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Inleiding 
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Nobass. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, 

activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. 

 

Ouderinitiatief 
Voor (jong)volwassen met een stoornis binnen het autistisch spectrum is het vaak een zoektocht om 

een passende woonvorm te vinden. Hoge prikkelgevoeligheid en verminderd overzicht maken dat 

voor mensen met ASS zeer specifieke eisen nodig zijn op het gebied van wonen. Daarnaast zijn zij 

vaak aangewezen op langdurige en/of specifieke begeleiding op verschillende leefgebieden zoals 

o.a.: huishoudelijke ondersteuning, hulp bij invulling vrije tijd, hulp bij het (leren) koken, gezondheid, 

persoonlijke verzorging etc.. 

Maar wat als het reguliere zorgaanbod onvoldoende aansluit bij de zorgvraag van je kind? Een aantal 

betrokken ouders van (jong)volwassen kinderen met autisme en een normale begaafdheid wonend 

in Harderwijk en omgeving besloot het heft in eigen handen te nemen. Zij hebben zich verenigd in 

Stichting Nobass. Met het ‘ouderinitiatief’ willen ouders/vertegenwoordigers een woonvoorziening 

realiseren voor hun (jong)volwassen kinderen met een vorm van autisme en een normale 

begaafdheid. 

 

Organisatie 
Stichting Nobass is opgericht op 15 november 2018. De stichting is gevestigd te Harderwijk. Het 

bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden.  

 

Financieel 
Voor de huidige financiële stand van zaken verwijzen we graag naar het laatste jaarverslag. De 

financiële overzichten die zijn opgesteld bestaan tot op heden alleen uit opstartkosten.  
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Doelstelling 
Zoals vermeld in de statuten heeft de Stichting als doel: 

“het fungeren als klankbord voor, alsmede het begeleiden en adviseren van personen die actief zijn 

om een zelfstandige en aangepaste woonomgeving te creëren en in stand te houden speciaal voor 

(jong)volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum met een normale intelligentie” 

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het bemiddelen tussen de doelgroep en 

instantie, het geven van advies, het houden van toezicht. Voorts het verrichten van handelingen 

welke direct of indirect voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn. De Stichting kan 

overeenkomsten sluiten met natuurlijke en rechtspersonen teneinde haar doel te kunnen 

verwezenlijken. 

 

Doelgroep 
De doelgroep zijn (jong)volwassen met een stoornis binnen het autistisch spectrum (ASS) en een 

normale tot hoge begaafdheid.  

 

Missie en Visie 
Ieder mens is uniek en van waarde! 

Missie                                                                                                                                       

Stichting Nobass heeft als doel om een woonvoorziening met begeleiding op maat te realiseren voor 

(jong)volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) en een normale tot hoge begaafdheid. In 

nauwe samenwerking met gemeente Harderwijk en woningcorporatie UWOON proberen wij een 

levensloopbestendige woonvorm in Harderwijk te realiseren. 

Visie 

In deze woonvorm heeft iedereen een eigen appartement waar de bewoners zich veilig, vertrouwd 

en geborgen kunnen voelen. Een fijne plek om te wonen waar zij met de juiste professionele 

begeleiding een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden. Stichting Nobass hecht er groot belang 

aan dat elke bewoner juist die begeleiding krijgt, die nodig is om zich zo optimaal te ontwikkelen en 

zo een prettig en zinvol leven te leiden. 
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Strategische doelen 
• Om de missie en visie uit te dragen zal de doelstelling van Stichting Nobass waar en wanneer 

het mogelijk is ter informatie aan derden beschikbaar worden gesteld in woord en/of 

geschrift. Het publiekelijk maken van de inspanningen van de Stichting. 

• Realiseren van een kleinschalige woonvoorziening met passende zorg op maat in 

samenwerking met woningcorporatie UWOON. Hiervoor is Stichting Nobass een 

samenwerkingsovereenkomst aangegaan met woningcorporatie UWOON. De verwachte 

oplevering van het wooncomplex is eerste/tweede kwartaal 2024. 

• Regelmatig overleg met woningcorporatie UWOON. 

• Regelmatig overleg met Bureau Bos-architecten. 

• Screening van de toekomstige bewoners voortzetten.  

• Het organiseren van activiteiten ter bevordering van saamhorigheid tussen de aanstaande 

bewoners. 

• Periodiek overleg voeren met betrokken ouders en/of bewoners. 

• Het realiseren van een samenwerking met een professionele zorgverlener ten behoeve van 

zorgverlening bewoners. 

• Oprichting van sponsoring- en fondsenwervingscommissie. Er zal ingezet worden op het 

verkrijgen van financiële middelen voor de opstart van het wooninitiatief. Hierbij moet 

gedacht worden aan een bijdrage voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte, 

tuinaanleg e.d.. Bedrijven en andere mogelijkheden worden actief benaderd om ons 

ouderinitiatief of rechtstreeks de jongeren financieel te ondersteunen. Tevens richten wij ons 

naar overheidsinstelling (o.a. provincie) om subsidies te verkrijgen. 

