Manifest
In dit manifest is in 10 punten te lezen waar Stichting Tulpenborgh voor staat! Waar onze zorgverleners
zich elke dag weer voor inzetten en waar we als stichting en zorgverleners, samen met de bewoners blij
van worden. Heb je een gevoel van herkenning en spreekt het je aan? Misschien past jouw jongvolwassen
kind dan in de groep.
Onze Visie
Stichting Tulpenborgh zorgt voor een fijne, duurzame woonvoorziening voor acht jongvolwassenen
(zorgniveau VG 3-4). De individuele groei en zelfstandigheid van hen worden gestimuleerd. Onderlinge
sociale interactie en cohesie zijn een belangrijke meerwaarde. Samen zijn de bewoners gelukkig en
weerbaar.
Onze Missie
Stichting Tulpenborgh biedt een begeleide woonvoorziening voor onbepaalde tijd, voor 8
jongvolwassenen die functioneren op het niveau van een LVB. De stichting werkt hiervoor samen met De
Zorgspecialist die zich primair richt op coaching van de groep en het individu in een veilige-, huiselijke
sfeer. Er wordt uitgegaan van de individuele mogelijkheden van de bewoner.
Ouders/ vertegenwoordigers zijn actief betrokken bij het initiatief.
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Enkele van onze doelstellingen zijn:
Het realiseren van een veilige, huiselijke en kleinschalige woonvoorziening voor de acht
jongvolwassenen met een zorgniveau VG 3-4;
Voldoen aan de individuele behoefte aan ondersteuning van de bewoners;
Het stimuleren van zelfontplooiing, zelfstandigheid en sociale zelfredzaamheid;
Stimuleren en ondersteunen van de sociale interactie en onderlinge cohesie van de groep; Het
ondernemen van hierop gerichte gezamenlijke activiteiten;
Contact onderhouden met relevante maatschappelijke en sociale organisaties en -instellingen ten
behoeve van de integratie in de woonomgeving.

1.
Loslaten om verder te ontwikkelen
Voor elke ouder komt het moment waarop het kind losgelaten moet worden. Ouders gunnen hun
jongvolwassene de ruimte om verder te groeien en maximaal te ontplooien.
Ook voor onze jongeren is dit moment gekomen. Hoe fijn is het dan als deze stap naar zelfstandigheid
gedaan kan worden in een veilige en vertrouwde woon- en werkomgeving.
Stichting Tulpenborgh biedt op haar locatie, de ruimte voor deze stap. Er kan gewoond worden in een
eigen appartement te midden van gelijkgestemden met stimulerende en passende zorg.
De ouders/vertegenwoordigers zetten in op onderlinge samenwerking en ondersteunen zo de voortgang
van ons mooie ouderinitiatief.

2.
Uniek, passend en deel van het geheel
Onze jongeren (leeftijd liggend in een range van 10 jaar) hebben een zorgbehoefte passend bij VG3/VG4.
Dit houdt in dat de zorg kan worden afgestemd op deze zorgvraag.
In de praktijk betekent dit dat de jongeren in hun eigen appartement zo zelfstandig mogelijk alles regelen.
Ze worden geacht in staat te zijn om zelfstandig en op tijd naar hun werk en/of dagbesteding te gaan en
zich ook zonder begeleiding te kunnen vermaken.
Vroeg in de ochtend en laat in de middag is er begeleiding op de groep. Het avondeten zal men zoveel
mogelijk gezamenlijk gebruiken. De zorgverleners plannen begeleidingstijd voor de individuele jongere
(indien gewenst). Het initiatief start met een slaapwacht. Aanpassing op een later moment van de uren
waarop begeleiding beschikbaar is, is denkbaar
Bewoners moeten “als groep” kunnen functioneren, respect hebben voor elkaars individuele behoeften
en beschikken over voldoende sociale vaardigheden. Ze moeten begeleidbaar zijn.
De veiligheid en harmonie van de groep zijn belangrijk en mogen dan ook niet in gevaar komen.

