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Kent u ons nog? 

Ons Plekje is een wooninitiatief voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking. 

Samen met en voor onze kinderen hebben wij een woonomgeving gerealiseerd die er zorg 

voor draagt dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren zowel wat betreft praktische 

als sociale zelfredzaamheid.  
  

 

 

  

 

 

In deze nieuwsbrief: 

* bewoners, begeleiding en ouders 

* activiteiten 

* toekomst  
 

Wist u dat...... 

Er  weer een aantal bewoners oom of tante zijn geworden: 

Bart is de oom van Teun, Maartje de tante van Finn, Daan de oom van Gijs, 

Petra tante van Sep en Anneke wordt tante van...???? 

Ivy (begeleiding) bevallen is van een gezonde zoon. 

 

De groep nog steeds dezelfde samenstelling heeft. 

Er weinig verloop is in begeleiding.... 

We Paul als nieuwe client begeleider verwelkomen. 

 

We op 29 november 2014 al weer 5 jaar samen wonen!!!!! 

We dit samen met ouders, broers, zussen en begeleiding willen gaan 

vieren.....en wel in de Efteling 

We hiervoor ons steentje zullen bijdragen door verkoop van spulletjes op de 

Meise Mert, lege flessenactie bij AH, een bingoavond voor alle bewoners van 
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Kastanjehof, meelopen met "rondje Someren" en de City Run.  

 

 

 

 

Vanuit de bewoners en begeleiding: Bart van de Ven (28 jaar) met hulp van 

Suzan (begeleiding) 

 

Ik woon al sinds 29-11-2009 bij Ons Plekje, samen met 9 anderen. In het 

begin moest ik even wennen aan deze nieuwe situatie. Van Son en Breugel, 

verhuisde ik naar Geldrop, wat ik in het begin wel even moeilijk 

vond. Doordat ik bij deze Albert Heijn ben gaan werken, ben ik me in Geldrop 

ook steeds meer thuis gaan voelen.Binnen Ons Plekje voel ik me thuis. We 

hebben hier begeleiding om de bewoners te helpen met dingetjes die ze 

moeilijk vinden. Waarbij we hulp nodig hebben, is voor iedereen verschillend. 

Ik doe mijn best om dingen goed te doen. Als ik hulp wil hebben, kan ik altijd 

bij begeleiding terecht. Ik heb al veel geleerd sinds ik hier woon. 

Samen met begeleiding maken we het erg gezellig.Eens per twee maanden 

organiseert één van de bewoners (met hulp van begeleiding) een 

zondagactiviteit waar we aan kunnen deelnemen.Ons Plekje bestaat dit jaar 



 

5 jaar en ik zit met drie andere bewoners, begeleiding en een aantal ouders 

in een comité om te bedenken hoe we dit kunnen vieren. Ik ben wel in voor 

een feestje!  

 

Hieronder een impressie van onze Sinterklaasavond. 

 

  

  



  

  

  

 

Een keer per jaar organiseren 

Francis en Henk een 

stadiontour. 

Ze zijn al in verschillende 

stadions geweest o.a. van 

Milaan, Barcelona, Schalke 

04.... 

Dit jaar: dachten ze: De rode 

duivels spelen goed, wij gaan 

naar Brussel naar het koning 

Boudewijn stadion. Zag er goed 

uit op de foto’s! Het viel in het 

echt wel tegen, vraag maar aan 

Henk, Bart en Daan. 

Daarna zijn wij gezellig Brussel 

gaan verkennen, op zoek gegaan 

naar mannekepis en een 

bierproeverijtje gehouden. 

Iedereen een ander biertje en 

proeven maar....... 

   

 

   

Stichting Ons Plekje is aangesloten bij en steunt het werk van RPSW de Sleutel en Per 

Saldo. 

 

Per Saldo informeert, adviseert en komt op voor de belangen van alle mensen met een persoonsgebonden 



 

budget. 

 

Het RPSW bestaat geheel uit ouders van kinderen met een (verstandelijke) beperking. Als vrijwilligers bundelen 

zij hun krachten om wooninitiatieven in de regio Zuidoost-Brabant (SRE-regio) te realiseren en te ondersteunen. 
Hierdoor is het een ontmoetingsplaats voor ouders om in contact te komen met elkaar en met elkaars kinderen 

waarbij ze kunnen leren van elkaars kennis en ervaringen. Het gaat om ouders die reeds een wooninitiatief 

gerealiseerd hebben, dat van plan zijn of ermee bezig zijn.  

 

 

 

   

 

 

De Maatschappelijke Business Case Ouderinitiatieven 

         Wat staat erin, wat komt eruit, hoe gaan we ermee verder?  

                         MEE/EY & Rob Jansen 

        Hoe verder - Task Force en wetenschappelijk onderzoek 

  

Tijdens de pauze wordt een Ontmoetingshoek ingericht voor nieuwe mensen om elkaar te 

ontmoeten en ouderinitiatieven met een vacante plaats. 

Ook op de RPSW website is reeds hier plek hiervoor ingericht. 

• MEE ZuidoostBrabant in Waalre 

• Laan van Diepenvoorde 37-43 Aalst-Waalre 

• inloop om 19:30 aanvang: 20:00 uur, afsluiting 22:30 uur 
 

 

   Wat gebeurt er na 1 januari 2015?     

 

Staatssecretaris Van Rijn heeft uiteengezet hoe de toekomst van de langdurige zorg eruit moet gaan zien. Eindelijk 

duidelijkheid, zou u denken. Toch niet helemaal. Van een aantal maatregelen blijft onduidelijk hoe het gaat uitpakken voor 

budgethouders. 

Vanaf 2015 gaan er nieuwe wetten gelden in de zorg. De Awbz gaat verdwijnen, daarvoor in de 

plaats komt de Wlz, de Wet langdurige zorg. Niet iedereen die nu in de Awbz zit, gaat over naar 

de Wlz. Het kan zijn dat men de zorg voortaan van de gemeente (nieuwe Wet maatschappelijke 

ondersteuning of Jeugdwet) en/of van de zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet) gaat krijgen. 

Om te voorkomen dat in het overgangsjaar 2015 iemand tussen wal en schip valt, heeft het 

kabinet overgangsrecht voor bestaande budgethouders geregeld.  

  

De stand van zaken op dit moment is dat: 



 

 de Jeugdwet door beide Kamers is aangenomen en ingaat per 1 januari 2015 

 de Wmo 

 door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen en ingaat per 1 januari 2015  

 de Wlz (de nieuwe Awbz) na de zomer in Tweede en Eerste Kamer besproken gaat worden; wanneer 
deze wet ingaat is niet bekend, wel zal de overheveling van zorgvragers naar Wmo, Jeugdwet en Zvw 
gewoon doorgang vinden op 1 januari 2015 

 de Zvw door Tweede Kamer is aangenomen en na de zomer in de Eerste Kamer wordt besproken. De 
verwachting is dat deze wet per 1 januari 2015 wordt ingevoerd. 
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