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OLIVIER-MAILNIEUWS nr 6, dd 17 september 2008 
 
Oliviernieuws dd 17 september 2008 
 
Nieuwe leden Olivier: 
Hanneke van Esch is de elfde Olivierbewoner. Haar ouders zijn Ad en Marianne van Esch en de familie is 
geboren en getogen in Moergestel. Het gezin telt naast Hanneke nog drie zonen. Hanneke is 18 jaar en 
heeft het syndroom van Down. Haar kennismaking in de groep tijdens de bijzonder geslaagde 'plak- en 
knip'-middag bij de familie Dirkx voor de jongeren, gevolgd door een barbecue bij de familie de Ruiter, 
verliep prima. Hanneke is een vrolijk en gezellig meisje dat een positieve bijdrage aan de samenhang van 
de groep zal geven: welkom Hanneke! Ad zal toetreden tot de werkgroep Bouw. Marianne denkt nog na 
over welke werkgroep het beste bij haar past. 
 
 
Zorg: 
In de zomer is door de werkgroep Zorg veel energie gestopt in het offerte-traject: samenvoegen van de 
schriftelijke reacties van de zorgverleners op het verzoek een offerte uit te brengen, beoordeling door de 
werkgroepleden apart en gezamenlijk en het communicatietraject daarna. Unaniem is de keuze van de 
zorgverlener voor Olivier gevallen op ASVZ. Op basis van de door vier zorgverleners ingediende offertes 
met uitgebreide toelichting, en op basis van de gevoerde gesprekken, voelde de werkgroep Zorg met 
deze zorgverlener de beste 'klik' om gezamenlijk uitvoering te geven aan de visie van Olivier.  
Op 21 oktober a.s. zal een vervolgbespreking met ASVZ worden gehouden waarbij elke werkgroep 
gevraagd wordt een lid af te vaardigen om nadere uitwerking aan de volgende stappen te gaan geven 
die moeten worden gezet om tot een goede zorg voor Olivier te komen. De bijeenkomst vindt plaats bij 
Vincentius in Udenhout om 19.00 uur. 
 
 
Bouw: 
Al in het vorige mailnieuwsbericht kon worden bericht dat de bouw gestart is. Ouders en jongeren die, 
omdat ze in de buurt wonen of uit nieuwsgierigheid naar de vorderingen van de bouw, vaak langs de 
bouwplek komen, sturen regelmatig foto's rond van de laatste stand van zaken. 
Hieronder een recent overzicht waarop is te zien dat de bouwers na de vakantie flink aan de slag zijn 
gegaan en goede vorderingen maken. De planning is dat in de zomer van 2009 het gebouw kan worden 
betrokken. 
 

 
 
 
Financiën: 
De werving van fondsen verloopt gestaag: inmiddels is al meer dan € 100.000,- toegezegd door diverse 
fondsen en stichtingen, allemaal bestemd voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte.  
Nog steeds hebben niet alle aangeschreven fondsen gereageerd dus het bedrag kan nog hoger worden. 
Ideeën voor namen van stichtingen of foundations bij wie we nog geen verzoek om subsidie hebben 
ingediend, zijn nog altijd welkom en kunnen dus ook nog steeds aan Wim de Ruiter worden doorgegeven. 
Er is een financiële notitie in voorbereiding waarin een overzicht wordt gegeven van alle kosten die het 
wonen en de daarvoor noodzakelijke zorg per jaar voor onze kinderen met zich mee zal brengen, plus 
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een overzicht van de verschillende middelen waaruit dat kan en moet worden betaald. De notitie wordt 
nog met enkele externe deskundigen doorgenomen voordat hij binnen de Oliviervergadering wordt 
besproken. 
De werkgroep Financiën bereidt de notitie verder voor en heeft als uitgangspunt dat ze wil komen tot: 