• Ontwikkelen van de website. 

• Alle verdere handelingen die bevorderlijk zijn voor het laten slagen van het project. 

 

Fondsen en subsidies 
• Er zal krachtig gezocht worden naar fondsen en subsidies. Waarbij bedrijven en andere 

mogelijkheden actief benaderd worden om ons ouderinitiatief, of rechtstreeks de jongeren, 

financieel te ondersteunen. 

• Ook richten wij ons naar overheidsinstellingen (o.a. provincie) om subsidies te verkrijgen. 

 

Besteding aan doelstelling 
• De verkregen subsidies en fondsgelden zullen alleen gebruikt worden om de doelstelling van 

Stichting Nobass verder gestalte te geven. 

• Projectgebonden gelden zullen overeenkomstig de aanvraag en toekenning alleen voor dat 

doel gebruikt worden. 

• Alle andere gelden zullen besteed worden aan al hetgeen met één en ander rechtstreeks of 

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord. 

Suggesties kunnen ingebracht worden door de doelgroep. 
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Beheer van het vermogen 
• De staande en inkomende gelden zullen zoveel mogelijk gedeponeerd worden op de 

rekening van Stichting Nobass. 

• De gedeponeerde gelden zullen niet gebruikt worden voor aankoop van effecten. 

• Het vermogen zal niet aangewend worden voor het verstrekken van leningen aan derden. 

• Elk jaar niet later dan één maand voor het einde van het boekjaar legt de penningmeester 

een begroting voor het komende boekjaar ter vaststelling voor het bestuur. 

• Elk jaar presenteert de penningmeester het financieel jaarverslag van het voorgaande jaar 

tijdens de jaarvergadering. 

• De Jaarrekening wordt door de penningmeester opgemaakt en door de kascommissie 

gecontroleerd. 

 

Beloningsbeleid 
• De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun bestuurstaken. 

• Bestuursleden mogen alleen een vergoeding ontvangen voor aantoonbaar gemaakte 

onkosten mits niet bovenmatig. Hieronder vallen vergaderkosten, zoals een vergoeding voor 

koffie/thee met een maximum van € 5,-- per beloningsbeleid, ruimte huren voor vergadering 

etc.. 

 

Wonen 
Woningcorporatie UWOON financiert de bouw, waarbij de appartementen en de 

gemeenschappelijke ruimte t.b.v. de (jong)volwassenen worden ingericht tot een bepaald basis 

niveau. 

De bewoner gaat individueel een huurovereenkomst aan met woningcorporatie UWOON in 

Harderwijk. De bewoner dient hiervoor ingeschreven te staan bij https://www.hurennoordveluwe.nl/  

Op de huurovereenkomst is tevens het reglement “Wonen en Zorg” van Stichting Nobass van 

toepassing. Hierin staat nadrukkelijk vastgelegd dat wonen bij Stichting Nobass alleen mogelijk is 

gedurende de looptijd van de zorgovereenkomst. 

Wanneer de zorgovereenkomst wordt beëindigd, bijvoorbeeld door uitstroming of onttrekking aan 

de professionele begeleiding, komt daarmee ook de huurovereenkomst te vervallen. 

  

https://www.hurennoordveluwe.nl/
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Zorg 
Wij kiezen er voor om een kleinschalige woonvorm op te zetten waarbij de zorg uit begeleiding op 

maat voorop staat. De zorg dient gericht te zijn op de autonomie en de eigen kracht van de bewoners 

met nadruk op een zo zelfstandig mogelijk bestaan. De bewoner gaat een zorgovereenkomst aan. 

Iedere bewoner ontvangt individuele zorg, die gefinancierd wordt vanuit het PGB, gericht op:  

• Bevorderen van zelfredzaamheid en participatie 

• Psychosociaal functioneren 

• Voorkomen vereenzaming 

Een deel van de begeleiding is groepsgericht. Het gaat hierbij om groepsactiviteiten met als doel om 

sociale vaardigheden aan te leren/oefenen en om vereenzaming te voorkomen. De zorgprofessional 

dient te beschikken over voldoende specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van 

autisme. 

 

Contactgegevens 
Voorzitter                  Agnes van Groeningen-Weerd 
Secretaris     Martijn Nijzink 
Penningmeester    Frank van Groeningen 
Bestuurslid                   Eveline Nijzink-Verbeet 
Bestuurslid                            Francisca Toes-Haverkamp 
       
 
Website    www.nobass.nl 
E-mail     info@nobass.nl 
KvK     73116254 
Fiscaalnummer (RSIN)   859361196 
IBAN     NL17 RABO 0373 6503 45 
Lidmaatschap brancheorganisatie Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven 
 
Contactadres    Krommekamp 145 
     3848 DR  Harderwijk 
     Telefoon 0341-427584 
 
 
De Stichting heeft het maken van winst nadrukkelijk niet ten doel. De bestuursleden zijn allen 
vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

http://www.nobass.nl/

