
 

 
 

                      Aanvullend ondernemingsplan 

        
 
 
 
 
 

           
 

           
 
                                                                    

 
 

 
 
 

 
                                                  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Auteur 

Jeroen Yousfi 
Directeur 

 
Hoofdkantoor 

Huyswaert Zorg 
Oudegracht 249 

1811 CG Alkmaar 
 

Datum uitgave 
 01 maart 2019 

 
 
 



 

Pagina 2 van 32 

 

 
 
 
1. Inhoud 
  

1. Inhoud 2 

2. Inleiding 3 

3. Initiatiefnemer (Jeroen Yousfi) 4 

3.1 Personalia 4 

3.2 Achtergrond en motivatie 4 
4. Onderneming Huyswaert Zorg 5 

4.1 Bedrijfsgegevens 5 

4.2 Huyswaert Zorg 5 

4.3 Visie Huyswaert Zorg 6 

4.4 Doelstelling en resultaat 6 

4.5 Doelgroep 6 

4.6 Organisatie en werknemers 7 
5. Individueel Beschermd Wonen Curaçao (HBWC) 8 

5.1 Motivatie en Behoefte 8 

5.2 Concept HBWC 8 

5.3 SMART Doelstelling 9 

5.4 Doelgroep 9 

5.5 Curaçao 10 

5.6 Veiligheid en protocol 10 

5.7 Werknemers en samenwerkende organisaties 12 
6. Marketing 14 

6.1 SWOT-analyse 14 

6.2 Marketingmix 15 
6.2.1 Product/ dienst 15 
6.2.2 Prijs 15 
6.2.3 Plaats (distributie) 16 
6.2.4 Promotie 16 

7. Financieel plan 17 

8. Bronnenlijst 26 

9. Bijlage  
 

 
 

De gegevens in dit ondernemingsplan zijn met veel zorg samengesteld. Dit is op basis van de vermelde bronnen en kennis van de 
organisatie.  
 

Niets uit dit plan mag verveelvoudigd en/ of openbaar worden gemaakt zonder vooraf schriftelijke toestemming van de auteur.   
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2. Inleiding 

Dit plan is geschreven door de heer J.Yousfi, directeur bij Huyswaert Zorg. 
 
De primaire doelstelling van dit plan is om gemeenten inzicht te verschaffen in de uitbreidingsplannen van 
Huyswaert Zorg en hen zo goed als mogelijk te informeren over onze aanvullende zorgactiviteit en zorgbehoefte 
binnen de intramurale zorg. Huyswaert Zorg heeft het voornemen om de huidige zorgactiviteiten te versterken 
met een innoverend zorgtraject, te weten: Huyswaert Zorg Beschermd Wonen Curaçao (HBWC). De 
bijkomende doelstelling is om gemeenten te enthousiasmeren voor het HBWC en hen effectief onderdeel te 
maken van dit plan.   
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3. Initiatiefnemer (Jeroen Yousfi) 

3.1 Personalia 

Naam:    Jeroen Yousfi 
Geboortedatum:  14-07-1987 
 
Telefoonnummer: +31 6 39 09 47 89 
E-mailadres:  info@huyswaertzorg.nl 
 
Zie bijlage 1: Curriculum Vitae voor alle persoonlijke gegevens, opleidingen en werkervaringen. 

3.2 Achtergrond en motivatie 

Ik heb na mijn interessante carrière bij het Ministerie van Defensie (2005-2009) de carrière switch gemaakt naar 
de psychosociale hulpverlening. Mijn interesse voor dit vakgebied werd gewekt nadat ik betrokken raakte bij het 
Amsterdamse project “Stichting Aanpak Overlast Amsterdam”. Tussen 2009 en 2019 heb ik diverse functies 
bekleed in de zorg, onder meer bij gemeenten, zorginstellingen, jongerencentra en welzijnsorganisaties.  
 
In 2013 ben ik gestart als psychosociaal hulpverlener, dit vormde het uiteindelijke fundament voor mijn huidige 
onderneming Huyswaert Zorg, voltallig ingericht voor Individueel Beschermd Wonen dat gezien mag worden als 
een innoverende zorginvulling binnen de klinische zorg. Voorafgaandelijk de start- en werkperiode bij 
Huyswaert Zorg heb ik mijn overtuigende visie ontwikkeld in het vakgebied, en niet onbelangrijk, mijn 
antwoorden gecollectioneerd op de complexe vraagstukken hoe de zorg geïnnoveerd en verbeterd kan worden 
met in acht neming van kwaliteitsbehoud. De kern van mijn visie is als volgt: 
 
“Wanneer je cliënten op het gebied van begeleid wonen de (veilige) ruimte biedt, zijn zij in staat zichzelf te 
ontwikkelen, uit te dagen en hen zelfvertrouwen te verruimen. Dit zal in verloop van tijd resulteren in meer 
zelfstandigheid. Per slot is de doelstelling van Huyswaert Zorg om haar cliënten door te laten stromen naar 
zelfstandig wonen geleid door de aangeleerde vaardigheden. De essentie van mijn visie is namelijk dat de 
cliënten binnen hun mogelijkheden en ongedwongenheid kunnen en mogen participeren in onze complexe 
samenleving. Dit is vanzelfsprekend geen ongecompliceerd proces omwille van de maatschappelijke druk, 
ofwel een samenleving waarin men hoge eisen stelt aan elkaar. De ogenschijnlijke distantie tussen de 
(ervarings)wereld van onze cliënten en de aannemelijke verwachtingen die voorvloeien uit onze 
maatschappelijke ideologieën tracht ik op deze wijze zo goed als mogelijk te reduceren. Dit doe ik onder meer 
door de cliënten te huisvesten in onze individuele beschermde woonvorm in de wijk, gelegen tussen mensen 
zoals u en ik. Met deze methodiek beoog ik het gevoelsmatige instellingswezen en het stigma van client zijn te 
minimaliseren”.  
 
Als innoverend initiatiefnemer sta je nooit stil, stilstaan is achteruitgang. Ik heb het voornemen om mijn 
onderneming uit te breiden met een nieuwe innoverende zorgactiviteit. Deze activiteit heb ik bedacht om de 
cliënten nog betere zorg op maat te kunnen bieden en hen te bevredigen in hun (soms noodzakelijke) 
zorgbehoefte. Het doeleinde van deze activiteit is om cliënten die (langdurig) in recessie verkeren, stagneren of 
veelvuldig mislukken in haar totaliteit te onttrekken uit hen alledaagse leefklimaat. Het beoogde resultaat is dat 
men het bewustzijn herstelt en tot nieuwe inzichten en doelstellingen weet te komen. Beschouwend als een 
stap zijwaarts om regressie en risico’s te limiteren en stapsgewijs toe te werken naar hervorming.  
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4. Onderneming Huyswaert Zorg 

4.1 Bedrijfsgegevens 

Handelsnaam: Huyswaert Zorg 

Adres: Oudegracht 249 

Postcode en woonplaats: 1811 CG Alkmaar 

Telefoonnummer: 072 – 303 47 62 

E-mail: info@huyswaertzorg.nl 

Website: www.huyswaertzorg.nl 

KvK nummer: 66026814 

AGB: 98102060  

Zorgsoort: Individueel Beschermd Wonen (IBW) 

Doelgroep: Psychiatrie, (Licht) verstandelijk beperkten en Justitiële titel  

Wetgeving: Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Langdurige Zorg en de Jeugdwet 

Zorgfinanciering: Zorg in Natura (gecontracteerd) en Persoons Gebonden Budget  

Rechtsvorm: B.V.  

4.2 Huyswaert Zorg 

Huyswaert Zorg is dé gespecialiseerde en innoverende zorgorganisatie in heel West-Nederland. Onze 
organisatie voorziet in beschermd wonen op basis van individuele huisvesting in de wijk met de bijbehorende 
dagelijkse intensieve begeleiding. Onze innoverende zorg- en wooninvulling onderscheidt ons van de 
traditionele organisaties die hoofdzakelijk zijn ingericht op groepswonen.  

De prioriteit van onze zorg is gericht op kwalitatieve zorg waarin de cliënt voldoende ruimte krijgt om zijn/haar 
zelfredzaamheid te vergroten en te behouden. De cliënt zal, in samenwerking met de begeleider(s) 
ontwikkelpunten en leerdoelen opstellen. De ontwikkelpunten worden per leefgebied geïnventariseerd en 
vastgelegd in een persoonlijk zorgplan dat eens in de drie tot zes maanden wordt geëvalueerd. Huyswaert Zorg 
is voorstander om gemeenten en zorgkantoren te betrekken bij de client-evaluaties zodat men goed zicht 
behoudt in de ontwikkelingen van het zorgtraject. Gedurende deze intensieve samenwerking worden 
zorgwekkende signalen en ontwikkelingen adequaat gemonitord en bijgestuurd. Opmakend blijkt dit productief 
te werken in het totaalbelang van de clientontwikkeling. 

De clientontwikkeling wordt door onze begeleiders nauwgezet beschreven in het elektronisch patiëntendossier 
(EPD). Onze gedragswetenschappers volgen het EPD aandachtig om bijtijds sturing te bieden aan 
medewerkers en/ of cliënten. Voorts zijn er de wettelijke verplichte formats en protocollen in vastgelegd. 

Onze expertise kenmerkt zich in het bijzonder door de hoogwaardige kwaliteit, creativiteit en diversiteit van onze 
hulpverleners. De combinatie van werkervaring en opleidingsniveau maakt dat onze hulpverleners de cliënten 
op een professionele en hoogwaardige manier weten te ondersteunen.  
 
