
Manifest van De Libel
Hieronder vind je in tien punten waar wij voor staan, waar wij iedere 

dag weer hard voor werken en waar we heel erg blij van worden. 

Kun jij je daarin vinden? Dan pas je goed bij woon-zorggroep De Libel.

11
”Samen met gelijkgezinden is leuker”

Als ouder heb je al gauw de neiging om te blijven zorgen en je kind bij je te houden.
We hebben voor onze stichting de naam De Libel gekozen omdat het diertje als totemdier
staat voor transformatie en de gave om je aan te passen aan nieuwe omstandigheden.
Zelfstandig wonen prikkelt jong volwassenen om zich te ontwikkelen en nieuwe relaties op te bouwen.
Wonen met gelijkgezinden in een geborgen omgeving stimuleert die ontwikkeling en maakt het leven leuker.
Samen met de andere bewoners eten, drinken, tv kijken, creatief zijn of een spelletje doen. En als je even op 
jezelf wilt zijn kun je je terugtrekken in je eigen appartementje.



Iedereen heeft recht op een zo’n gewoon mogelijk leven waarvoor hij/zij naar vermogen zelf 
verantwoordelijk is en waarbij hij/zij zich veilig en onvoorwaardelijk geaccepteerd voelt.
Wij streven naar  maximale zelfredzaamheid binnen de woonvoorziening van koken tot het 
doen van boodschappen, opruimen ,het bed opmaken en alle andere taken die binnen 
iemands vermogen past. We zijn goed op de hoogte van, en bekend met, de beperkingen van 
de bewoners. Echter: deze beperkingen staan niet centraal. Wij gaan uit van wat de bewoner 
wel kan; zowel individueel als in groepsverband.

“Zo zelfstandig mogelijk wonen”
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“Inclusie en meedoen in de samenleving”
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Inclusie en meedoen in de samenleving is een basisrecht voor ieder individu.
Inclusie betekent dat je voelt dat je deel uitmaakt van een gemeenschap/samenleving waar 
je jezelf kunt zijn en die bijdraagt aan de zingeving van je bestaan.
Voor de huisvesting van De Libel hebben we gekozen voor een plek midden in het gezellige dorp
Nistelrode te midden van alle voorzieningen en een uitstekende plek voor sociale interactie en integratie.
Deelname aan dorpse activiteiten zullen de gemeenschappelijke drempels verder verlagen.
Buurtbewoners zullen regelmatig worden uitgenodigd voor een gezellig intermezzo en stimuleren wij onze 
bewoners in het doen van eenvoudige klusjes in de buurt.



“Ieder mens is uniek en beschikt over talent”
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Mensen met een verstandelijke beperking hebben ook passies, ambities en talenten.
Het is belangrijk om uitgedaagd te worden om je kwaliteiten en talenten te ontwikkelen;
niet vanwege de samenleving, maar als erkenning voor wie je bent en voor de versterking
van je zelfbeeld en je autonomie.
Met onze zorgverleners, vrijwilligers en de directe familie gaan wij op zoek naar deze 
individuele talenten en brengen deze tot ontwikkeling.
De dagbesteding is op maat en naar eigen keuze.
In samenwerking met ouders en gespecialiseerde partner organisaties (o.a. De Nistel)
zullen wij ons extra inspannen om het maximale uit de dagbesteding te halen.



“Wij bieden professionele en persoonlijke zorg in een thuis 
omgeving”
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De bewoners van De Libel hebben begeleiding ( en verzorging) nodig in het dagelijks leven. De één 
heeft begeleiding nodig bij het douchen en aankleden . De ander heeft begeleiding nodig bij het 
plannen van zijn bezigheden. Passende en professionele zorg en begeleiding is belangrijk evenals 
persoonlijke aandacht en het bieden van structuur. Wij willen deze zorg en begeleiding bieden die op 
het individu is afgestemd met maximaal respect en de onvoorwaardelijkheid als thuis.
Wij hebben daarom gekozen voor een kleinschalige woongemeenschap van maximaal 14 bewoners.
De zorg zal worden geleverd door de zorgorganisatie Heart Care , een professionele en 
middelgrootte zorgverlener met uitgangspunten in zorgverlening die volledig overeenkomen met die 
van de stichting De Libel.