- een gescheiden model voor wonen en zorg, waarbij het wonen in beginsel uit de inkomsten 
uit werk/uitkering van de jongeren wordt bekostigd en de zorg uit de PGB-budgetten, 

- het kunnen verlenen van de individuele zorg die iedereen nodig heeft, maar tegelijkertijd, 
door zaken gezamenlijk te doen, het bieden van een hogere kwaliteit dan voor ieder 
individueel mogelijk zou zijn, 

- een model waarbij de zorggelden uit de PGB's door Olivier worden beheerd en collectief 
(dus niet individueel) worden verrekend met de zorgverlener (excl. de gelden voor de 
dagbesteding en bijbehorend vervoer), 

- een zo laag mogelijke bijdrage (liefst nul) uit de individuele inkomstenbronnen (werk of 
uitkering) aan collectief noodzakelijke uitgaven zoals verzekeringen en nutsvoorzieningen, 

- het aanleggen van voldoende reserves voor leegstand en onderhoud. 
NB: dit zijn de uitgangspunten! De vraag is natuurlijk of het allemaal ook haalbaar is want lang niet alles 
is al duidelijk en bovendien verandert ook de wet- en regelgeving waarvan we met zijn allen afhankelijk 
zijn. 
De werkgroep Financiën heeft in de notitie ook mogelijke oplossingen voor het 'Wajonggat' voor jongeren 
beneden de 23 jaar op een rij gezet. Zij vallen niet onder allerlei standaardregelingen. Bovendien is hun 
eventuele uitkering nog niet op een maximaal niveau. Dit wordt nog verder uitgezocht. In het 
vervolgtraject zal met de betrokken ouders overlegd worden welke in hun geval de beste oplossingen zijn. 
Om een goed overzicht te krijgen van alle beschikbare middelen zal de voorzitter van de financiële 
commissie binnenkort alle ouders benaderen om inzicht te krijgen in de toegekende PGB-budgetten, 
welke kosten eventueel nog afgetrokken moeten worden voor dagbesteding (+ vervoer), en eventuele 
overige kosten, om een helder beeld te krijgen van wat daadwerkelijk voor het collectief resteert. Daarbij 
zal onderscheid worden gemaakt naar de situatie voorafgaand aan ingebruikname van het Antoniushuis 
en de situatie waarin daadwerkelijk in het Antoniushuis wordt gewoond en gezorgd. 
 
 
Regels en reglementen: 
Door het bestuur wordt er gewerkt aan het opstellen van een huishoudelijk reglement waarin komt te 
staan hoe het bestuur intern werkt en hoe het samenwerkt met de andere organen. Dus de taken van de 
voorzitter, secretaris en penningmeester worden beschreven, de raad van belanghebbenden, selectie 
van nieuwe bewoners, regelingen bij vertrek van bewoners en wijze van omgaan met conflicten. Het 
huishoudelijk reglement sluit aan op de statuten van de Stichting Olivier. Ook de Vereniging Olivier moet 
een dergelijk document opstellen waarin bijvoorbeeld de jaarlijkse contributie wordt geregeld. Verschil 
tussen statuten en huishoudelijke reglementen is dat als er in de statuten wat moet worden gewijzigd, 
daar een notaris aan te pas moet komen, terwijl wijzigingen in een huishoudelijk reglement via 
meerderheid van stemmen kan gebeuren. 
Iets anders is dat er ook huisregels voor het prettig wonen in Olivier zullen moeten worden opgesteld. 
Huisregels voor de jongeren (zoals over roken, huisdieren, herrie maken, melden van aan- en 
afwezigheid etc.) zullen in overleg met henzelf worden opgesteld, waarbij ook de zorgverlener of de 
orthopedagoog van ASVZ wordt betrokken. Ook voor en door de ouders zullen afspraken/gedragscodes 
worden vastgesteld. 
 