Ons zorgaanbod is afgestemd op cliënten vanaf 16,5 jaar die zijn geïndiceerd voor Beschermd Wonen. 
Indicering vindt plaats uit het wetskader Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo), Wet Langdurige Zorg 
(wlz), JeugdWet (jw) of Strafrechtelijk (sr).  
 
Individueel Beschermd Wonen: 
Huyswaert Zorg is ingericht op zorg met verblijf. Samenvattend houdt dit in dat wij de cliënt voorzien in 
individuele woonruimte met de bijbehorende intensieve begeleiding. Kenmerkend voor onze Beschermde 
Woonvorm is het woonverblijf, de cliënt verblijft in de wijk te midden van onze samenleving.    

Dagelijks ontvangt de cliënt op maat afgestemde zorg van een of meerdere begeleiders om ervoor te zorgen 
dat zij in goede samenwerking toewerken naar de overeengekomen leer- en werkdoelen. 

Het toezicht op de cliënten wordt zo goed als mogelijk zeker gesteld door de inzet van onze avond- en 
nachttoezichthouder. Deze functie is primair bedoeld voor het oplossen van calamiteiten. Het oogmerk om 
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toezicht te waarborgen wordt versterkt door inzet te plegen op ongeplande controlebezoeken. 
Met deze methodiek blijft het verrassingselement behouden en trachten wij potentiele risico’s 
te minimaliseren. 

 
 

 
 

 
 

 
 
4.3 Visie Huyswaert Zorg 

De visie van Huyswaert Zorg is dat de cliënt zoveel als mogelijk moet deelnemen aan het maatschappelijk 
verkeer, dit is namelijk het uitgangpunt in onze samenleving (Movisie, 2018). Voor Huyswaert Zorg is de 
zorgvertaling dat vrijheid in alle opzichten het fundament moet vormen voor de persoonlijke clientontwikkeling. 
Uiteraard moet daar enige nuance aan toegeschreven worden, het is ontegenzeggelijk van belang dat de 
clientveiligheid voorop staat en dat deelverantwoordelijkheden moeten worden afgewogen.  

Het wonen in de woonwijk, op tijd naar het werk of school gaan en verantwoording dragen voor het eigen 
handelen zijn allemaal elementaire ontwikkelingsprocessen die de mens doormaakt. Met vallen en opstaan 
wordt men wijzer en ontwikkelen we nieuwe vaardigheden en competenties. Huyswaert Zorg kwalificeert haar 
cliënten niet als slachtoffer en tracht het stigma van client zijn zo veel als mogelijk weg te nemen. Dit doen wij 
aan de hand van maatwerk. Ons basisprincipe is om kansen en mogelijkheden te benutten en de 
tekortkomingen aansterken. Tegengesteld is het hospitaliseren en meegaan in de melancholie niet onze 
werkwijze. 

4.4 Doelstelling en resultaat 

Huyswaert Zorg stelt veeleisende maar realistische doelen aan haar zorgkwaliteit en de individuele 
clientontwikkeling, immers is onze fundamentele ideologie het meedoen in de tolerante samenleving. In 
samenwerking met de client wordt er fasegewijs toegewerkt naar het aanleren van vaardigheden en 
competenties. Dit proces is onlosmakelijk verbonden in perioden van onstandvastigheden. Het beoogde 
eindresultaat is het bestendigen van de behaalde leer- en werkdoelen. 
 
In aanmerking genomen dat onze veelomvattende expertise resulteert in succes, dient dit meetbaar gemaakt te 
worden. Gesteund door statistiek, verslaglegging en evaluaties is te concluderen dat grotendeels uitstroom naar 
zelfstandigheid behaald wordt tussen de 18 en 36 maanden, zie bijlage 2 

Interessant is onze bijkomende doelstelling. Geconcentreerd om gezamenlijk met andere hulpverlenende 
instanties de landelijke- en regionale zorg te optimaliseren. Hedendaags is Huyswaert Zorg betrokken bij enkele 
interessante formaties. Huyswaert Zorg maakt onder meer deel uit van het landelijke project “Beschermd 
Wonen Thuis”, Transfer wonen en een aantal regionale (netwerk)werkgroepen.  

4.5 Doelgroep  

Overwegend bestaat onze doelgroep uit (jong)volwassenen. 80% is geïndiceerd op grond van een 
psychiatrische aandoening. De resterende 20% is geïndiceerd ter oorzaken van een (licht) verstandelijke 
beperking. Huyswaert Zorg biedt toegang aan jongeren vanaf 16,5 jaar. Vrijwel elke client wordt geplaatst onder 
op maat afgestemde voorwaarden die zijn overeengekomen met betrokken hulpverleners en of gemeenten. De 
modaliteit is bedoeld als “stok achter de deur” om risico’s in te perken en proportionele consequenties te 
verbinden aan het te buiten gaan van de afspraken.   
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Over het eerste kwartaal van 2019 draagt Huyswaert Zorg de verantwoordelijkheid over circa 
42 cliënten. De regiogebieden waar onze zorg- en dienstverlening wordt verwezenlijkt zijn: 
Alkmaar, Rotterdam, Almere en Houten.  
 
Toelatingseisen: 

• De cliënt heeft de minimale leeftijd van 16,5 jaar bereikt.  

• De cliënt heeft een geldige en toelaatbare Jeugd, WMO of WLZ-indicatie. 

• De looptijd van de indicatie is tenminste 12 maanden. 

• De cliënt is akkoord met de overeengekomen modaliteit alvorens plaatsing 
wordt gerealiseerd.  

• Client is akkoord met de huis- en gedragsregels Huyswaert Zorg. 

4.6 Organisatie en werknemers  

In het eerste kwartaal van 2019 zijn er 19 medewerkers werkzaam bij Huyswaert Zorg.  
De begeleiders krijgen maximaal vijf (5) cliënten toegewezen in hen caseload. Zij worden, in hun dagelijkse 
begeleiding aan de cliënten, geassisteerd door onze gedragswetenschappers, woonbegeleider en 
toezichthouder. 

Onze begeleiders hebben in elk geval het onderwijs afgerond aan het Hoger Beroeps Onderwijs of het 
Wetenschappelijk Onderwijs. Huyswaert Zorg vindt het belangrijk om aandacht te schenken aan haar 
medewerkers, dit doen wij onder meer door hen kennis te verbreden aan de hand van gefaciliteerde 
educatiemogelijkheden. In de afgelopen jaren is er onophoudelijk ingezet op individuele- en collectieve 
bijscholing, trainingen, cursussen, voorlichtingen en zelfontwikkeling. 

Het managementteam van Huyswaert Zorg belegt wekelijks haar vergadering met als doelstelling alle relevante 
actualiteiten te behandelen. Bovendien vindt er structurele samenkomst plaats van het totaalteam om de 
zorginhoudelijke aandachtspunten met elkaar door te spreken. Interessant is de bijeenkomst “intervisie” van 
onze hulpverleners ten voordele van de individuele- en groepsontwikkeling.       

Het totaalteam van Huyswaert Zorg: 

• Directie 

• Zorgmanagers 

• Gedragswetenschappers 

• Maatschappelijk werkers 

• Sociaal Pedagogisch Hulpverleners 

• Woonbegeleiders 

• Toezichthouders 

• Administratie medewerkers 

• Technische Dienst 

• Stagiaires 

Huyswaert Zorg onderschrijft het maatschappelijke belang om zorgpersoneel in opleiding onderdeel te maken 
van de eigen organisatie, het is onze gevoelsmatige plicht om hen kansen en mogelijkheden te bieden in het 
belang van hen hulpverleningsontwikkeling- en identiteit. De plicht past buitengewoon goed aan bij de visie van 
Huyswaert Zorg, hierom bieden wij stagiaires een fijne leer- en werkplek aan. 

Cliëntenraad 
Zoals eerder beschreven is onze aandacht gevestigd op duurzame zorgkwaliteit. De waarborging van onze 
zorgkwaliteit doen wij door talrijke interventies uit te zetten, een hiervan is de opgerichte onafhankelijke 
cliëntenraad. De raad heeft de doelstelling om de belangen van de cliënten te behartigen en de zorgkwaliteit 
intensief te toetsen. De bevoegdheden van de cliëntenraad zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen (WMCZ). De leden van de cliëntenraad vervullen een vrijwillige functie. 
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5. Individueel Beschermd Wonen Curaçao (HBWC)  

5.1 Motivatie en Behoefte  

Huyswaert Zorg heeft zich alleszins bewezen als kwalitatief goede zorgverlener. Dit is statistisch vast te stellen 
op basis van het aantal totaalcliënten en zij die positief zijn uitgestroomd naar zelfstandig wonen. 
Desalniettemin komt het ook voor dat cliënten in een langdurige recessie terechtkomen. Ondanks de intensieve 
hulp van Huyswaert Zorg, gemeenten en ander betrokken hulpinstanties is het gecompliceerd om hen vooruit te 
helpen, allerminst binnen een relatief tijdige periode. Wat zijn de mogelijkheden om hen, die in stagnatie 
verkeren, evenzeer voorruit te helpen in hun ontwikkeling? 
 
Ik heb mijzelf doorgaans beziggehouden met een oplossingsgerichte methodiek die aansluit op dit complexe 
vraagstuk. In het kader van mijn visie, waarbij innoverende zorg (op maat) en verbetering in de zorgontwikkeling 
een prominente rol speelt, ben ik tot een nieuwe strategie gekomen. Mijn missie, filosofie en uitwerking staan 
beschreven in hoofdstuk 5, 6 en 7.  
 