“Wij streven naar een zo’n gezond mogelijke 
levensstijl dichtbij de natuur”
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Aandacht voor een gezonde levensstijl is een belangrijke pijler in het beleid van De Libel.
Gezonde, verse en gevarieerde voeding is belangrijk voor het welzijn van onze bewoners.
Met de hulp van  voedingsdeskundigen willen wij de basis leggen voor routinematig 
gezond en milieubewust eten en drinken.
Het periodiek monitoren van het gewicht en het nauwlettend in de gaten houden van de 
algemene gezondheid van onze bewoners is een belangrijk aandachtspunt voor onze zorgverleners
in nauwe samenwerking met de betrokken huisarts.
Lichamelijke beweging en sport zijn daarbij essentieel voor het behoud van een goede conditie.
De ligging van De Libel, dichtbij het natuurgebied de Maashorst, biedt de mogelijkheid voor regelmatige
uitstapjes in de prachtige natuur.



“Ons uitgangspunt is om ouders zoveel mogelijk te 
ontzorgen”
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Een belangrijk uitgangspunt bij De Libel is het ontzorgen van de ouders/vertegenwoordigers.
Onder ontzorgen verstaan wij het overnemen van alle dagelijkse zaken die geregeld moeten 
worden voor je kind. 
Ons principe is: de ouders komen gezellig bij hun kind op visite. 
Dat houdt in dat de stichting de regie gaat voeren. Via de zorgovereenkomst leggen wij
de individuele zorgbehoefte en activiteiten vast.
Afspraken met de dagbesteding, de huisarts en tandarts maar ook de afspraken met en vervoer 
naar de sportvereniging verlopen via De Libel.
Wilt u als ouder een aantal taken zelf blijven doen dan kan dat natuurlijk, maar niks hoeft.
Heeft u hulp nodig bij de financiële planning of bij het aanvragen van een Wajong uitkering , PGB
of huurtoelage dan wil het bestuur van De Libel u daar graag bij helpen.



”wij zijn zeer betrokken maar ook professioneel en zakelijk in 
het belang van de gehele groep”
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De initiatiefnemers van De Libel (Paul Koenen en Nico Manders) hebben zelf een kind
met een verstandelijke beperking.
Dit maakt dat de kennis met betrekking tot de doelgroep evenals de betrokkenheid groot is.
Tegelijkertijd is er het besef dat het ook belangrijk is om gepast afstand te nemen en te kiezen 
voor een zakelijke en professionele “bedrijfsvoering”
Hierbij staan continuïteit en harmonisch samenwonen met de best mogelijke zorg centraal.
In de statuten van de stichting De Libel is vastgelegd dat de voorzitter van de stichting een 
onafhankelijke bestuurder is die oog heeft voor het algemeen belang van de woongemeenschap.
De voorzitter heeft dan ook geen specifieke familiaire relatie met één van de bewoners.



“Wij hebben geen winstoogmerk, het bestuur werkt 
onbezoldigd. Dit alles voor het profijt van onze bewoners”
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Stichting De Libel is ANBI gecertificeerd. (Algemeen Nut Beogende Instelling)
De stichting heeft geen winstoogmerk en het bestuur verricht de werkzaamheden zonder
vergoeding (onbezoldigd)
Wij hebben derhalve geen dure organisatiekosten en kunnen de beschikbare financiële middelen
maximaal inzetten voor het welzijn van de bewoners.
Financiële ruimte en reserves worden benut voor extra activiteiten met de bewoners en in het doen 
van investeringen in comfort en ontspanning.
De stichting werkt intensief samen met een breed scala aan subsidieverstrekkers en donoren.
De financiële begroting en jaarrekening worden jaarlijks door een onafhankelijke accountant 
gecontroleerd en gepubliceerd op onze website.



“Volledige transparantie en intensieve communicatie 
vormen de basis voor een hechte relatie met de 
ouders/vertegenwoordigers”
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Wij hechten veel waarde aan een nauw contact en een goede relatie met de 
ouders/vertegenwoordigers van onze bewoners.
Door middel van intensieve communicatie en maximale transparantie willen wij de 
basis leggen voor wederzijds vertrouwen.
Periodieke ouderbijeenkomsten en individuele gesprekken zullen helpen om goed geïnformeerd te 
zijn over specifieke wensen ten aanzien van zorg en ondersteuning, maar ook ten aanzien van het 
algemeen beleid van onze stichting.
Het bestuur zal het beleid van de stichting vastleggen in een 3 jaren beleidsplan dat expliciet met 
de ouders/vertegenwoordigers besproken zal worden.
Datzelfde geldt ook voor de jaarlijkse begroting en jaarrekening.