3.
Deel uitmaken van de wijk en het dorp
Als bewoners van Tulpenborgh maken onze jongeren onlosmakelijk onderdeel uit van de buurt. Ze zijn
buren van elkaar, van de bewoners van bovenliggende etages en van de buurt.
‘Goed buurmanschap maakt ons huis tot een thuis’ en is één van de uitgangspunten van onze stichting.
Ook om die reden wordt contact onderhouden met onze directe buren en de wijkvereniging. Het is onze
intentie om kleine samenwerkingsprojecten op te zetten om de band met de wijk te versterken.

4.
Groei tot eigen unieke persoonlijke ontwikkeling

Ieder mens heeft zijn beperkingen, mogelijkheden en dromen. Het is heel belangrijk om op deze
verschillende aspecten gezien, erkend en gestimuleerd te worden door de directe leefomgeving.
Met de zorgverleners en de oudergroep worden om die reden leuke, stimulerende groepsactiviteiten
gepland. De ontwikkeling van activiteiten door de groep zelf wordt gestimuleerd.
Daarnaast dient de individuele dagbesteding en/of het werk een positief aandeel te leveren in de
persoonlijke ontwikkeling. De begeleiding heeft oog voor de individuele behoeften en ervaringen op dit
vlak en kan samen met de ouders/ vertegenwoordigers ondersteuning bieden bij het vinden van een
passende plek

5.
De Zorgsspecialist biedt professionele en persoonlijke zorg

Onze jongeren hebben allemaal wat begeleiding en aandacht op zijn tijd nodig in het dagelijks leven.
De één iets meer bij het starten of afronden van de dag, de ander wat meer in de planning van activiteiten
of bij het klaar maken van de dagelijkse maaltijd.
Passende, professionele zorg en begeleiding zijn belangrijk evenals persoonlijke aandacht en het bieden
van structuur.
De begeleidingsbehoeften van onze jongeren worden om die reden, per individu in kaart gebracht. Met
de Zorgspecialist wordt een zorgplan opgesteld zowel voor de groep als collectief als voor elke individuele
bewoner.
De onderlinge ‘klik’ tussen de individuele bewoner en de groep is essentieel.
Om de kans op een match zo groot mogelijk te laten zijn, heeft de stuurgroep van Stichting Tulpenborgh
selectiecriteria opgesteld waaraan een potentiële bewoner moet voldoen om zich bij de groep aan te
kunnen sluiten.

6.
Gezonde levensstijl

In het kader van de gezonde levensstijl en voor de groepscohesie, stimuleert de Zorgspecialist het
bereiden van gezonde menu’s.
Daarbij is het uitgangspunt, dat de bewoners per toerbeurt meehelpen met gezond inkopen en koken en
dat men met elkaar de maaltijd gebruikt.
Bewegen is gezond. Voor een gezonde fysieke levensstijl biedt de directe woonomgeving met haar strand,
duin, bos, goede fietspaden, sportvelden en vele clubs voldoende mogelijkheden.
Door de ouders/ vertegenwoordigers en de begeleiding wordt het regelmatig ondernemen van fysieke
activiteiten gestimuleerd. Gezamenlijke (sport)activiteiten van bewoners kunnen extra stimulerend
werken.
Ook de mentale gezondheid heeft ook de aandacht van de begeleiding. Het persoonlijk welbevinden, een
de goede balans in de dagelijkse activiteiten rust en de persoonlijke weerbaarheid zijn hierbij belangrijke
speerpunten.