Ik ben optimistisch over het idee om het (veilige) leef fundament waarin de client zich bevindt tijdelijk te 
contrasteren. Het idee is om de client volledig te onttrekken uit zijn of haar (negatieve) leefomgeving waarin de 
totaalbalans is zoekgeraakt. Het aanbieden van een alomvattend contrast zal primair bijdragen aan het 
inspireren van de client. Huyswaert Zorg wil een doordacht alternatief aanreiken waarin de cliënt tot bezinning 
komt met daaropvolgende (nieuwe) inzichten en realistische doelstellingen. 
 
Jammerlijk heeft Huyswaert Zorg cliënten onvermijdelijk  moeten afwijzen voor haar Individuele Beschermde 
Woonvorm. Overwegend ter oorzaken van beperkte vaardigheden en competenties die hoognodig zijn. 
Daarenboven is afwijzing omwille van de (ernstige) psychiatrisch- en of gedragsproblematiek van toepassing. 
Allen houdt verband met onze zorgen over de haalbaarheid in deze beschermde woonvorm. 
 
Tot slot heeft Huyswaert Zorg afscheid moeten nemen van enkele voormalige cliënten die zich, afgezien van 
onze inzet, niet wisten te handhaven. De verklaring voor de negatieve uitstroom is dat men intolerabel is 
omgegaan met de huis- en gedragsregels van Huyswaert Zorg. Hypothetisch waren zij meer belanghebbend bij 
een inpandig woongroep waarvan pertinent toezicht onderdeel uitmaakt. Mogelijkerwijs waren zij – met 
terugwerkende kracht – behouden kunnen blijven voor Huyswaert Zorg, met dien verstande dat zij de aanrijking 
van het HBWC zouden aanvaarden.   

5.2 Concept HBWC 

Het onttrekken en contrasteren van het huidige leefklimaat is de kern van dit plan. 
 
De kern van dit plan heeft namelijk aannemelijke betrekking op onze samenleving met haar bijzonder hoge 
(gevoelsmatige) verwachtingen. Trouw (2018) schrijft dat de maatschappelijke druk moeizaam is te reguleren. 
Vastgesteld mag worden dat cliënten in het bijzonder vatbaar zijn voor de prestatiemaatschappij in verband met 
hun beperking. De gevoelsmatige druk voor de cliënten heeft allerminst een welwillende uitwerking. Bovendien 
kunnen externe onwenselijke invloeden een prominente rol spelen in de (langdurige) recessie van de client. De 
verstoringen en risico’s in hun sociale relaties, toenemende psychische- en of gedragsproblematiek, 
vereenzaming, verslavingsgevoeligheid, toenemend Justitieel contact en toenemend motivatiegebrek spelen 
een onmiskenbare rol. 
 
HBWC staat voor Huyswaert Zorg Beschermd Wonen Curaçao. Het idee is om cliënten die moeite hebben 
met het doorbreken van hun (langdurige) recessie volledig te onttrekken uit hun leefklimaat. Het prikkelen, 
structureren, stimuleren en motiveren van de client door middel van het aanbieden van een doordacht 
contrastklimaat zal aannemelijk bijdragen aan de vooruitgang in de clientontwikkeling.   
 
Het HBWC biedt plaats voor een gering aantal cliënten, in zijn totaliteit  is het HBWC geschikt voor maximaal 8 
cliënten. De cliënten zullen voor de minimale verblijfsperiode van 8 tot maximaal 12 weken ondergebracht 
worden op het Nederlandse eiland Curaçao. Het woon- en zorgverblijf op Curaçao is gekaderd onder het 
intramuraal verblijf.  Dit woon- en zorgverblijf staat gelijk aan het welbekende groepswonen met pertinent 
fysiek toezicht.  Het woon- en zorgverblijf bezit gedeelde woonfaciliteiten. Elke client krijgt zijn/haar eigen 
slaapkamer toegewezen, dit biedt ruimte voor privacy en rust. 
 
Gedurende het woon- en zorg traject zullen de cliënten onderworpen worden aan een vast dagelijks ritme. 
Huyswaert Zorg arrangeert dit aan de hand van de vooraf opgemaakte weekplanning, zie bijlage 3. Onze 
invulling van de dag- en weekstructuur staat grotendeels in contrast tot de gekende structuur van de client.  
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Werken aan individuele groei: 
 

➢ Dag- en weekstructuur 
➢ Innerlijke bewustwording 
➢ Zelfreflectie 
➢ Individuele activiteiten 
➢ Groepsactiviteiten  
➢ Individuele begeleiding 
➢ Groepsbegeleiding 
➢ Individuele behandeling 
➢ Groepsbehandeling  

 
 
Geleid door de intensieve begeleiding worden nieuwe acties en doelstellingen geformuleerd en verwerkt in het 
persoonlijk zorgplan. Het zorgplan concentreert zich op kort- en middellang termijn. De korttermijn is bedoeld 
voor de verblijfsperiode van acht (8) tot twaalf (12) weken op Curaçao. De middellange termijn focust zich op de  
navolgende weken in Nederland.    
 
Het zorgplan zal zorgvuldig worden toegeleverd aan de Nederlandse collega’s. Overwegend vindt de 
communicatieoverdracht plaats via het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Onderlinge informatie-uitwisseling 
is van wezenlijk belang in de eindfase van het woon- en zorgtraject. Bij terugkomst in Nederland zal de client in 
samenwerking met de Nederlandse begeleiding direct doorpakken met het zorgplan. Het streven is namelijk dat 
er nauwelijks ruimte moet zijn voor terugval in de voormalige gewoonten.  

5.3 SMART Doelstelling  

Over de totaalperiode van drie (3) jaar hebben veertig (40) cliënten het HBWC project positief afgerond. 
 
Specifiek: Huyswaert Zorg wil de clientontwikkeling voorthelpen. 
Meetbaar: Veertig (40) cliënten over de totaalperiode van drie (3) jaren.  
De becijfering is vastgesteld op het minimum aantal cliënten per zorglichting malus het aantal jaren. 
Acceptabel: Huyswaert Zorg vindt het een plausibele doelstelling om reden dat de organisatie beschikking heeft 
over rijkelijke expertise.  
Realistisch: Huyswaert Zorg vindt haar doelstelling haalbaar, temeer daar gedegen veldonderzoek is verricht 
naar de zorgbehoefte.  
Tijdgebonden: Het doel moet binnen 3 jaren zijn bereikt.  

5.4 Doelgroep 

De benodigde leeftijd om in aanmerking te komen voor het HBWC ligt temporair op 18 jaar.  
De cliënten zijn geïndiceerd onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).  
 
Cliënten met de onderstaande indicatie komen in aanmerking voor HBWC: 

➢ ZZPGGZ03C  (inclusief dagbestedingsindicatie)   
➢ ZZPGGZ04C  (inclusief dagbestedingsindicatie)    
➢ ZZPGGZ05C  (inclusief dagbestedingsindicatie)    

 
o HBWC is niet alleen gearrangeerd voor bestaande cliënten van Huyswaert Zorg.  
o HBWC biedt in het bijzonder plaats voor cliënten die nog niet bij ons in beeld zijn.  

 
Gemeenten die tot op heden onbekend zijn met Huyswaert Zorg maar wel interesse hebben om HBWC in te 
zetten voor hen cliënten kunnen aan de hand van een raamovereenkomst het zorgtraject inkopen.  
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5.5 Curaçao  

Rijksoverheid (2019) beschrijft dat Curaçao een eiland is in de zuidelijke Caraïbische Zee, voor de kust van 
Venezuela. Curaçao is een democratisch land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De hoofdstad en grootste 
plaats op het eiland is Willemstad. Het tijdsverschil met Nederland bedraagt vijf (5) uur. Curaçao is zonder 
visum toegankelijk voor de Nederlandse staatsburger, het benodigde reisdocument is een geldig Nederlands 
paspoort en de maximale aaneensluitende verblijfsduur is 180 dagen.  
 
Curaçao kenmerkt zich door de ontspannen sfeer en mentaliteit, vriendelijke mensen, de Nederlands gesproken 
taal, onbetwistbaar goed zorgklimaat dat algeheel overeenkomstig is met de Nederlandse norm, prettige natuur 
en een fijn weerklimaat. Curaçao is een mengelmoes van Caribische sferen met Nederlandse invloeden.  
 
Op het merendeel van de plaatsten in Curaçao wordt Nederlands gesproken. De verbinding tussen Amsterdam 
en Curaçao is voortreffelijk. Door het massatoerisme op Curaçao vertrekken er dagelijks veelvuldige vluchten 
van Amsterdam naar Curaçao en visa versa. Het prijsniveau op Curaçao ligt net iets lager dan in Nederland.  
 
De ANWB (2019) beschrijft dat de gezondheidszorg betrouwbaar is en van goed niveau. Op het eiland staat 
één ziekenhuis, dat vanuit elke plek op het eiland binnen een half uur te bereiken is. Bijkomend zijn er 
voldoende artsen, psychologen en andere specialisten te vinden op Curaçao. In de plaatselijke apotheken zijn 
medicijnen direct verkrijgbaar. Overwegend spreken alle specialisten Nederlands, wat het eenvoudig maakt om 
symptomen uit te leggen. Uit de waterkranen op Curaçao komt uitstekend drinkwater, dat zonder enig risico 
voor de gezondheid gedronken kan worden. Het leidingwater heeft een zeer neutrale smaak. Op Curaçao 
komen geen tropische ziektes voor waardoor inentingen overbodig zijn. De valuta op Curaçao is de Antilliaanse 
Gulden (ANƒ), er zijn voldoende betaalautomaten waar gepind kan worden met de Nederlandse bankpassen. 
 
