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BELEIDSPLAN van Stichting ‘Woonvorm De Regenboog’ 

1 Doel van Stichting ‘Woonvorm De Regenboog’ 
Stichting ‘Woonvorm De Regenboog’, hierna te noemen ‘de Stichting’, heeft als algemeen doel om het 
welzijn van mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking te bevorderen vanuit de 
overtuiging, dat hun belangen centraal staan en dat zij als iedere andere burger het recht hebben om zo 
volledig mogelijk opgenomen te worden in de gemeenschap. De Stichting heeft in het bijzonder ten doel de 
ondersteuning bij het opzetten en in stand houden van een kleinschalige woonvoorziening met hervormd- 
gereformeerde identiteit voor verstandelijk, lichamelijk en meervoudig gehandicapten met 24-uurs zorg te 
Brakel.  
 
De bovenbeschreving doelstelling is vastgelegd in de statuten van de Stichting. 

2 Realisatie en instandhouding van het doel 
Het bijzondere doel van de Stichting, het ondersteunen van de totstandkoming van een kleinschalige 
woonvoorziening, is in de periode 2005 – 2006 gerealiseerd door de totstandkoming van woon-
zorgvoorziening De Regenboog te Brakel, een gezinsvervangend tehuis voor 14 gehandicapte bewoners. Een 
uitbreiding voor nog eens 14 – 16 bewoners is voorzien voor de periode 2016 – 2018. De Stichting richt zich 
op het instandhouden van de voorziening, op het faciliteren van de uitbreiding, op het bevorderen van het 
welzijn van de bewoners en op  de bevordering van het welzijn van mensen met een handicap in het 
algemeen. 

3 Opzet van De Regenboog 
De exploitatie van woon-zorgvoorziening De Regenboog is in handen van Stichting Philadelphia Zorg, 
Regio Zuid, Bijsterhuizen 11-40, 6546 AS Nijmegen. De financiering vindt plaats vanuit de zorgbijdragen 
die voor de individuele bewoners beschikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld het persoonsgebonden budget en 
AWBZ-voorzieningen. De bewoners beschikken elk over een eigen appartement. Daarnaast zijn er algemene 
voorzieningen, zoals gezamenlijke huiskamers, een badruimte met voorzieningen voor lichamelijk 
gehandicapte bewoners, een tuin met terras, een bergruimte en een hobbyruimte. 
 
Aan de instandhouding van De Regenboog draagt de Stichting bij door onder meer de volgende activiteiten: 

- Bekendheid geven aan en draagvlak creëren voor De Regenboog door samenwerking met stichtingen 
en verenigingen op het gebied van gehandicaptenzorg, gesprekken met de gemeentelijke overheid en 
zorgverleners, publicaties, mailings, lezingen en andere PR-activiteiten. 

- Fondsenwerving onder stichtingen, kerken, bedrijven en particulieren 
- Bijdragen in de kosten van de algemene voorzieningen in De Regenboog. Bewoners dragen bij in de 

kosten van deze algemene voorzieningen. In verhouding tot hun veelal beperkte inkomen is dit voor 
hen een zware belasting. Vanuit de doelstelling om het welzijn van de bewoners te bevorderen 
ondersteunt de Stichting hen hierbij. 

- Het vormen van een overlegplatform tussen bewoners en direct betrokken familieleden en 
vertegenwoordigers enerzijds, en Stichting Philadelphia Zorg anderzijds. 

4 Samenwerking 
De Stichting werkt samen met de vereniging "Op weg met de ander". Dit is een landelijke, Hervormde 
vereniging op Gereformeerde Grondslag van en voor mensen met een beperking. 
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5 Activiteiten van de Stichting 
De activiteiten van de Stichting zijn gericht op de instandhouding en uitbreiding van  woon-zorgvoorziening 
De Regenboog, het ondersteunen van de bewoners en in het algemeen het bevorderen van het welzijn van 
mensen met een handicap. Zij zijn een logisch vervolg op de activiteiten genoemd in § 3.  
 
Uit de doelstelling van de Stichting (zie § 1) volgt dat zij zich actief bezighoudt met de invulling van de 
levensbeschouwelijke basis van De Regenboog. Concreet houdt dit onder meer in het samen met de 
plaatselijke Hervormde Gemeente opzetten en faciliteren van de geestelijke verzorging voor de bewoners. 
Daarnaast heeft de Stichting een adviserende rol bij de benoeming van medewerkers en bij de aanname van 
nieuwe bewoners. De adviserende rol is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting, 
zorgaanbieder Stichting Philadelphia Zorg en de vereniging ‘Op weg met de ander’. 
 
De Stichting werft fondsen om daarmee het welzijn van de bewoners van de Regenboog te bevorderen. Zie 
paragraaf 6 voor een nadere specificatie. 
 
Daarnaast zijn de belangrijkste activiteiten van de Stichting het creëren en instandhouden van draagvlak in 
de plaatselijke samenleving, het bevorderen van de integratie van de bewoners in de plaatselijke en regionale 
samenleving en het vormen van een overlegplatform tussen bewoners en familieleden/vertegenwoordigers en 
de zorgaanbieder en het stimuleren van het vrijwilligerswerk in De Regenboog.  

6 Geldmiddelen 
De geldmiddelen van de Stichting, die bestaan uit hetgeen wordt verkregen door giften, subsidies, 
erfstellingen, legaten of schenkingen, worden aangewend in het belang van de bewoners van de woonvorm. 
 
De Stichting werft gelden om deze te besteden aan: 

- De bekostiging van gezamenlijke activiteiten van de bewoners 
- Aanvulling of vervanging van de inventaris van de gezamenlijke huiskamers en de andere algemene 

voorzieningen in De Regenboog. 
- Financiële ondersteuning van de exploitant voor noodzakelijke kosten, die niet of niet volledig uit de 

reguliere zorgbijdragen vergoed worden. Een voorbeeld hiervan zijn de kosten voor schoonmaak van 
het gebouw. 

- De voorziene uitbreiding van De Regenboog (zie § 2). 
- PR-activiteiten voor het creëren en onderhouden van draagvlak in de plaatselijke samenleving, voor 

stimulering van het vrijwilligerswerk in de Regenboog en voor het bevorderen van de integratie van 
de bewoners in de samenleving. 

- Activiteiten en aanschaf van materialen in het belang van de bewoners van de Regenboog en van 
mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking in het algemeen, voor zover 
dit het algemene of het bijzondere doel van de Stichting dient. 

 
De jaarrekening van de Stichting wordt gecontroleerd door een kascontrolecommissie, die jaarlijks wordt 
samengesteld uit ouders of vertegenwoordigers van bewoners van De Regenboog. 
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7 Geldigheid beleidsplan 
Dit beleidsplan is geldig met ingang van 1 november 2013 en is geldig tot het moment van aanpassing of 
vervanging door een nieuwe versie. 
 
 
 
Brakel, 1 november 2013 
 
 
Het bestuur van Stichting Woonvorm De Regenboog, 
 
 
 
B. de Romph   J.M. van Willigen – van Gelder  A. van Heusden 
(voorzitter)   (secretaris)    (penningmeester) 


