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Missie van de Grasboom 
 
Het oprichten en het in stand houden van kleinschalige ouderinitiatieven voor (jong) volwassenen met ASS 
met een normale tot hoge intelligentie,1 met de ambitie om binnen een veilige en stimulerende omgeving 
te komen tot een zo zelfstandig mogelijk bestaan: zelfredzaamheid, aangaan van sociale contacten en 
meedoen in de maatschappij.  
 
Uitwerking Missie 
 
1. Ouderinitiatief 
Alle Grasboomprojecten zijn ouderinitiatieven. Dit betekent dat de projecten worden opgericht en in stand 
blijven door ouder- of familieparticipatie, die betrekking heeft op 2 terreinen: 
a. Betrokkenheid bij de eigen zoon of dochter door met de zorgprofessionals samen te werken in de 

zogenaamde driehoek2. De zorgprofessional en de ouder (of belangrijke ander) vormen samen de basis 
van de driehoek, waarbij ze ervoor waken (en leren) ieder in hun eigen ‘hoek’ te blijven. Deze 
samenwerking krijgt vorm in de driehoekgesprekken die regelmatig worden gevoerd. 

b. Betrokkenheid bij het project in de vorm van het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid en/of 
door deel te nemen aan bijvoorbeeld werkgroepen op het gebied van zorg, financiën, wonen en 
pr&communciatie. 
 

2. Bestuurlijk: 
Elk Grasboomproject heeft zijn eigen bestuur, dat primair en voor het merendeel bestaat uit ouders en/of 
belangrijke anderen (=netwerk) van de bewoners. Daarnaast kunnen externe betrokken en deskundige 
vrijwilligers in het bestuur zitting nemen. Elk Grasboomproject ontwikkelt en beschrijft zijn eigen visie op de 
gewenste zorg en begeleiding, kiest zijn eigen professionele zorgleverancier en stuurt deze aan. Zo heeft elk 
project zijn eigen `couleur locale’ met dien verstande, dat de missie van de Grasboom en de hieronder 
beschreven uitwerking worden onderschreven. Het gebruik van een uniforme huisstijl benadrukt de 
onderlinge verbondenheid en het gezicht naar buiten. 3 

 
3.  Bewonersprofiel en contra-indicaties:  
De Grasboom kiest als doelgroep (jong)volwassenen met een diagnose binnen het Autismespectrum en een 
normale intelligentie.4 Deze groep heeft een specifieke aanpak nodig. Deze begeleiding wordt geleverd 
door professionele begeleiders, zowel individueel als op groepsniveau. Het open staan en accepteren van 
individuele- en groepsbegeleiding is een voorwaarde om binnen een Grasboomproject te komen wonen.  
 
Wanneer de zorgvraag van de bewoner structureel de expertise van de begeleiding overvraagt of de 
veiligheid van de andere bewoners in gevaar brengt, zijn dit contra-indicaties om te komen of blijven 
wonen.  
 
 
 

 
1 zie bijlage: `Bewonersprofiel Grasboom` 
2 Onze visie op de driehoek hebben we ontleend aan het gedachtengoed van Chiel Egberts 
3 Zie huisstijl 
4 Zie voor gedetailleerde beschrijving Bewonersprofiel en Contra-indicaties bijlage 1 en 2. 



 
4.  Begeleiding 
Het doel van de geboden begeleiding is om bewoners te ondersteunen naar een zo zelfstandig mogelijk 
bestaan. Dit geldt niet alleen op het gebied van zelfredzaamheid binnen de eigen leefomgeving (zoals 
persoonlijke verzorging, huishouden, koken),  maar ook voor het leren aangaan van sociale contacten en 
binnen de eigen mogelijkheden meedoen in de maatschappij (zoals sporten, werk, dagbesteding).  
 
Daarom is er naast individuele begeleiding ook groepsbegeleiding en beschikt ieder Grasboomproject  over 
een gemeenschappelijke ruimte. Hier vinden gezamenlijke activiteiten plaats en is aandacht voor sociale 
interactie: het leren aangaan en onderhouden van sociale contacten. Deelnemen aan gezamenlijke 
activiteiten is altijd op basis van vrijwilligheid van bewoners, maar begeleiders stimuleren deelname 
nadrukkelijk. 
 
5. Financiën 
Wonen en zorg zijn gescheiden binnen de Grasboomprojecten. De zorg wordt ingekocht bij een 
professionele zorgaanbieder en betaald uit een PGB, hetzij via de WMO (gemeente) , hetzij via de WLZ.  
 
De bewoners betalen de huur voor hun eigen appartement uit eigen middelen. De huur voor de 
gemeenschappelijke ruimte en overige zorginfrastructuur wordt ofwel uit delen van het PGB ofwel uit de 
Wooninitiatieventoeslag (WIT) gefinancierd.  
 
Elke Grasboomproject voert een gedegen en transparant financieel beleid dat de toets der kritiek kan 
doorstaan van instanties (zoals gemeente en zorgkantoor) die vanuit de Wtza de ouderinitiatieven 
controleren. Daarnaast kan ieder project een kascommissie, niet zijnde bestuursleden, instellen om de 
jaarrekening te controleren. 
 