Conclusie 
 
Volledige onttrekking uit het leefklimaat betekent voor ons ook daadwerkelijk het contrasteren hiervan. Een 
verblijf op Texel zal het verschil niet maken, er zijn daarvoor teveel gelijkenissen met de huidige situatie. 
Curaçao daarentegen biedt in haar dimensie het volledige contrast. Voorbeelden hiervan zijn de Caribische 
omgeving, relatief ontspannen leef- en denkwereld, toegankelijkheid, het weerklimaat en de mogelijkheden voor 
activiteiten. Het CBS (2016) stelde vast dat 76,4% van de bewoners tevreden is over het leefklimaat op 
Curaçao. De tevredenheid is vastgesteld op basis van een aantal leefgebieden waaronder de sociale cohesie 
en maatschappelijke druk.   
 

  

 
5.6 Veiligheid en protocol  

Om de kwaliteit van de in het buitenland verleende zorg te kunnen waarborgen hebben de VNG, de Inspectie 
Jeugdzorg en het Platform Jeugdhulp (2017) een afsprakenkader opgesteld. Uitgangspunt daarin is dat de 
kwaliteitseisen die gelden voor Nederlandse aanbieders, ook gelden voor buitenlandse projecten binnen de 
Europese Economische Ruimte (EER). Uiteraard zijn de VNG afsprakenkaders nauwkeurig bestudeerd en in 
gelijke verhouding getoetst met onze organisatie. Opmakend is gebleken dat Huyswaert Zorg aan alle kaders 
voldoet en de aanwijzingen in het afsprakenkader zal opvolgen. Deze aanwijzingen hebben betrekking op de 
verplichte acties die de zorgorganisatie moet uitzetten bij crisissituaties. Zodanig heeft Huyswaert Zorg haar 
protocol voorbereid aan de hand van de GGZ Standaarden (2019) dat beschrijft welke interventies moeten 
intreden bij elke vorm van personen in crisissituaties. Dergelijke protocollen worden intensief gedoceerd aan de 
werknemers op Curaçao. Tot slot zullen de aanwezige protocollen, in compacte versie, zichtbaar zijn in het 
HWBC. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eiland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cara%C3%AFbische_Zee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_der_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willemstad_(Cura%C3%A7ao)
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Het HBWC zal voor de client in de eerste uren of dagen enigszins onwennig aanvoelen. 
Temeer aanleiding om positieve aandacht te schenken aan het acclimatiseringprogramma. Dit 
opgestelde programma is ingericht om de client het vertrouwen te geven dat hij/zij in een 
veilige omgeving is geplaatst. Educatie vormt een van de fundamentele kernpunten met als 
doel hen voor te lichten over de georganiseerde en alomvattende zorg gedurende het traject. Het verblijf gaat 
gepaard met verplichte educatiemomenten, er wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de veiligheid, protocollen en 
huis- en gedragsregels. Het totaalprogramma is bijzonderlijk gericht op bewustwording van kwetsbaarheden en 
risico’s.  
 
Logischerwijs is er overduidelijk stil gestaan bij alle potentiele risico’s dat HBWC met zich mee zou kunnen 
brengen. Dergelijke risico’s zijn niet met zekerheid uit te sluiten, daartegenover is het onze plicht om primordiaal 
in te zetten op afbakening van risicobeperking, dit staat beschreven in de onderstaande alinea. 
 
 

✓ Afgesloten aansprakelijkheidsverzekering met werelddekking bij verzekeraar “De Goudse 
Verzekeringen”. Deze verzekering dekt onder meer aansprakelijkheid op letsel- en inboedelschade. 

 
✓ Alle huis- en gedragsregels, algemene voorwaarden en protocollen dienen verplicht te worden gelezen 

en ondertekend door alle betrokken medewerkers en afreizende cliënten. 
 

✓ Alle vluchten tussen Nederland en Curaçao gaan onder begeleiding van een hulpverlener.  

 
✓ Het woon- en zorgverblijf op Curaçao zal voldoen aan alle brand- en veiligheidseisen. Huyswaert Zorg 

laat dit vooraf inspecteren en certificeren door de lokale brandweer. Op de eerste dag van aankomst 
ontvangen de cliënten instructies bij brand. Niet onbelangrijk is dat voorlichting in brandveiligheid een 
terugkerend thema is tijdens de verplichte educatiemomenten.  
 

✓ De sociale- en zorgkaart van Curaçao met alle belangrijke telefoonnummers wordt op verscheidende 
plekken zichtbaar gepresenteerd (www.zorgkaartcuracao.cw). Op dag een van het verblijf wordt men 
nauwkeurig geïnformeerd over de sociale- en zorg kaart. Dit thema zal terugkeren tijdens educatie 
momenten gedurende het verblijf. 
 

✓ Voor het HBWC zijn er nauwgezette huisregels opgesteld. Deze huisregels dienen door alle cliënten te 
worden nageleefd. Bij overtreding van de huis- en gedragsregels zullen er proportionele maatregelen 
volgen. De maatregelen en consequenties zijn conform het protocol.  

 
✓ Cliënten ontvangen een verplichte (mobiele) noodtelefoon met voorgeprogrammeerde 

telefoonnummers. Deze telefoon dienen de cliënten ten alle tijden bij zich te dragen als zij het woon- en 
zorgverblijf verlaten. Hierop wordt streng toezicht gehouden door de aanwezige begeleider(s). 

 
✓ Cliënten dragen het HBWC polsbandje welke zij verplicht zijn te dragen. Op dit polsbandje staan 

gegevens zoals: naam, geboortedatum, bloedgroep, allergieën, medicijnen en het telefoonnummer van 
HBWC.  

 
✓ Er dient vooraf toestemming gevraagd te worden om het woon- en zorgverblijf te verlaten. De 

voorwaarde is dat zij in tweetallen verblijven, ofwel de client verlaat nooit het verblijf alleen.  

 
✓ Er geldt een pertinente avondklok over de tijdsduur van 22.00 – 07.00 uur.  

 
✓ In geval van calamiteiten of noodgevallen wordt direct contact opgenomen met de aangewezen 

hulpdienst(en). Medewerkers handelen bij crisis of ongelukken altijd volgens het protocol. Dit doen zij 
door alle beschreven stappen zorgvuldig na te leven.  
 

✓ Bij heimwee, intolerabel gedrag of crisis wordt het speciale protocol in gang gezet. Het totaalteam van 
medewerkers wordt betrokken bij het doorlopen van dit stappenplan. Nadat het volledige stappenplan is 
doorlopen zal men in gezamenlijkheid beslissen of vroegtijdig terugkeer naar Nederland wordt ingezet.  
 

✓ Huyswaert Zorg stemt de dagelijkse voeding af op allergieën en religie.  
 

✓ Dagelijks is er ruimte gereserveerd voor de cliënten om in contact te komen met het thuisfront. 
 
 
 
 
 
 

http://www.zorgkaartcuracao.cw/
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5.7 Werknemers en samenwerkende organisaties   

Huyswaert Zorg heeft op dit ogenblik achttien (19) bedreven Hoger Beroeps opgeleide medewerkers in 
loondienst. Ingevolge de ontwikkelingsgang HBWC worden er nieuwe overeenkomstige medewerkers 
geworven.   
 
Op zijn minst zullen er drie (3) tot vier (4) werknemers worden aangesteld. In elk geval is de samenstelling 
opgebouwd uit Nederlandse- en Curaçaose hulpverleners die zullen worden geassisteerd door een (1) of 
meerdere stagiaires. Eveneens is er ruimte om vrijwilligers toe te laten die hen passie voor de zorg willen 
praktiseren. Conform de wetgeving worden alle werknemers getoetst op hun kwalificaties en VOG.  
 
Onze medewerkers zullen dienstdoen in werkshiften van maximaal acht (8) uren.  

- Ochtend en middagdienst  ( 07:00 - 15.00 uur ) 
- Middag en avonddienst              ( 15.00 - 23.00 uur ) 
- Slaapdienst   ( 23.00 – 07:00 uur)    

 
Huyswaert Zorg zal samenwerkingen aangaan met hulpinstanties die een belangrijke rol zullen vervullen in het 
HBWC. Van belang zijn partnerships in de plaatselijke Geestelijke Gezondheid Zorg, hulpverleners die 
betrokken zullen zijn in de functies als Psychiater en of GZ-Psycholoog. Zij worden voor vier (4) uren in de week 
ingehuurd om de clientontwikkeling te monitoren en zo nodig in te grijpen bij dreigende crisissituaties.  
 
Daarenboven zijn partnerships met maatschappelijk betrokken organisaties evenzeer van belang. Gedurende 
mijn militaire loopbaan bij het Ministerie van Defensie heb ik mogen vaststellen dat men bijzonder positief en 
bereidwillig is gestemd om deel te nemen aan sociale- en maatschappelijke burgerinitiatieven. Optimistisch 
gestemd, op basis van mijn netwerk bij Defensie, is er vermoedelijk samenwerkingsruimte tussen het Korps 
Mariniers, structureel gevestigd op Curaçao, en HBWC mogelijk. Bruikleen van hen sportfaciliteiten, afname van 
sportlessen, educatie en dagbestedingsmogelijkheden hebben onze belangstelling.  
 
HBWC begrijpt het belang om gewichtige partners te betrekken in het project. Temeer de drijfveer om met hen 
toe te werken naar een duurzame relatie. HBWC zal haar acquisitie en toenadering formaliseren nog voordat 
het project van start gaat. In de regel zullen onderstaande organisaties betrokken worden bij HBWC. 
 

