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Inleiding 
Dit is het beleidsplan van stichting Wilgenhoeve. Dit beleidsplan heeft een 
geldigheidsduur van drie jaar en gaat in op 1 juli 2022. In dit beleidsplan worden 
omschreven wat de visie en missie, ambities, uitdagingen, doelstellingen en stappenplan 
zijn met afsluitend de wijze waarop de stichting is georganiseerd.  
 
Dit beleidsplan is oorspronkelijk vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 02-07-2019 
en ongewijzigd verlengd met drie jaar per 1 juli 2022. Alleen de samenstelling van het 
team adviseurs op pagina 6 is gewijzigd naar de actuele samenstelling.  
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Visie en missie 
 
Ontstaan 
Stichting Wilgenhoeve is ontstaan parallel aan het initiatief tot oprichting van een 
woonzorgvoorziening (woonzorgvoorziening Wilgenhoeve Wonen) voor 7 bewoners in 
Scherpenzeel. Dit betreft bewoners met een variërende zorgvraag (‘lichte’ tot ‘zware’ 
beperkingen en zorgbehoefte).  
Dit initiatief is gestart door een ondernemersechtpaar in Renswoude met een bestaande 
zorgboerderij. Deze zorgboerderij willen zij uitbreiden, mede ingegeven door de 
ervaring en wensen rondom hun eigen kind, met een woonzorgvoorziening zoals 
hiervoor geschetst.  
De woonzorgvoorziening Wilgenhoeve Wonen is een zelfstandige entiteit (Maatschap 
Wilgenhoeve Wonen) en is verantwoordelijk voor de eigen financiële exploitatie 
onderscheiden in ‘vastgoed en service’ en ‘zorgvraag en -verlening’.   
Stichting Wilgenhoeve heeft een faciliterende, toezichthoudende en voorwaarden-
scheppende rol ten opzichte van Wilgenhoeve Wonen.  

Visie 
Het bestuur van de stichting is van mening dat in navolging van de Bijbelse opdracht er 
voor iedereen in onze omgeving een veilige en leefbare woonomgeving beschikbaar 
moet zijn, ook voor mensen met beperkingen.  

Missie 
De missie van het bestuur is het mogelijk maken van de woonzorgvoorziening 
Wilgenhoeve Wonen en het faciliteren van de randvoorwaarden, zodat de zorgverlening 
op lange termijn is gewaarborgd.  
Stichting Wilgenhoeve draagt verantwoordelijkheid voor het initiatief van 
woonzorgvoorziening Wilgenhoeve Wonen. Wilgenhoeve Wonen is een (t)huis voor 
mensen met een zorgvraag. Er wordt met elkaar geleefd en naar elkaar omgekeken, 
iedere betrokkene helpt mee om het leefbaar te houden. Wilgenhoeve Wonen vormt 
voor iedere bewoner een thuis, van waaruit eenieder zijn of haar plaats in de verdere 
maatschappij opzoekt. Inspiratiebron is de Bijbel, dat we kennen als het Woord van de 
Heere God. 

Kernwaarden die de identiteit en de grondslag van Stichting Wilgenhoeve bepalen zijn: 

- Christelijke grondslag 
De belangrijkste inspiratie is de concrete invulling van christelijke naastenliefde in 
navolging van de woorden en daden van de Heere Jezus. Dit uit zich onder meer in het 
veel respect hebben voor elkaar en de kwetsbare naaste.  

- Eigenheid 
De waarde en eigenheid van ieder individu staat voorop: wat persoonlijk belangrijk is, 
wat ieders kwaliteiten zij, waarvan zij genieten en wie bij hen betrokken zijn. 

-Betrokkenheid 
Er wordt gewerkt vanuit oprechte betrokkenheid richting de ander.  
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-Samen verantwoordelijk 
Medewerkers en bewoners zijn samen met de ouders danwel wettelijk 
vertegenwoordigers verantwoordelijk voor een goede zorgverlening en een veilige en 
harmonieuze leefomgeving. Tegelijk worden familie, vrienden en de eigen kerkelijke 
gemeente actief betrokken, ter ondersteuning waar nodig. 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de randvoorwaarden zoals in de 
volgende paragraaf is geconcretiseerd, zodat genoemde partijen de ruimte hebben in het 
uitoefenen van hun voornoemde verantwoordelijkheid. 
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De strategische doelstelling en stappenplan 

Doelstelling van de stichting is de voorwaarden te scheppen voor en het duurzaam 
bevorderen van een goede woonomgeving en goede zorg ten behoeve van de bewoners 
van Wilgenhoeve Wonen.  