 
Sponsoracties: 
De wijnverkoop gaat gewoon door. Nieuwe wijnbestellingen kunnen nog steeds bij Leny de Ruiter worden 
opgegeven: rode wijn, droge of zoete witte wijn, en rosé: per fles € 5,50, en per doos van zes flessen € 
33,- waarvan de helft ten goede komt aan de Vereniging. Inmiddels stijgt de thermometer al richting de € 
8.000!! dank zij alle vrienden, bekenden, familieleden enz. die Olivier een warm hart toedragen. 
 
 
Indicaties door het CIZ: 
Het CIZ heeft de eerste indicaties voor de jongeren die of (nog) geen PGB hebben en/of nog thuis wonen 
afgegeven. De resultaten zijn behoorlijk in overeenstemming met de uitkomsten van de Taxatieschaal-
onderzoeken. Dit is hoopgevend voor de financiële middelen die Olivier in elk geval de eerste jaren tot 
haar beschikking zal hebben om kwalitatief goede zorg te kunnen bieden.  
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PR en activiteiten: 
Eind juni alweer is door de werkgroep een gezellige fietstocht met een prima verzorgde picknick 
georganiseerd, waarbij alle jongeren aanwezig waren. Ook de meeste ouders hebben meegereden. 
Op 7 september is een zeer geslaagde plak- en knipmiddag georganiseerd waarbij de jongeren hebben 
laten blijken wat zij zich van de sfeer in de gemeenschappelijke ruimte voorstellen en hoe zij denken dat 
dat het beste kan worden vormgegeven. Ook de barbecue met de ouders erbij was erg gezellig. Jammer 
dat de familie Priems er niet bij kon zijn. 
De hele werkgroep PR wordt van harte bedankt voor de fantastische organisatie en alle goede 
zorgen, de families Dirkx en de Ruiter voor het openstellen van hun huizen!! 
 
 
Comité van Aanbeveling: 
Inmiddels is een Comité van Aanbeveling (CvA) gevormd van enkele te goeder naam en faam bekend 
staande Moergestelse/Oisterwijkse ingezetenen, die een steuntje in de rug kunnen vormen voor Olivier 
(zowel bij de fondsenwerving als bij de inburgering in de gemeenschap). De heren Loet van Dam 
(accountant), Piet de Hair (voormalig notaris) en Noud Smits (voormalig wethouder) hebben toegezegd 
tot het CvA te willen toetreden. Een kennismakingsgesprek met het bestuur heeft intussen tot ieders 
tevredenheid plaats gevonden. We zijn dan ook blij dat zij Olivier goed gezind zijn en hun inzet aan 
Olivier willen geven. Dank zij hun talrijke maatschappelijke contacten kunnen zij Olivier veel steun bieden. 
 
 
Komende interessante activiteiten: 
zaterdag 4 oktober 2008: themabijeenkomst in het Novotel in Breda van het Platform Wooninitiatieven 
van de Regionale Federatie van Ouderinitiatieven. Ouderinitiatieven zoals het onze kunnen daar 
ervaringen met elkaar uitwisselen. Dit keer staat centraal: het inrichten van een bestuur, de communicatie 
met zorgaanbieders en de aanwezigheid van begeleiding/medewerkers. 
Start om half 10, duurt tot 13 uur. Deelname is gratis. 
maandag 6 oktober 2008: Beursvloer in het Willem II stadion in Tilburg waar Wim en Bert naartoe zullen 
gaan namens Olivier. 
 
 
Olivier verjaardagen sinds juli: 
5 juli: Marian Beerens 
21 juli: Ton Dirkx en Peter de Laat 
22 juli: Ad Gruijters 
27 juli: Leroy van Helvoirt 
31 juli: Harm de Ruiter 
12 augustus: Marjan Pollemans 
14 augustus: Marlies van der Aa 
18 augustus: Adriënne Hermus 
13 september: Annie van Helvoirt en Leny de Ruiter 
17 september: Wim de Ruiter 
14 oktober: Ad van Esch 
 
Allemaal alsnog of alvast van harte gefeliciteerd! 