➢ Huisartsen 
➢ Psychologen 
➢ Psychiaters 
➢ Maatschappelijk werkers 
➢ GGz Curaçao 
➢ Yudaboyu 
➢ Fundashon Sonrisa 

➢ Klinika Capriles 

➢ Wijkagent 
➢ Brandweer 
➢ Dagbestedingscentra  
➢ Sporttrainers 

 
GGZ Curacao (2019) publiceert essentiële informatie op haar website. Bovendien verwijst men naar meerdere 
deelorganisaties die betrokken zijn bij hen zorg- en dienstverlening.  
 
GGz Curaçao 
De Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Curaçao (GGz Curaçao) is als moederstichting verantwoordelijk voor 
het waarborgen van de samenhang in zorgaanbod van een aantal zorginstellingen die actief zijn op het gebied 
van geestelijke gezondheidszorg. 
 
GGz Curaçao bestuurt en geeft ondersteuning aan verschillende stichtingen. Deze stichtingen bieden hun 
diensten aan de samenleving van Curaçao en beschikken gezamenlijk over ruim 275 medewerkers. GGz 
Curaçao beschikt over een breed pakket aan behandelmogelijkheden, afgestemd op de vraag en behoefte van 
haar cliënten. Behandeling wordt geboden in zowel klinische-, poliklinische-, als deeltijdsettingen, outreach en 
beschermd wonen. (Bron: http://www.ggz.cw/nl/over-ons). 

 
Yudaboyu 
Yudaboyu is in 2010 van start gegaan met het bieden van poliklinische behandeling van kinderen en jeugdigen 
met psychiatrische problematiek. 
 
In haar relatief korte bestaan heeft Yudaboyu een enorme groei doorgemaakt en is de organisatie reeds een 
begrip op Curaçao als het om hulpverlening gaat voor kinderen en jeugdigen met psychiatrische en 
psychologische problemen. (Bron: http://www.ggz.cw/nl/yuda-bo-yu/over-yuda-bo-yu). 
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Fundashon Sonrisa 
Soms staat een psychiatrische ziekte in de weg van zelfstandig wonen. Fundashon Sonrisa 
biedt mensen met een chronische psychiatrische aandoening de kans om met behulp van 
professionele begeleiding toch op zichzelf te kunnen wonen. 
 
Naast begeleid en beschermd wonen, biedt Sonrisa met haar activiteitencentrum een breed scala aan 
dagbestedingsactiviteiten aan. Het activiteitencentrum wordt dagelijks bezocht door zowel externe cliënten als 
cliënten woonachtig bij Sonrisa. (Bron: http://www.ggz.cw/nl/fundashon-sonrisa). 
 

Klinika Capriles 

Stichting Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. David Ricardo Capriles, Klinika Capriles in het kort, is een 
algemeen psychiatrisch ziekenhuis dat behandeling, begeleiding en zorg van en kwalitatief hoogstaand niveau 
biedt aan mensen met psychiatrische en ernstige psychosociale problematiek.  
(Bron: http://www.ggz.cw/nl/klinika-capriles). 
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6. Marketing 

6.1 SWOT-analyse  

SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats.  

 
 
Interne analyse 
Huyswaert Zorg heeft zich de afgelopen jaren bewezen als succesvolle zorgaanbieder, dit blijkt uit de 
statistische gegevens dat relatief hoge uitstroomresultaten laat zien. Daarenboven is er sterk 
toenemende vraag vanuit gemeente, organisaties en cliënten voor onze IBW. Niet onbelangrijk zijn de 
positieve reacties van onze cliënten en bijbehorende conclusies uit onze enquête 2018. Men ervaart 
Huyswaert Zorg als een fijne, betrouwbare, veilige en laagdrempelige zorgorganisatie.  
 
Externe analyse 
Huyswaert Zorg heeft beslist de groeicapaciteit in bestaande en nieuwe regio’s. Het HBWC is onderdeel 
van de groeipotentie. Jammerlijk is vast te stellen dat Huyswaert Zorg en organisaties die equivalent zijn 
aan die van ons jaarlijks moeten inleveren op zorgbudget maar nog altijd dezelfde zorgkwaliteit moeten 
leveren. Het is u beslist niet ontgaan, herhaaldelijke media aandacht omtrent de aanbestedingswaanzin 
WMO en JeugdWet. Het Binnenlandse Bestuurd (2018) schrijft in hen artikel dat de focus op goedkope 
tarieven en de doelmatigheid kennelijk belangrijker zijn dan vertrouwelijke en duurzame relaties met de 
zorgaanbieders tegen zorgbudgetten die zijn afgestemd op de zorgbehoefte van de client.   
 
  

Interne analyse  

Strenghts  Weaknesses 

 

- Exceptioneel concept binnen Beschermd 
Wonen. 

- Innoverende zorg op maat. 

- Complementeren van de clientontwikkeling 

- Met persoonlijke aandacht en vraaggerichte 
zorg het verschil maken voor de client.  

- Intramurale zorg met 24- uur toezicht 

- Wij hanteren een belevingsgerichte en actieve 
benadering naar de client toe. 

- Contrasteren van het leefklimaat 

- Huyswaert Zorg is sterk in samenwerkingen met 
kerndoelen als: zorginnovatie, 
kwaliteitsbevordering en maatvoorzieningen.  

- Bewezen succesvolle aanpak in de verslaving- 
en gedragsgestoorde zorg, Yes we can clinics 
(2019)  
 

 

- Cliënten tijdelijk verhuizen naar het buitenland 
brengt potentiele risico’s met zich mee en vergt een 
strakke organisatie om het succes te vergroten. 

- De kosten voor HBWC zijn relatief hoog dit maakt 
dat de marges voor onvoorzienbare kosten 
aanzienlijk worden beperkt. 

Externe analyse 

Opportunities  Threats 

 
- Groeipotentie met aanvullende zorgactiviteiten 

binnen bestaande en nieuwe regio’s 
- Netwerkvergroting 
- Toenemende aandacht voor maatschappelijk 

verantwoord en innoverend ondernemen. 
- Expertise uitwisselen tussen werknemers en 

organisaties  in Nederland en Curaçao 

- In recessie verkerende cliënten binnen relatief 
kort termijn laten door ontwikkelen.    

 

- Veranderingen van Wet- en regelgeving 

- Jaarlijkse budgetverlagingen in de zorg 

- Verhoogde kosten van huisvesting, nuts- en 
personeelskosten. 

- Goed en gekwalificeerd personeel is schaars in de 
zorg  

- Valuta fluctuatie  
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6.2 Marketingmix  

De marketingmix bestaat officieel uit 4 P’s: 

• Product/ dienst 

• Prijs  

• Plaats 

• Promotie/ communicatie 

6.2.1 Product/ dienst 

Huyswaert Zorg is een dienstverlenende organisatie. Huyswaert Zorg voorziet haar cliënten in een 
oplossing die gericht is op het vergroten van zelfredzaamheid met verantwoorde ruimte voor eigen 
verantwoordelijkheden en privacy. Het HBWC is een aanvullende dienstverlening binnen de 
overkoepelende zorgorganisatie.  

6.2.2 Prijs 

Optie (1) Cliënten die reeds zorg afnemen bij Huyswaert Zorg kunnen met hen zorgbudget HBWC 
inkopen. 
  
Optie (2) Gemeenten die vooralsnog niet bekend zijn bij Huyswaert Zorg kunnen HBWC inkopen aan de 
hand van de raamovereenkomst.  
 
 
Kosten optie (1):  

➢ GGZ03C  (inclusief dagbesteding)   
➢ GGZ04C  (inclusief dagbesteding)    
➢ GGZ05C  (inclusief dagbesteding)     

 
Aan bovenstaande indicaties is een zorgbudget gekoppeld: 

 
 
 
 
 
 

 
 
Kosten optie (2): 
De inkoopprijs voor gemeenten die hen cliënten wensen aan te melden voor HBWC zijn €170,08 per 
etmaal. 
 
In dit tarief zijn de volgende kosten inbegrepen; 

➢ Retourticket Amsterdam – Curaçao 
➢ Huisvesting 
➢ 24- uur begeleiding 
➢ Behandeling  
➢ Voedingsgelden  
➢ Activiteiten 

  

Indicatie Zorgbudget per maand  Eigen bijdrage client: Totaal HWBC budget: 

    

GGZ03C + DB € 3336,10 € 400,00 € 3736,10 

GGZ04C + DB € 4008,25 € 400,00 € 4408,25  

GGZ05C + DB € 4278,34 € 400,00  € 4678,34 

Indicatie Zorgbudget per maand  Eigen bijdrage client: Totaal HWBC budget: 

    

Raamcontract € 170,08 per etmaal 
 
28 dagen: € 4762,24 
30 dagen: € 5102,04 
31 dagen: € 5272,48 

 
 
€ 400,00 
€ 400,00 
€ 400,00 

 
 
€ 5162,24 
€ 5502,04 
€ 5672,48 
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6.2.3 Plaats (distributie) 

Curaçao, Koninkrijk der Nederlanden.  