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

- Het toezien op een goede en veilige leefomgeving aangeboden door de 
verhuurder van de woon-en leefruimte ten behoeve van bewoners; 

- Het toezien op goede en veilige zorgverlening waaronder dat de zorgverlening en 
de accommodatie minimaal voldoet aan de wettelijke vereisten;  

- Het erop toezien dat conform wettelijke vereisten wordt omgegaan met privacy-
informatie van de bewoners; 

- Het faciliteren van extra activiteiten, extra zorg, extra inrichting van gebouw en 
de buitenomgeving van De Wilgenhoeve, en in andere faciliterende 
voorzieningen, zoals bijvoorbeeld: 

o Het mogelijk maken van speelattributen bij Wilgenhoeve Wonen; 
o Het mogelijk maken van een dierenverblijf bij Wilgenhoeve Wonen; 
o Het mogelijk maken van een belevenistuin bij Wilgenhoeve Wonen; 
o Het mogelijk maken van aanvullende faciliteiten in de keuken of het 

sanitair; 
o Het mogelijk maken van een dagje uit of korte vakantie voor de bewoners; 

- Het onderhouden van publieke relaties; 
- Het werven van financiële middelen ten behoeve van bovenstaande doelen. 

De stichting heeft uitdrukkelijk niet het doel winst te maken. 

Stappenplan om de doelstelling te verwezenlijken: 

1. Het bestuur vergadert jaarlijks minimaal één keer en toetst in haar vergadering 
haar doelstellingen en de aansluiting van het initiatief Wilgenhoeve Wonen 
daarop. Ook beoordeelt het bestuur de financiële exploitatie van Wilgenhoeve 
Wonen en de transparantie daarvan en toetst dit aan de prognoses die zijn 
opgesteld door Wilgenhoeve Wonen.  

2. Een delegatie van het bestuur bezoekt Wilgenhoeve Wonen minimaal één keer 
per jaar. Daarbij wordt de kwaliteit van de accommodatie beoordeeld alsmede 
staat van onderhoud.  

3. Het bestuur toetst aan de voorwaarden van goede zorg; de toetsing vindt in ieder 
geval plaats door jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken onder ouders en 
zorgvragers en door jaarlijkse toetsing op aanwezigheid van vigerende 
kwaliteitskeurmerken en benodigde certificering; 

4. Het bestuur zoekt in 2019 actief de regionale media op om het initiatief 
Wilgenhoeve Wonen bekend te maken aan eventuele sponsoren.  

5. Het bestuur benadert actief potentiële sponsoren; 
6. Het bestuur ziet erop toe dat met regelmaat een nieuwsbrief wordt opgesteld en 

verstuurd naar ouders, de cliëntenraad en sponsoren.  
7. Het bestuur ziet erop toe dat ouders en de cliëntenraad regelmatig worden 

geïnformeerd en betrokken zijn bij de actualiteit op Wilgenhoeve Wonen.  
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Financiën 

De benodigde jaarlijkse middelen verkrijgt de stichting door subsidies, donaties, 
erfrechtelijke verkrijgingen of schenkingen en andere opbrengsten.  
Deze middelen zijn nodig voor het verwezenlijken van haar doelstellingen. 

De stichting heeft niet als doel vermogen te vormen, bij de start bezit de stichting geen 
vermogen. Eventueel vermogen zal tijdelijk aanwezig zijn om te dienen als reservering 
voor de gestelde doelstellingen.  

Een financiële verslaggeving maakt deel uit van het jaarverslag.  
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Organisatie en bestuur 

Naam: Stichting Wilgenhoeve. 
Postadres: Klein Gooswilligenweg 1, 3925 MG Scherpenzeel 
IBAN: NL11RABO0345987217 
ANBI: verleend 

Bestuur  
Het bestuur is samengesteld uit drie bestuursleden en wordt ondersteund door een 
team van adviseurs.  
Het bestuur bestaat uit: 
De heer H. Dijkstra, voorzitter; 
De heer J. Bouwman, secretaris; 
De heer N.A. van Eckeveld, penningmeester; 
 
Het team adviseurs bestaat uit: 
De heer E. Klein Lentink;  
Mevrouw J. Klein Lentink;  
De heer W.H van de Fliert;  
Mevrouw A.E. van de Fliert-van de Heg; 
De heer J. van de Fliert;  
De mevrouw H. van de Fliert-van den Brink;  
De heer R. van der Lit; 
 
De taak van adviseurs is het bestuur informeren over inhoudelijke zaken rondom de 
zorgvraag en zorgverlening rondom Wilgenhoeve Wonen. Het bestuur kan het team 
adviseurs te allen tijde raadplegen voor advies of informatie.  
 
De stichting heeft geen werknemers in dienst.  

Het jaarverslag van de stichting wordt jaarlijks gepresenteerd op de website van 
Wilgenhoeve Wonen.  