7.
Betrokkenheid in balans

Tulpenborgh is het thuis van onze jongeren. De eigen appartementen en gezamenlijke ruimten zijn het
gebied waar ouders/vertegenwoordigers zich als gast gedragen.
De ouders/vertegenwoordigers zijn primair verantwoordelijk voor het regelen en begeleiden van kleine
persoonlijke afspraken (tandarts, huisarts e.d.). Onderling kunnen ouders/ vertegenwoordigers afspraken
maken over elkaars ondersteuning.
Stichting Tulpenborgh is opgezet door de ouders/ vertegenwoordigers van de bewoners. Uitgangspunten
van de stichting zijn vastgelegd in de statuten. De Stichting is verantwoordelijk voor het instandhouden
van het wooninitiatief. Ouders/ vertegenwoordigers houden de Stichting draaiende. Het vraagt de inzet
van eenieder om dit op een constructieve wijze met elkaar te kunnen doen.
Om die reden hebben we met elkaar afspraken gemaakt over hoe wij de samenwerking vorm willen
geven.
➢ Ouders werken op een respectvolle manier samen met elkaar, met de jongeren, met de
zorgaanbieder.
➢ Ouders hebben bij regelmaat onderling overleg in de stuurgroep en de diverse commissies.
➢ Het belang wat hierbij gediend wordt is tweeledig. Zowel het individuele als het collectieve
belang moeten hierbij worden gediend.

8.
Duidelijkheid voorop
De initiatiefnemers en oprichters van Stichting Tulpenborgh zijn de ouders/vertegenwoordigers zelf.
Tijdens de voorbereidingstijd hebben we elkaar en onszelf goed leren kennen.
Zeker op spannende momenten hebben we ons met respect voor elkaar opgesteld door elkaar tijd te
geven, geen blad voor de mond te nemen, te zoeken naar helderheid, te vertrouwen op elkaars inzet en
in te stemmen met acceptabele oplossingen.

De oudergroep noemt zich stuurgroep en deze wordt aangestuurd door het bestuur, gekozen uit en door
de stuurgroep. De stuurgroep vormt commissies die specifieke taken op zich nemen en verantwoording
afleggen cq. advies geven/vragen aan de stuurgroep.
De stuurgroep heeft de taken en handelswijze vastgelegd in statuten, een beleidsplan en verschillende
reglementen waaronder het huishoudelijk reglement.
Met de bewonersraad zijn huisregels opgesteld.
De zorgaanbieder ‘De Zorgspecialist’, heeft vanuit haar eigen professionaliteit een protocol, waarin ook
opgenomen staat hoe zij samenwerken met de ouders/vertegenwoordigers en de bewoners zelf.

9.
Geen winstoogmerk, financieel gezond
en transparant
Tulpenborgh is een stichting met een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
De stichting heeft geen winstoogmerk en het bestuur verricht de werkzaamheden zonder vergoeding
(onbezoldigd).
Er zijn geen dure organisatiekosten en de beschikbare financiële middelen kunnen maximaal worden
ingezet voor de bewoners.

Financiële extra’s en daarvoor verkregen middelen worden benut voor extra activiteiten met de bewoners
en voor het doen van investeringen ten behoeve van de groep in comfort en ontspanning.
De stichting werkt intensief samen met diverse subsidieverstrekkers en sponsoren.
De financiële begroting en jaarrekening worden jaarlijks door een onafhankelijk financieel deskundige
gecontroleerd en gepubliceerd op onze website.

10.
Bewoner praat mee
Heel belangrijk vinden wij dat de bewoners inspraak hebben in het reilen en zeilen van Tulpenborgh.
Om die reden wordt er een bewonersraad gevormd. De bewoners hebben allemaal een plek in deze raad,
die regelmatig bij elkaar zal komen. Overleggen vinden plaats op initiatief van ouder/vertegenwoordiger
de zorgverlener of omdat er behoefte aan is vanuit de bewoners.
Het doel van de bewonersraad is om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over lopende zaken
rond de huisvesting en activiteiten, nieuwe voorstellen in te brengen en vragen cq. klachten naar voren te
brengen en met elkaar te bespreken.

Door deze manier van overleggen willen we de eigen verantwoordelijkheid en de invloed van de
bewoners op de gang van zaken benadrukken. We verwachten bovendien dat genomen beslissingen
kunnen rekenen op draagvlak bij de samenwerkende partijen.