6.2.4 Promotie 

Het projectplan HBWC wordt openbaar gepubliceerd.  Media zal worden benaderd om aandacht te 
schenken aan het project HWBC.  
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7. Financieel plan 

 
 
 

Investeringsbegroting 
 

 
Kleine aanpassingen locatie      € 2.000,- 
Inventaris en benodigdheden      € 3.500,- 
 
Huurgarantie         € 8.400,- 
 
Eerste voorraad boodschappen      € 500,- 
 
Liquide middelen       € 5.000,- 
 
Totaal te investeren       € 19.400,- 
 

 
 
 
 

Openingsbalans 
 

Activa            
 
Kleine aanpassingen locatie  € 2.000,- 
Inventaris en benodigdheden  € 3.500,- 
 
        € 5.500,- 
 
Huurgarantie    € 8.400,- 
        €  8.400,- 
 
Voorraad boodschappen  €  500,- 
        € 500,- 
 
Liquide middelen   €  5.000,- 
  € 5.000,-        
 
Totaal der activa  € 19.400,-  
 
 
Passiva      
 
Eigen vermogen   € 19.400,- 
Risico dragend vermogen     € 19.400,- 100% 
Kort vreemd vermogen   € -  
Lang vreemd vermogen   € -   
 
Totaal vreemd vermogen     € -  0% 
 
Totaal der passiva      € 19.400,- 
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Omzetprognose 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
  

Prognose per maand  

 
Aantal 

cliënten 
GGZ03C GGZ04C GGZ05C Eigen 

bijdrage 
Totaal 

GGZ03C 
Totaal 

GGZ04C 
Totaal 

GGZ05C         

5 € 16.680,50 € 20.041,25 € 21.391,70 € 2.000 € 18.680,50 € 22.041,25 € 23.391,70 

6 € 20.016,60 € 24.049,50 € 25.670,04 € 2.400 € 22.416,60 € 26.449,50 € 28.070,04 

7 € 23.352,70 € 28.057,75 € 29.948,38 € 2.800 € 26.152,70 € 30.857,75 € 32.748,38 

8 € 26.688,80 € 32.066,00 € 34.226,72 € 3.200 € 29.888,80 € 35.266,00 € 37.426,72 

 
 
GGZ03C =                € 3.336,10 per cliënt per maand  
GGZ04C =                € 4.008,25 per cliënt per maand  
GGZ05C =                € 4278,34  per cliënt per maand  
 
Eigen bijdrage =    € 400,- per cliënt per maand  

Omzetprognose (minimaal) Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

Aantal cliënten 5 5 5 

Zorg indicatie GGZ03C GGZ03C GGZ03C 

Eigen bijdrage per client per maand € 400 € 400 € 400 

Totale omzet per maand € 18.680,50 € 18.680,50 € 18.680,50 

Aantal maanden per jaar 8 9 12 

Jaaromzet € 149.444 € 168.124,50 € 224.166 

Omzetprognose (maximaal) Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

Aantal cliënten 8 8 8 

Zorg indicatie  GGZ05C GGZ05C GGZ05C 

Eigen bijdrage per client per maand € 400 € 400 € 400 

Totale omzet per maand € 37.426,72 € 37.426,72 € 37.426,72 

Aantal maanden per jaar  8 9 12 

Jaaromzet € 299.413,76 € 336.840,48 € 449.120,64 
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Exploitatiebegroting 
 

 
 

 

 

Exploitatiebegroting  
(minimale omzet) 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

Omzet € 149.444 € 168.124,50 € 224.166 

Inkoopwaarde  - - - 

Brutowinst € 149.444 € 168.124,50 € 224.166 

Personeelskosten  € 51.000 € 51.000 € 51.000 

Huisvestigingskosten Curaçao € 18.000 € 18.000 € 18.000 

Huisvestingskosten Nederland € 40.000 € 45.000 € 60.000 

Nutsvoorziening  € 3.000 € 3.000 € 3.000 

Televisie en internet  € 200 € 200 € 200 

Boodschappen  € 6.000 € 6.750 € 9.000 

Vliegtickets  € 12.000 € 15.000  € 18.000 

Algemene kosten  € 9.200 € 10.500 € 14.000 

Onvoorziene kosten € 4.600 € 5.200 € 6.900 

Totale kosten € 144.000 € 154.650 € 180.100 

Bedrijfsresultaat € 5.444 € 13.474,50 € 44.066 

Afschrijving € 1.100 € 1.100 € 1.100 

Rente - - - 

Nettowinst € 4.344 € 12.374,50 € 42.966 

Belasting  - € 1.270 € 10.385 

Winst na belasting € 4.344 € 11.104,50 € 32.581 

Exploitatiebegroting  
(maximale omzet) 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

Omzet € 299.413,76 € 336.840,48 € 449.120,64 

Inkoopwaarde  - - - 

Brutowinst € 299.413,76 € 336.840,48 € 449.120,64 

Personeelskosten  € 69.000 € 69.000 € 69.000 

Huisvestigingskosten Curaçao € 33.600 € 33.600 € 33.600 

Huisvestingskosten Nederland € 64.000 € 72.000 € 96.000 

Nutsvoorziening  € 4.800 € 4.800 € 4.800 

Televisie en internet  € 200 € 200 € 200 

Boodschappen  € 7.200 € 8.100 € 10.800 

Vliegtickets  € 19.200 € 24.000 € 28.800 

Algemene kosten  € 18.350 € 20.700 € 27.500 

Onvoorziene kosten € 9.200 € 10.300 € 13.800 

Totale kosten € 225.550 € 242.700 € 284.500 

Bedrijfsresultaat € 73.863,76 € 94.140,48 € 164.620,64 

Afschrijving € 1.100 € 1.100 € 1.100 

Rente - - - 

Nettowinst € 72.763,76 € 93.040,48 € 163.520,64 

Belasting  € 22.564 € 31.111 € 59.310 

Winst na belasting € 50.199,76 € 61.929,48 € 104.210,64 
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Cash-Flow berekening minimale omzet 
 

 
 
 
 

Cash-Flow berekening maximale omzet 
 

 
  

Omschrijving 1e jaar 2e jaar 3e jaar 
 
Netto jaarwinst 
Afschrijvingen 
 
 
 
Fiscus 
 
 
 
Af te lossen 
 
 
Blijft er over voor herinvestering 

 
€                       4.344,-   
€                       1.100,- 
 

 
€                  12.374,50 
€                       1.100,- 
 

 
€                     42.966,- 
€                       1.100,- 

 
€                       5.444,- 
€                          -    

 
€                  13.474,50 
€                       1.270,-    

 
€                     44.066,- 
€                     10.385,- 
 

 
€                       5.444,- 
€                           - 

 
€                  12.204,50 
€                         - 
 

 
€                     33.681,- 
€                            - 
 

 
€                       5.444,- 

 
€                  12.204,50 

 
€                     33.681,- 

Omschrijving 1e jaar 2e jaar 3e jaar 
 
Netto jaarwinst 
Afschrijvingen 
 
 
 
Fiscus 
 
 
 
Af te lossen 
 
 
Blijft er over voor herinvestering 

 
€                  72.763,76 
€                       1.100,-            
 

 
€                  93.040,48 
€                       1.100,- 
            

 
€                163.520,64 
€                       1.100,-                 
 

 
€                  73.863,76 
€                     22.564,- 

 
€                  94.140,48 
€                     31.111,- 

 
€                164.620,64 
€                     59.310,- 
 

 
€                  51.299,76 
€                         - 

 
€                  63.029,48 
€                         - 
 

 
€                105.310,64 
€                     - 
 

 
€                  51.299,76 

 
€                  63.029,48 

 
€                105.310,64 
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Liquiditeit  

 
Hieronder volgt een beknopte liquiditeitsbegroting voor de eerste 3 jaar. Het betreft hier de verwachte 
ontvangsten en de verwachte uitgaven in de eerste jaren. 
 
 

 
 

 

Liquiditeit 
(minimale omzet) 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

Brutowinst € 149.444 € 168.124,50 € 224.166 

Totale kosten (excl. Afschrijvingen) € 144.000 € 154.650 € 180.100 

Resultaat voor belasting € 5.444 € 13.474,50 € 44.066 

Aflossingsverplichting - - - 

Resultaat minus aflossing € 5.444 € 13.474,50 € 44.066 

Te betalen belasting - € 1.270 € 10.385 

Totaal € 5.444 € 12.204,50 € 33.681 

Liquide middelen in kas € 5.000 € 10.444 € 22.648,50 

Liquiditeitsmutatie € 10.444 € 22.648,50 € 56.329,50 

Liquiditeit 
(maximale omzet) 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

Brutowinst € 299.413,76 € 336.840,48 € 449.120,64 

Totale kosten (excl. Afschrijvingen) € 225.550 € 242.700 € 284.500 

Resultaat voor belasting € 73.863,76 € 94.140,48 € 164.620,64 

Aflossingsverplichting - - - 

Resultaat minus aflossing € 73.863,76 € 94.140,48 € 164.620,64 

Te betalen belasting € 22.564 € 31.111 € 59.310 

Totaal € 51.299,76 € 63.029,48 € 105.310,64 

Liquide middelen in kas € 5.000 € 56.299,76 € 119.329,24 

Liquiditeitsmutatie € 56.299,76 € 119.329,24 € 224.639,88 
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Liquiditeit 1e jaar (minimale omzet) 
 

 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4  
Maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal 

                            

Opening kas/bank € 5.000 € 7.189 € 12.378 € 6.361 € 8.550 € 13.739 € 7.722 € 9.911 € 15.100 € 9.083 € 11.272 € 16.461   

                            

Ontvangsten                           

 Omzet ex. BTW € 18.681 € 18.681   € 18.681 € 18.681   € 18.681 € 18.681   € 18.681 € 18.681   € 149.444 

 BTW € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Totale ontvangsten € 18.681 € 18.681 € 0 € 18.681 € 18.681 € 0 € 18.681 € 18.681 € 0 € 18.681 € 18.681 € 0 € 149.444 

Inkoopwaarde                           

Inkoopwaarde € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Uitgaven                           

Personeelskosten  € 4.250 € 4.250 € 4.250 € 4.250 € 4.250 € 4.250 € 4.250 € 4.250 € 4.250 € 4.250 € 4.250 € 4.250 € 51.000 

Huisvestigingskosten Curaçao € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 18.000 

Huisvestingskosten Nederland € 5.000 € 5.000   € 5.000 € 5.000   € 5.000 € 5.000   € 5.000 € 5.000   € 40.000 

