
Beleidsplan 2023-2024



Voorwoord
Nobelhof is een kleinschalig wooninitiatief voor jongvolwassenen met een verstandelijke
beperking, zzp VG 4 t/m 7, dat plek gaat bieden aan 26 bewoners met 24-uurs
begeleiding. De verwachting is dat de bouw medio 2023 gerealiseerd zal zijn.

Nobelhof is een kleinschalige woonvoorziening in Oosterwold, een groen gebied tussen
Almere en Zeewolde. In deze prachtige leefomgeving zullen vier duurzame woningen
gebouwd gaan worden in de vorm van een hoeve. Iedere bewoner heeft een eigen
studio en elke woning heeft een gemeenschappelijke ruimte, waar ‘samen wonen en
samen leven’ centraal staat.

De initiatiefnemers van Nobelhof zijn de ouders van Splinter en David. Zij hadden een
woonomgeving voor ogen voor hun kinderen, waar actieve dagbesteding een logisch
gevolg is van de manier van samen wonen en samen leven. Deze droom gaat nu in
vervulling.

Het motto van Nobelhof is dan ook: ‘jij oké, ik oké’.

Dat is volgens Caroline van Drongelen (de moeder van Splinter) “geen snelle
constatering maar het fundament onder een bijzondere vorm van samen wonen en
samen leven!”

Namens Stichting Nobelhof,
Sypko Domela Nieuwenhuis, Esther Reurslag en Jan Rozenbroek

Inleiding
In dit beleidsplan zullen wij onze visie en werkzaamheden die verricht worden
beschrijven. Tevens is omschreven hoe het beheer van de middelen zal plaatsvinden en
hoe de stichting tot besteding van de middelen komt.

Organisatiegegevens
Naam: Stichting Nobelhof
Postadres: Jean Perrinstraat 16, 1341 DG Almere
KvK-nummer: 67952186
RSIN-nummer: 857240316

Telefoonnummer: 06 42 92 11 47 
E-mail: bestuur@nobelhof.nl
Contactpersoon: Sypko Domela Nieuwenhuis

Bestuur
Voorzitter: Rozenbroek, Johannes Petrus
Penningmeester: Domela Nieuwenhuis Nijegaard, Jakob Ferdinand Sypko
Secretaris: Reurslag, Esther

Het bestuur vervult haar taken volledig onbezoldigd.



Visie
Iedere ouder heeft de wens dat zijn kind een ‘zo normaal mogelijk’ en fijn leven
opbouwt. Maar sommigen kunnen dat niet helemaal zelfstandig. Zij hebben wat extra
ondersteuning nodig. Als ze jong zijn, maar ook op latere leeftijd als ze het huis uit gaan
en ‘zelfstandig’ gaan wonen. Wij vinden dat ieder kind daar recht op heeft. 

Nobelhof is een rustige, veilige en kleinschalige woonomgeving waar jongvolwassenen
met een handicap zo gewoon mogelijk met elkaar leven. De hulp die ze nodig hebben is
beschikbaar, maar het accent ligt op hun mogelijkheden, op wat ze wél kunnen.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het (doen) creëren van woon- en werkplekken voor
(verstandelijk) gehandicapte (jong)volwassenen, volgens een specifiek woon- en 
 leefconcept dat is geïnspireerd op het laatmiddeleeuwse  “hofjeswonen” waarin de
(verstandelijk) gehandicapte (jong)volwassenen samen kunnen leven en werken met
mensen die zich verbonden voelen met deze doelgroep, zulks in de meest ruime  zin des
woord.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a. het (doen) realiseren van kleinschalige op het middeleeuwse
“hofjeswonen”geïnspireerde woonomgevingen met gemeenschappelijke voorzieningen; 
b. het (doen) realiseren en bieden van een actieve dag-invulling aan voormelde
doelgroep, welke een logisch gevolg zal zijn van de manier van samen wonen en samen
leven en uitnodigend zal zijn naar de omgeving van de door de stichting gerealiseerde
woon- en werkomgeving; 
c. het (doen) organiseren van evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten; 
d. het (doen) verstrekken en bieden van informatie, advies en/of begeleiding, onder
andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media; 
e. samen te werken met diverse organisaties en instellingen; 
f. het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of naar het  oordeel van haar bestuur daartoe
bevorderlijk, nuttig en/of  gewenst kunnen zijn. 

De stichting beoogt niet het maken van winst.



Wonen op de hoeve: een veilige, warme geborgen woonplek voor je kind.
Vitaliteit: actieve dag-invulling naast reguliere dagbesteding als logisch gevolg van
samen wonen en samen leven.
Zorg uit het hart: zorg door begeleiders met hoog ‘roepingsniveau,’ die zich voor
langere tijd aan het initiatief willen verbinden.
‘Noaberschap’: bereid zijn er voor de ander te zijn, vanuit wederkerigheid.

Veiligheid

Sfeer

Het fundament

Vier pijlers:

1.
2.

3.

4.

Wonen op de hoeve

De natuurlijke opzet van het wonen op de hoeve met een woonerf zorgt voor een
‘zachte overgang’ van de woonomgeving naar de buurt. Door de intieme opzet is er oog
voor elkaars welbevinden. De opzet is kleinschalig waardoor iedereen tot zijn recht
komt.

