dit keer in Epen in Zuid-Limburg. Iedereen die in 
de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan de wording van Olivier, krijgt een 
uitnodiging voor een receptie begin oktober. 

Afscheid van Mémelle,  
omringd door haar team 
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Tien jaar Olivier: wat hebben we bereikt? 
 
Olivier staat als een huis.  
De bewoners voelen zich 
thuis, het team werkt met 
plezier en de ouders zien het 
succesvolle resultaat van hun 
inspanningen om hun 
initiatief van de grond te 
krijgen. We denken dat we 
onze doelstellingen hebben 
bereikt.  
 
We adviseren en ondersteunen nieuwe wooninitiatieven die ons weten te vinden 
via ASVZ, via mond-op-mond reclame, via onze website, via andere kanalen. We 
laten vol trots Olivier en ons Antoniushuis zien en zien de jaloerse blikken. 
 
We zijn royaal met het verstrekken van informatie: de teksten over onze visie en de 
manier waarop we ons hebben georganiseerd staan op de openbare website, we 
stellen, geanonimiseerd, onze statuten en onze contracten met Woonstichting en 
zorgaanbieder beschikbaar, net zoals onze individuele contracten met bewoners en 
de toelichtingen daarop, de profielschets voor nieuwe bewoners, onze huisregels.  
We vertellen anderen wat we allemaal doen en gedaan hebben, hoe en met wie we 
samenwerken, en waarom we onze organisatie de vorm hebben gegeven die ze 
heeft.  
Maar: het project vraagt onderhoud en is nooit af… Wetten en regels wijzigen 
voortdurend, we volgen alle veranderingen op de voet. Wij, de ouders die het 
allemaal nog zelf organiseren en besturen, worden natuurlijk ouder. We steken veel 
tijd in ons project en doen dat graag. Dat geldt zowel voor de taken die we in 
besturen uitvoeren om Olivier als collectief overeind te houden, als voor alles wat 
we individueel voor onze eigen zoon of dochter doen. Maar de toekomst begint 
vandaag… 
Moet en kan alles wat wij nu doen worden overgedragen aan broers en zussen, of 
andere familie? Moeten we externen betrekken? Welke zaken lenen zich daarvoor 
dan het beste? Waarin kunnen we samenwerken met anderen? Zouden we co-
operatieve verbanden moeten sluiten met andere ouderinitiatieven of worden we 
dan zelf een instellinkje? Hoe houden we onze eigenheid overeind? 
 
Kortom: we gaan nog niet op onze lauweren rusten. Maar vieren nu wel met volle 
overtuiging ons tienjarig bestaan! 

Olivier in het Antoniushuis, 2009 