Nutsvoorziening € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 3.000 

Televisie en internet  € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 200 

Boodschappen  € 750 € 750   € 750 € 750   € 750 € 750   € 750 € 750   € 6.000 

Vliegtickets  € 3.000     € 3.000     € 3.000     € 3.000     € 12.000 

Algemene kosten  € 1.150 € 1.150   € 1.150 € 1.150   € 1.150 € 1.150   € 1.150 € 1.150   € 9.200 

Onvoorziene kosten € 575 € 575   € 575 € 575   € 575 € 575   € 575 € 575   € 4.600 

Afschrijving € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 1.100 

Totale uitgaven € 16.583 € 13.583 € 6.108 € 16.583 € 13.583 € 6.108 € 16.583 € 13.583 € 6.108 € 16.583 € 13.583 € 6.108 € 145.100 

                            

Totaal opbr. Voor belasting € 2.097 € 5.097 € -6.108 € 2.097 € 5.097 € -6.108 € 2.097 € 5.097 € -6.108 € 2.097 € 5.097 € -6.108 € 4.344 

Bij: Afschrijvingen  € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 1.100 

Af: Inkomstenbelasting ca € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Cash-flow € 2.189 € 5.189 € -6.017 € 2.189 € 5.189 € -6.017 € 2.189 € 5.189 € -6.017 € 2.189 € 5.189 € -6.017 € 5.444 

Privé-opname € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Aflossing lening € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Kas per maand € 2.189 € 5.189 € -6.017 € 2.189 € 5.189 € -6.017 € 2.189 € 5.189 € -6.017 € 2.189 € 5.189 € -6.017 € 5.444 
                            

Eindsaldo € 7.189 € 12.378 € 6.361 € 8.550 € 13.739 € 7.722 € 9.911 € 15.100 € 9.083 € 11.272 € 16.461 € 10.444   
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Liquiditeit 1e jaar (maximale omzet) 
 

 

 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4  
Maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal 

                            

Opening kas/bank € 5.000 € 14.436 € 28.672 € 17.825 € 27.261 € 41.497 € 30.650 € 40.086 € 54.322 € 43.475 € 52.911 € 67.147   

                            

Ontvangsten                           

 Omzet ex. BTW € 37.427 € 37.427   € 37.427 € 37.427   € 37.427 € 37.427   € 37.427 € 37.427   € 299.414 

 BTW € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Totale ontvangsten € 37.427 € 37.427 € 0 € 37.427 € 37.427 € 0 € 37.427 € 37.427 € 0 € 37.427 € 37.427 € 0 € 299.414 

Inkoopwaarde                           

Inkoopwaarde € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Uitgaven                           

Personeelskosten  € 5.750 € 5.750 € 5.750 € 5.750 € 5.750 € 5.750 € 5.750 € 5.750 € 5.750 € 5.750 € 5.750 € 5.750 € 69.000 

Huisvestigingskosten Curaçao € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 33.600 

Huisvestingskosten Nederland € 8.000 € 8.000   € 8.000 € 8.000   € 8.000 € 8.000   € 8.000 € 8.000   € 64.000 

Nutsvoorziening € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 4.800 

Televisie en internet  € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 200 

Boodschappen  € 900 € 900   € 900 € 900   € 900 € 900   € 900 € 900   € 7.200 

Vliegtickets  € 4.800     € 4.800     € 4.800     € 4.800     € 19.200 

Algemene kosten  € 2.294 € 2.294   € 2.294 € 2.294   € 2.294 € 2.294   € 2.294 € 2.294   € 18.350 

Onvoorziene kosten € 1.150 € 1.150   € 1.150 € 1.150   € 1.150 € 1.150   € 1.150 € 1.150   € 9.200 

Afschrijving € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 1.100 

Totale uitgaven € 26.202 € 21.402 € 9.058 € 26.202 € 21.402 € 9.058 € 26.202 € 21.402 € 9.058 € 26.202 € 21.402 € 9.058 € 226.650 

                            

Totaal opbr. Voor belasting € 11.225 € 16.025 € -9.058 € 11.225 € 16.025 € -9.058 € 11.225 € 16.025 € -9.058 € 11.225 € 16.025 € -9.058 € 72.764 

Bij: Afschrijvingen  € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 92 € 1.100 

Af: Belasting € 1.880 € 1.880 € 1.880 € 1.880 € 1.880 € 1.880 € 1.880 € 1.880 € 1.880 € 1.880 € 1.880 € 1.880 € 22.564 

Cash-flow € 9.436 € 14.236 € -10.847 € 9.436 € 14.236 € -10.847 € 9.436 € 14.236 € -10.847 € 9.436 € 14.236 € -10.847 € 51.300 

Privé-opname € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Aflossing lening € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Kas per maand € 9.436 € 14.236 € -10.847 € 9.436 € 14.236 € -10.847 € 9.436 € 14.236 € -10.847 € 9.436 € 14.236 € -10.847 € 51.300 
                            

Eindsaldo € 14.436 € 28.672 € 17.825 € 27.261 € 41.497 € 30.650 € 40.086 € 54.322 € 43.475 € 52.911 € 67.147 € 56.300   
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Toelichting financieel plan 
 
Hieronder wordt een korte toelichting gegeven op het financieel plan en een aantal uitgangspunten, welke 
in de omzetberekening worden doorberekend. 
 
 
BTW 
In dit plan is geen rekening gehouden met BTW. De Belastingdienst (2019) geeft uitleg dat 
zorgorganisaties zijn vrijgesteld van BTW. Over de omzet wordt dus geen BTW afgedragen. De BTW 
over eventuele investeringen kunnen echter niet teruggevorderd worden.  
 
 
Investering 
De investering is relatief klein, dit heeft betrekking op huurgarantie, huurbetalingen, verbouwing, 
inventaris, nutsvoorzieningen en overige benodigdheden.  
De investering is minimaal en heeft betrekking voornamelijk betrekking op kleine inventaris, 
benodigdheden, eventuele huurgarantie et cetera.  
 
 
De omzet 
De omzet is gebaseerd op de kosten optie 1 uit dit ondernemingsplan (zorgbudget). Op basis van de 
bijbehorende tarieven heeft Huyswaert Zorg een minimale en maximale omzet berekening gemaakt, dit 
geldt als indicatie. Logischerwijs zal gedurende het traject een variatie ontstaan in cliënten met 
verschillende zorgbudgetten die deel zullen nemen aan HBWC. 
 
De omzet, als gevolge van de variërende zorgbudgetten, zullen uiteenlopen tussen de € 18.680 en            
€37.426 per maand. De calculatie is vormgegeven middels de minimale- en maximale omzet. 
 
In dit plan is ook de raamovereenkomst opgenomen, dit betreft de zorgkosten voor gemeenten waarvan 
de client niet in onze reguliere IBW verblijft maar graag HWBC inkoopt voor hen client(en). Dit tarief is 
hoger dan het tarief van de reeds zorg afnemende cliënt van Huyswaert Zorg. Opmakend betekent dit dat 
de omzet verhoogd wordt in geval er een (1) of meerde cliënten verblijven op gronde van de 
raamovereenkomst.  
 
 
Rentabiliteit minimale omzet 
Rentabiliteit van het vermogen is de mate waarin het geïnvesteerde vermogen in het eerste jaar rendabel 
is.  
 
Rentabiliteit = Nettowinst    x 100 = € 4.344 x 100 /  € 19.400 = 22,39 % 
                       Eigen vermogen 
 
 
Rendement = Bedrijfsresultaat    x 100 = € 5.444 x 100 / € 19.400,- = 28,06 % 
                       Totale vermogen 
 
 
Rentabiliteit maximale omzet 
Rentabiliteit van het vermogen is de mate waarin het geïnvesteerde vermogen in het eerste jaar rendabel 
is.  
 
Rentabiliteit = Nettowinst    x 100 = € 72.763 x 100 /  € 19.400 = 375,06 % 
                       Eigen vermogen 
 
 
Rendement = Bedrijfsresultaat    x 100 = € 73.863 x 100 / € 19.400 = 380,74 % 
                       Totale vermogen 
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Solvabiliteit 
De solvabiliteit is de mate waarin de onderneming in staat is financiële verplichtingen na te komen. 
Eventuele investeringen worden voldaan vanuit het eigen vermogen van de onderneming. De solvabiliteit 
is dan ook 100%.  
 
Solvabiliteit = Eigen vermogen x 100 = € 19.400,-  x 100 / € 19.400,- = 100 % 
                      Totale Vermogen 
 
 
 
Huisvestingskosten Nederland 
Cliënten die reeds via Huyswaert Zorg wonen kunnen gebruik maken van HWBC. Tijdens het verblijf in 
HWBC zullen de bedrijfskosten voor huur en nutsvoorzieningen in Nederland doorlopen. Deze kosten 
heeft Huyswaert Zorg  (door)berekend in dit plan onder huisvestigingskosten Nederland.  
 