6. Grasboomkoepel 
De Grasboomkoepel helpt de onderliggende zelfstandige Grasboomprojecten samen te werken; 
ondersteunt met kennis en expertise en stimuleert de uitwisseling van opgedane ervaringen tussen de 
projecten onderling. Daarnaast faciliteert de koepel het principe `samen staan we sterker` richting externe 
partijen zoals gemeenten, woningcorporaties, zorgleveranciers en sponsoren. Ook participeert de koepel in 
samenwerkingsverbanden met andere partijen en belangenverenigingen voor het bredere belang van de 
ouderinitiatieven. De koepel zorgt ten slotte voor het gezamenlijk inkopen of afsluiten van collectieve 
arrangementen, bijvoorbeeld van verzekeringen, zodat de afzonderlijke projecten kunnen profiteren van 
schaalvoordeel en/of efficiency voor hun eigen exploitatie. De koepel wordt gevoed door de inbreng van de 
deelnemende projecten van wie een actieve bijdrage wordt gevraagd.  
 
6a. Centrale Grasboom wachtlijst 
De Grasboom werkt met een centrale wachtlijst. De organisatie hiervan is in handen van de 
Wachtlijstcommissie. Deze commissie toetst alle aanmeldingen aan het bewonersprofiel en aan de 
geformuleerde contra-indicaties. Tevens probeert zij een inschatting te maken van de zorgbehoefte in uren, 
die immers moet passen bij de ‘tussenvorm beschermd wonen` zoals de Grasboom die realiseert. Verder 
wordt gekeken of indicaties en financiën op orde zijn en of ouders voldoende bereid zijn hun steentje bij te 
dragen aan het initiatief.5 Eén keer per jaar organiseert de WLC een bijeenkomst voor de zorgcommissies 
van de afzonderlijke projecten.  
 
6b. Financiën 
De penningmeester van het koepelbestuur: 

 
5 Zie bijlage 3 :procedure bij vrijkomen appartement. 



Ø Adviseert de ouderinitiatieven bij de opzet van hun begroting volgens het model van de 
Wtza. Hiermee kunnen de penningmeesters van de projecten hun begroting eenvoudiger 
onderling vergelijken. 

Ø Toetst, indien gewenst, de jaarrekening van het project aan de uitgangspunten voor een 
ouderinitiatief.  

Ø Initieert twee keer per jaar de uitwisseling van ervaringen tussen de stichtingen, zodat van 
elkaar wordt geleerd. Deze vergadering wordt voorgezeten door de penningsmeester van het 
koepelbestuur. 

Ø Zorgt ten slotte voor het gezamenlijk inkopen of afsluiten van collectieve arrangementen, 
bijvoorbeeld van verzekeringen, zodat de afzonderlijke projecten kunnen profiteren van 
schaalvoordeel en/of efficiency voor hun eigen exploitatie. 

 
7. PR en Communicatie 
Het koepelbestuur heeft de volgende taken op het gebied van PR en Communicatie: 

a. Het ontsluiten van kennis en expertise door teksten te schrijven in begrijpelijke taal;  
b. Het organiseren van thema-avonden; 
c. Het organiseren van het uitwisselen van ervaringen tussen de verschillende projecten; 
d. Externe PR-activiteiten: vormgeven aan het gezicht van De Grasboom naar externe partijen; 
e. Vertegenwoordigen in het Netwerk Ouderinitiatieven; 
f. Deelname aan de klankbordgroep Wonen van Per Saldo. 

 
De commissie PR en communicatie ondersteunt de koepel bij deze taken. Tevens biedt zij 
redactionele ondersteuning aan lokale websites en Atrium (het intranet van de afzonderlijke 
initiatieven).   

 

8. ICT 

De stichtingen maken gebruik van een gemeenschappelijke ICT infrastructuur die zorgt voor een optimale 
uitwisseling van informatie tussen en binnen de projecten op een manier die veilig is (datalekken 
voorkomt) en de privacy van betrokkenen beschermt. Tevens kunnen data veilig, toegankelijk en uniform 
opgeslagen worden. 

Het technisch beheer en onderhoud van deze gemeenschappelijke infrastructuur en van het 
wachtlijstsysteem wordt uitgevoerd door een externe partij (QS-Solutions) in samenwerking met de ICT-
werkgroep van de Grasboom. Daarnaast doet de ICT werkgroep het beheer en onderhoud van de 
gemeenschappelijke website, de lokale websites en het atrium.  

 

9. Bestuurlijke relaties 

De bestuurlijke relaties tussen de koepel en de afzonderlijke projecten worden vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst. Hierin is opgenomen dat de deelnemende projecten zullen handelen 
conform de missie en uitwerking van de missie zoals vastgelegd in dit document. In de 
samenwerkingsovereenkomst staat tevens de wijze van toetreding en eventuele uittreding tot De 
Grasboom beschreven. Tevens is hierin ogenomen op welke wijze het koepelbestuur samenwerkt met en 
ondersteund wordt door de besturen van de afzonderlijke projecten. 
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