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1 Missie  

Het in stand houden van het woonproject, waar de bewoners zo zelfstandig mogelijk kunnen 
wonen en waar zij zelf vorm en inhoud kunnen geven aan hun leven, ondersteund door 
kwalitatief hoogwaardige zorg.  
 
2 Visie  
Mensen met een verstandelijke beperking en evt. een lichamelijke en/of zintuiglijke 
beperking hebben dezelfde rechten als ieder ander in de samenleving. Ook zij moeten 
kunnen wonen, werken en recreëren naar hun eigen wensen en behoeften. In moderne 
zorgopvattingen, gedeeld door de overheid, gaat men er van uit dat de zorg- en 
dienstverlening blijvend ondersteuning biedt aan wonen, werken en recreëren, geïntegreerd 
in de samenleving. Uitgangspunt bij die ondersteuning is dat deze zo gewoon als mogelijk, 
maar bijzonder waar nodig is. De bewoners van Tweedelig verdienen een zo volwaardig 
mogelijke plek in de samenleving.  
 
3 Algemeen belang  
Naast de voordelen die Tweedelig de bewoners biedt, wordt tevens het algemene belang 
gediend : 

 Solidariteit:  

De overheid stimuleert solidariteit in de vorm van bv. wooninitiatieven. Solidariteit met 
minderbedeelden is een maatstaf voor het beschavingsniveau van de samenleving. 
Beschavingsniveau is haar directe verantwoordelijkheid.  

 Prijs:  
Particulier initiatief wordt daarnaast van overheidswege gestimuleerd omdat naar verwacht 
minder een beroep gedaan wordt op die overheid dus op de belastingbetaler.  
 
Tweedelig kan gelden als voorbeeld in beide zienswijzen, en dient daarmee het algemeen 
belang.  
 
4 Doelstellingen  
Stichting Tweedeling heeft tot doel:  

 Het faciliteren van de verzorging van personen met een beperking alsmede het in 
stand houden van kleinschalige woonleefgemeenschappen. Voorwaarden scheppen 
voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de bewoners.  

 Het scheppen van voorwaarden voor een goed leefklimaat voor de bewoners van de 
leefgemeenschappen.  

 Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste 
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

 
5 Activiteiten  
Tweedelig tracht deze Doelstellingen/Missie/Visie te bereiken door:  

 Mogelijkheid bieden tot wonen.  

 Het verlenen en/of doen verlenen van zorg.  

 Het scheppen van voorwaarden die tot de totstandkoming van bedoelde 
woonleefgemeenschappen bevorderlijk kunnen zijn.  

 Personen met een verstandelijke en eventueel lichamelijke/ zintuiglijke beperking 
ondersteunen om te komen tot een zo optimaal mogelijke zelfontplooiing.  

 De bewoner zoveel mogelijk een gewone burger te laten zijn, die zo volwaardig 
mogelijk kan deelnemen aan datgene wat zijn woonomgeving te bieden heeft.  

 De organisatie zodanig inrichten dat deze ten dienste staat van de personen, die er 
gebruik van maken.  

 Het kiezen van een zorgaanbieder.  

 De dienstverlening afstemmen op individuele wensen en mogelijkheden deze 
vastleggen in het Persoonlijk Plan/Zorgplan.  



 

 
 Het mede selecteren, aangaan van sollicitatiegesprekken met vertegenwoordigers/ 

bewoners en adviseren van aanname toekomstige bewoners/deelnemers en hun 
persoonlijke begeleiders, dit in samenwerking met de gekozen zorgaanbieder, 
vetorecht in deze is aan de professionals. Er is een aanname procedure opgesteld.  

 Het optreden als gesprekspartner jegens de bewoners van de 
woonleefgemeenschappen, hun ouders/verzorgers en derden betreffende 
gezamenlijke aangelegenheden.  

 Het verlenen van steun bij het werven van fondsen.  

 Het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten waarin collectieve zaken geregeld 
zijn, met zorgaanbieder en verhuurder.  

 Het toetsen van individuele overeenkomsten aan het beleid.  

 Een platform te zijn voor wettelijke vertegenwoordigers van de bewoners van de 
betreffende woningen/woonruimtes e.d.  

 Het in stand houden van de stichting.  

 Mantelzorg en inzet van vrijwilligers worden toegejuicht. Het is een aanvulling op de 
professionele zorg. De professionele zorg blijft eindverantwoordelijke voor de te 
leveren zorg.  

 
6 Organisatie:  
 
6.1 Het bestuur  

De stichting Tweedelig heeft een bestuur bestaande uit, voorzitter, secretaris, 
penningmeester.  
Het bestuur heeft eigen functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, taken.  
Dit bestuur is onafhankelijk van de hierna genoemde bewonersvertegenwoordiging.  
De huidige bestuurssamenstelling :  

 Voorzitter : Mevr. Liesbeth Fransen 

 Penningmeester : Dhr. Willem van Waaijenburg 

 Secretaris : Mevr. Willemijn van Kemenade 
 
6.2.1 Bewonersvertegenwoordiging  
De bewoners van de Stichting Tweedelig worden vertegenwoordigd door hun ouders c.q. 
wettelijke vertegenwoordigers, zij participeren gezamenlijk en kunnen individueel deelnemen 
aan diverse werkgroepen, geholpen door betrokkene vrijwilligers. 
De zorgcommissie heeft als taak om de vergaderingen van de bewonersvertegenwoordiging 
te organiseren. Tijdens deze vergadering kiest de bewonersvertegenwoordiging uit haar 
midden een voorzitter en een notulist. 
 
7 Website  

Tweedelig heeft een website, www.tweedelig.nl, waar belangstellenden alle informatie over 
Tweedelig, de bewoners en hun activiteiten kan vinden.  
 
8 Beloningsbeleid  

Bestuur en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel 
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, 
indien en voor zover het bestuur hieraan goedkeuring heeft verleend.  
 
9 ANBI  
Per 1 januari 2008 heeft de belastingdienst ons aangemerkt als: Algemeen Nut Beogende 
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