
 

 

 

 

Beleidsplan De Grasboom 2019 – 2020 

 

Uitgangspunten en doelstelling De Grasboom 

Ouders en naastbetrokkenen, verenigd in Stichting De Grasboom, stellen zich ten doel woonvoorzieningen 
met begeleiding 'op maat' te realiseren en te onderhouden voor jongvolwassenen met een stoornis in het 
autistisch spectrum. 

Stichting De Grasboom fungeert als een overkoepelende stichting en zet zich in voor bestaande en nieuwe 
ouderinitiatieven door bestuurlijke kennis en ervaring te delen.  

De verschillende projecten hebben elk 'een eigen kleur', in die zin dat de ouders lokaal hun eigen 
organisatie vormgeven op het sjabloon en ervaring van De Grasboom. Zij nemen daarbij de zorg af van 
een geselecteerde zorgaanbieder. 

 

2019 – 2020 

Mei 2018 is er een geplande voorzitterswisseling, de secretaris blijft in functie. Eind 2018 is via de OGSM 
techniek (en onder leiding van een externe begeleider) een aanvang gemaakt met een herijking van de 
uitgangspunten van De Grasboom. Daarmee is een basis gelegd voor een nieuwe Bestuursstructuur. Om 
de groei van eventuele nieuwe leden en aspirant leden aan te kunnen is een kleiner en slagvaardiger 
bestuur belangrijk. Op 1 april 2019 treedt het nieuwe bestuur aan, met daarin een voorzitter, secretaris, 
penningmeester en twee bestuursleden. Het huidige bestuur werkt op basis van portefeuilles en ieder 
bestuurslid heeft één van de vijf strategieën (geformuleerd in de OGSM) onder zijn of haar hoede. 

Begin 2019 is de samenwerkingsovereenkomst ingevoerd en hebben alle Grasboom-locaties deze 
ondertekend. Ook het nieuwe webportaal met de negen onderliggende websites zijn online. 

Voor 2019 en 2020, staan de volgende zaken op de agenda: 

• Uitvoeren en monitoren van de OGSM resultaten 

• De verbinding met de Stichtingen intensiveren via commissies en kennissessies 

• Portfolio opstellen ten behoeve van nieuwe (aspirant) leden 

• Project voor ouderen met ASS 

• Inmiddels is er een bestuurslid ook in het bestuur van Per Saldo toegetreden met als speciaal 
aandachtspunt ouderinitiatieven. 



 

 

 

Financiën 

De koepelorganisatie heeft een stabiele financiële positie opgebouwd in de achterliggende jaren. Het 
bestendigen van deze positie is punt van aandacht voor het bestuur. De koepelstichting heeft reeds 
enkele malen via een lening financiële steun kunnen geven aan startende stichtingen, waardoor 
woonwensen van jong volwassenen met een indicatie in het autistisch spectrum konden worden 
gerealiseerd. 

 

Doorlopende aandacht 

De financiering van onze initiatieven is een doorlopend punt van aandacht. Vooral de veranderingen in de 
Pgb’s en de Wajong worden nauwlettend gevolgd. We proberen leerpunten uit het wisselende beleid van 
diverse gemeenten op het gebied van Wmo en Beschermd Wonen binnen de aangesloten 
ouderinitiatieven uit te wisselen.  
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