Wonen op een plek waar rust en sfeer vanuit gaan. Zowel binnen als buiten. Nobelhof
kenmerkt zich door wonen rondom een groene binnenplaats, waarop de entrees van de
verschillende woningen uitkomen. De binnenplaats nodigt uit tot ontmoeten. Wij hechten
grote waarde aan een fijne architectuur en een interieur met natuurlijke materialen. Een
fijn (t)huis.

Vitaliteit
Meedoen is essentieel. Een belangrijke pijler van Nobelhof is de actieve dag-invulling,
die een logisch gevolg is van het ‘samen wonen en samen leven’. We gaan op zoek naar
ritme en structuur in dag, week en jaar. Zo ontstaan er rituelen, ritmes en goede
gewoontes. Naast de activerende woonomgeving, door als huishouden samen te koken,
te eten, het samen leven als ‘gezin’ en als onderdeel van de hoeve, gaan we op zoek
naar de juiste balans tussen rust en inspanning.

We bieden kleinschalige dagbesteding en activiteiten op de hoeve en in de buurt. Denk
bijvoorbeeld aan een burendienst zoals de hond uitlaten, het terrein onderhouden of een
(moes)tuin. Daarnaast biedt ‘De Werkschuur’ ruimte voor kleinschalige dagbesteding als
onderdeel van Nobelhof op hetzelfde terrein. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: een
atelier, muzieklessen, dierverzorging, yoga, bierbrouwen of een TNT pakketpunt. ‘De
Werkschuur’ is ook geschikt voor podiumuitvoeringen, als filmzaal voor de buurt, of als
feest- en vergaderruimte.

Zorg uit het hart
Samen met een professionele zorgaanbieder gaan we de zorgbehoefte van de
bewoners in kaart brengen. Wij willen betere en hoog kwalitatieve zorg aanbieden door
begeleiders die met passie en affiniteit met de doelgroep gaan werken: zorg met
aandacht, zorg vanuit het hart ‘Slow Care’.



Het realiseren van een wooninitiatief voor 26 jongvolwassenen met een
verstandelijke beperking;
Het realiseren van een plan voor actieve dag-invulling, passend bij de behoeften van
de doelgroep;
Het exploiteren van bovengenoemd wooninitiatief;
Het verwerven van bewoners;
Het initiëren van samenwerkingen die bijdragen aan de realisatie van onze doelen;
Het verwerven van financiële middelen om de woonvoorziening te realiseren en te
exploiteren;
Het organiseren van evenementen en bijeenkomsten, onder andere die bevorderlijk
zijn voor de verbinding met de buurt;
Het onderhouden van de website en sociale kanalen door via daar kennis te delen;
Het onderhouden van de website via waar de ANBI-gegevens jaarlijks raad zijn te
plegen.

subsidies en/of fondsenwerving;
donaties en giften;
e.d.

Daarnaast is de hofmeester het vaste gezicht op het terrein. Bij de hofmeester komt het
samen. Hij kent de bewoners, maakt een praatje, houdt een oogje in het zeil. De
hofmeester kan een zekering vervangen en beheert de reservefiets. Door zijn
aanwezigheid en betrokkenheid wordt Nobelhof een thuis.

Rond de mensen die in Nobelhof wonen is een netwerk van mensen die op een of andere
manier actief betrokken zijn bij de bewoners. Ook de mensen van dit netwerk maken
deel uit van de optelsom die Nobelhof is.

'Noaberschap'
Bereid zijn er voor de ander te zijn, wederkerigheid. Iedereen die in Nobelhof woont,
werkt en leeft heeft een eigen levensverhaal. Met eigen waarden en normen en een
eigen manier om daaraan vorm te geven.

Wat de mensen in Nobelhof bindt, is de overtuiging dat het met elkaar leuker wordt dan
alleen. Vanuit die overtuiging komt de motivatie om actief te zoeken naar de
meerwaarde die je voor een ander kunt hebben. Dit versterkt het motto van Nobelhof: ‘jij
oké, ik oké’. Dat is geen snelle constatering maar het fundament onder een bijzondere
vorm van samen leven. Het gaat pas goed als het voor ons allemaal werkt en iedereen
zichzelf kan zijn.

Werkzaamheden
In grote lijnen bestaan onze werkzaamheden voor het komende jaar uit de volgende
stappen:

Verwerving van inkomsten
Inkomsten voor Stichting Nobelhof worden verworven op de volgende wijze:



Beheer en besteding van het vermogen
Stichting Nobelhof heeft geen winstoogmerk. Het bestuur beheert het vermogen van de
stichting en bepaald de besteding van de middelen. Alle inkomsten en uitgaven zullen
nauwkeurig worden bijgehouden en elk jaar zal er een financiële verantwoording
worden opgesteld over dat boekjaar (te raadplegen via https://nobelhof.nl/).
Daarnaast zal jaarlijks ook een inhoudelijk terugblik gegeven worden op het verloop van
het voorgaande jaar. Bij ontbinding van de stichting zal het resterende vermogen aan
een door de vereffenaars aan te wijzen ANBI met een soortgelijke doelstelling worden
toegewezen.

De besteding van het vermogen zal plaatsvinden door het aanschaffen van materialen
en inrichting voor de jongvolwassen in de woonvorm die daartoe een verzoek doen bij
het bestuur. Als bestuur zijnde zullen we dan ook structureel bijeenkomen om de
verzoeken te bespreken.

https://nobelhof.nl/