 
Algemene kosten  
Verzekeringen, heffingen, activiteiten, ect.  
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8. Bronnenlijst 

 
(1) Meedoen in de Nederlandse samenleving 

https://www.movisie.nl/participeren-naar-vermogen 

 

(2) De twintiger van nu moet te veel, druk van maatschappij neemt toe 

https://www.trouw.nl/samenleving/de-twintiger-van-nu-moet-te-veel-druk-van-de-maatschappij-neemt-toe~adf7ab1c/  

 

(3) Waaruit bestaat het Koninkrijk der Nederlanden? 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/caribische-deel-van-het-koninkrijk/vraag-en-antwoord/waaruit-bestaat-
het-koninkrijk-der-nederlanden 
 

(4) Gezondheid en medische zorg op Curaçao  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/caribische-deel-van-het-koninkrijk/vraag-en-antwoord/waaruit-bestaat-
het-koninkrijk-der-nederlanden 
 

(5) Sociale Cohesie 2016, de eerst resultaten 

http://bearingpointcaribbean.esimg.net/files/Uploads/2016/10/cbs_201606_Eerste-Resultaten-Sociale-Cohesie-
onderzoek-2016-Curacao.pdf 
 

(6) Aanbestedingszorg moet over een andere boeg  

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/aanbesteden-zorg-moet-over-andere-boeg.9591737.lynkx 
 

(7) Vrijstelling in de gezondheidszorg 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/

vrijstellingen/gezondheidszorg/vrijstelling_in_de_gezondheidszorg  

 

(8) Afsprakenkader buitenlands zorgaanbod 

https://vng.nl/files/vng/201410_concept_verordening_sociaal_domein_kaag_en_braassem.pdfhttps%3A/20170704_

afsprakenkader-buitenlands-zorgaanbod_20170627.pdf 

 

(9) Hulpverlening aan personen in crisissituaties. 

https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/acute-psychiatrie/hulpverlening-aan-personen-in-een-

crisissituatie 

 

(10) Yes we can clinics 

https://www.yeswecanclinics.nl/ 

 
 

 
 
  

https://www.movisie.nl/participeren-naar-vermogen
https://www.trouw.nl/samenleving/de-twintiger-van-nu-moet-te-veel-druk-van-de-maatschappij-neemt-toe~adf7ab1c/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/caribische-deel-van-het-koninkrijk/vraag-en-antwoord/waaruit-bestaat-het-koninkrijk-der-nederlanden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/caribische-deel-van-het-koninkrijk/vraag-en-antwoord/waaruit-bestaat-het-koninkrijk-der-nederlanden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/caribische-deel-van-het-koninkrijk/vraag-en-antwoord/waaruit-bestaat-het-koninkrijk-der-nederlanden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/caribische-deel-van-het-koninkrijk/vraag-en-antwoord/waaruit-bestaat-het-koninkrijk-der-nederlanden
http://bearingpointcaribbean.esimg.net/files/Uploads/2016/10/cbs_201606_Eerste-Resultaten-Sociale-Cohesie-onderzoek-2016-Curacao.pdf
http://bearingpointcaribbean.esimg.net/files/Uploads/2016/10/cbs_201606_Eerste-Resultaten-Sociale-Cohesie-onderzoek-2016-Curacao.pdf
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/aanbesteden-zorg-moet-over-andere-boeg.9591737.lynkx
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/gezondheidszorg/vrijstelling_in_de_gezondheidszorg
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/gezondheidszorg/vrijstelling_in_de_gezondheidszorg
https://vng.nl/files/vng/201410_concept_verordening_sociaal_domein_kaag_en_braassem.pdfhttps%3A/20170704_afsprakenkader-buitenlands-zorgaanbod_20170627.pdf
https://vng.nl/files/vng/201410_concept_verordening_sociaal_domein_kaag_en_braassem.pdfhttps%3A/20170704_afsprakenkader-buitenlands-zorgaanbod_20170627.pdf
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/acute-psychiatrie/hulpverlening-aan-personen-in-een-crisissituatie
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/acute-psychiatrie/hulpverlening-aan-personen-in-een-crisissituatie
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Bijlage 1 Curriculum Vitae Jeroen Yousfi 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pagina 28 van 32 

 

   



 

Pagina 29 van 32 
 

 
Bijlage 2  Doorstroming  
 
 
 

 
Figuur 1: Potentiele uitstroom 2019 (Totaliteit: 42 cliënten). 

 

 
Figuur 2: Totale uitstroom over de periode 2016 – heden (Totaliteit: 21 cliënten). 
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Bijlage 3 Voorbeeld weekindeling HBWC 
 

Dag Ochtend 07.00-12.00 Middag 12.00- 17.30 Avond 17.30 – 22.00 Opmerking 

Maandag 07.30: 
Opstaan/persoonlijk 
verzorging 
 
08.15:  
Ontbijt 1 
 
09.00: 
Sporten 
 
10.30:  
Persoonlijke 
verzorging/ontbijt 2 
 
11.00: 
Kamer- en woonhygiëne 
  

12.00:  
Inspectie kamer-en woonhygiëne 
 
12.30:  
Lunch  
 
13.00: 
Educatie (nader te bepalen 
onderwerp) 
 
14.00: 
Rust / vrij te bewegen 
 
16.00: 
Boodschappen, koken, hygiëne 

17.30: 
Diner 
 
18.30: Groepsactiviteit 
 
20.00:  
Dag evaluatie (groep) 
 
20.30:  
Ontspanning 
(TV/spelletjes/bellen 
thuisfront/internet) 
+nachtvoeding  
 
22.00:  
Nachtrust 

 

Dinsdag 07.30: 
Opstaan/persoonlijk 
verzorging 
 
08.15:  
Ontbijt 1 
 
09.00: 
Sporten 
 
10.30:  
Persoonlijke 
verzorging/ontbijt 2 
 
11.00: 
Kamer- en woonhygiëne 
 
 
 

12.00:  
Inspectie kamer-en woonhygiëne 
 
12.30:  
Lunch  
 
13.00: 
Individuele begeleidingsgesprekken 
(doelen + acties vormen) 
 
15.00 – 17.30 
Ontspanning strand + lunch 2 
 
18.00  
Boodschappen, koken, hygiëne 
 

19.00 
Diner 
 
20.00:  
Dag evaluatie 
(Individueel) 
 
20.30:  
Ontspanning 
(TV/spelletjes/bellen 
thuisfront/internet) 
+nachtvoeding  
 
22.00:  
Nachtrust 

 

Woensdag 06.00: 
Opstaan/persoonlijk 
verzorging 
 
06.30:  
Ontbijt 1 
 
07.30: 
Aanvang dagbesteding 
 
 
 
 

12.00:  
Lunch 
 
12.30:  
Hervatten dagbesteding 
 
15.30: 
Einde dagbesteding 
 
16.30: 
Boodschappen, koken en hygiëne 
 
 

17.30: 
Diner 
 
18.30: 
Dag evaluatie  
 
19.00: 
Ontspanning 
(TV/spelletjes/bellen 
thuisfront/internet) 
+nachtvoeding  
 
22.00:  
Nachtrust 

 

Donderdag 07.30: 
Opstaan/persoonlijk 
verzorging 
 
08.15:  
Ontbijt 1 
 
09.00: 
Sporten 
 

12.00:  
Inspectie kamer-en woonhygiëne 
 
12.30:  
Lunch  
 
13.00: 
Individuele begeleidingsgesprekken 
(doelen + acties vormen) 
 
 

18.30: 
Diner 
 
19.30:  
Educatie (nader te 
bepalen onderwerp) 
 
20.00:  
Dag evaluatie (groep) 
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10.30:  
Persoonlijke 
verzorging/ontbijt 2 
 
11.00: 
Kamer- en woonhygiëne 
 
 

 
15.00: 
Winkelen (Willemstad) in groepjes 
van 2/3. 
 
17.00: 
Boodschappen, koken, hygiëne 

 
20.30:  
Ontspanning 
(TV/spelletjes/bellen 
thuisfront/internet) 
+nachtvoeding  
 
22.00:  
Nachtrust 
 

Vrijdag 07.30: 
Opstaan/persoonlijk 
verzorging 
 
08.15:  
Ontbijt 1 
 
09.00: 
Sporten 
 
10.30:  
Persoonlijke 
verzorging/ontbijt 2 
 
11.00: 
Kamer- en woonhygiëne 
 
 
 

12.00:  
Inspectie kamer-en woonhygiëne 
 
12.30:  
Lunch  
 
13.00: 
GZ-psycholoog Individuele/groep 
gesprekken 
 
16.00: 
Boodschappen, koken, hygiëne 
 
 

17.30: 
Diner 
 
18.30: 
Educatie (nader te 
bepalen onderwerp) 
 
20.00:  
Dag evaluatie 
(Individueel) 
 
20.30:  
Ontspanning 
(TV/spelletjes/bellen 
thuisfront/internet) 
+nachtvoeding  
 
22.00:  
Nachtrust 

 

 
Zaterdag 

 
09.00 - 10.00: 
Opstaan/persoonlijke 
verzorging 
 
09.00-10.30: 
Ontbijt 
 
 
 
 

 
11.00 – 17.00: 
Ontspanning + lunch 
 
In groepjes van 2/3: 
 
Strand, winkelen, etc.  

 
17.30: 
Boodschappen 
 
18.30: 
Groep BBQ 
 
20.00: 
Avondactiviteit  
 
21.30:  
Ontspanning 
(TV/spelletjes/bellen 
thuisfront/internet) 
+nachtvoeding  
 
22.30: 
Nachtrust 
 

 

Zondag 09.00 - 10.00: 
Opstaan/persoonlijke 
verzorging  
 
09.00 – 10.30: 
Ontbijt  
 
11.00: 
Individuele 
begeleidingsgesprekken 
(doelen + acties vormen) 
 
 

12.00: 
Lunch 
 
13.00 – 17.00: 
Vrij te bewegen in groepjes van 2/3 
 
17.30: 
Boodschappen, koken en hygiëne  

18.30: 
Diner 
 
19.30: 
Groepsgesprek 
(voortgang 
groepssamenwerking) 
 
20.00: 
Week dagboek opmaken  
 
21.00:  
Ontspanning 
(TV/spelletjes/bellen 
thuisfront/internet) 
+nachtvoeding 
 
22.00: 
Nachtrust 
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