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Beleidsplan Dex Foundation 

1. Inleiding 

De Dex-foundation is opgericht op 11 februari 2009 en statutair gewijzigd op 25 oktober 2011 (akte 

20110617) en beoogt voor  2014 de ‘ANBI-status’ (algemeen nut beogende instelling) aan te vragen. 

Het beleidsplan, vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Dex foundation d.d.  

9 december 2014 is een weergave van de missie, visie en uitvoering van activiteiten van de Dex 

foundation en is daarmee leidraad en verantwoording over de toe te kennen status van de Stichting. 

Het beleidsplan geldt als richtlijn van handelen van de Stichting en haar bestuur, en zal jaarlijks 

worden geëvalueerd en geactualiseerd.  

2. Strategie 

a. Kernprincipes van de instelling 

i. Statutaire doelstelling 

De doelstelling van de Stichting conform de statuten is: 

 Het realiseren en verstrekken van kleinschalige dagbesteding en logeeropvang 

ten behoeve van kinderen met verstandelijke beperkingen en/of met een laag 

verstandelijk niveau en/of met autistische gedragsproblemen; 

 Het bevorderen van begrip tussen ‘gewone’ kinderen en volwassenen en 

‘bijzondere’ kinderen en volwassenen met een beperking door middel van het 

verstrekken van informatie en het realiseren van educatieve projecten;  

 En het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn.  

Nadere toelichting: de zorg- en dienstverlening in Nederland aan mensen met een beperking is een 

dynamisch en ingewikkeld systeem waarbij vele ‘spelers in het veld’ betrokken zijn. Denk daarbij 

onder meer aan het Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, de Zorgkantoren, Centrum 

Indicatiestelling zorg, het Centraal Administratiekantoor, de Sociale Verzekeringsbank, De Inspectie 

Gezondheidszorg, Gemeenten, zorgaanbieders en niet in de laatste plaats zorgconsumenten, familie 

en mantelzorgers. Voor het overgrote deel van de ‘zorgconsumenten’ in Nederland is dit –behoudens 

de nodige onzekerheid die het jaar 2015 zal brengen waarin overgang van AWBZ (*) naar WMO (*) 

plaatsvindt- een redelijk ‘geoliede machine’ waarbij het op gang komen van zorg, aangezet vanuit de 

eerste lijn, volgens een vast en –inzichtelijk stramien verloopt.  

Als er echter sprake is van een cliëntcategorie welke niet binnen het gebruikelijke patroon valt, dan 

ontstaat er een probleem. De Dex foundation is opgericht naar aanleiding van de gebeurtenissen 

rond één individuele casus (de naamgever van de Stichting) maar richt zich in zijn doelstelling op de 

volledige groep der ‘S.G.E.V.G-cliënten’: Sterk Gedragsgestoord Ernstig Verstandelijk Gehandicapt. 

Zonder de ‘waarde’ van deze titel bij deze te be- of veroordelen, mag in één keer duidelijk zijn dat de 

problematiek van deze cliëntcategorie zodanig ernstig en ingrijpend van aard is, dat hier ‘maatwerk’ 

in de zorg- en dienstverlening voor noodzakelijk is. Daarnaast mag worden verondersteld dat het 

feitelijke aantal cliënten in Nederland die tot deze cliëntcategorie gerekend mag worden, relatief  
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klein is. Gevolg hiervan is dat er nog nauwelijks sprake is van een gespecialiseerd, specifiek en 
passend aanbod voor deze cliënten. Met name het intramurale aanbod (zorg met verblijf) passend bij 
deze cliëntcategorie is nihil. Er is –op dit moment- nog onvoldoende inzicht in (landelijke-) 
kwantitatieve gegevens over deze doelgroep en regionaal bestaat er geen herkenbaar aanbod van 
zorg voor deze doelgroep. De Dex foundation wil hierin verandering brengen.  
Bij oprichting van de Stichting heeft het bestuur zich hard gemaakt voor ‘aandacht’ voor deze 

cliëntencategorie. Dit feit is nog niet geheel beslecht, maar werpt geleidelijk wel haar vruchten af. De 

volgende stap is het feitelijk in werking zetten van een goede intramurale plek voor de eerste 

cliënten uit deze groep. Hierin is samenwerking gevonden met een gemotiveerde en betrokken 

leverancier van zorg: Esdégé Reigersdaal. 

Vervolg moet zijn: optimaliseren van kwaliteit en het opdoen van ervaringen (en doen van 

onderzoek) Resultaten daarvan dienen –geleidelijk- te leiden tot verbreding van een betaalbaar en 

hoog kwalitatief  aanbod van zorg- en dienstverlening (al dan niet met verblijf) voor deze 

cliëntencategorie. Onder ‘te verrichten werkzaamheden’ wordt nader ingegaan op de activiteiten van 

de Stichting.  

ii. Afwezigheid van winstoogmerk 

De zorg in Nederland middels de zorgverzekeringswet en de W.L.Z (*) kent per definitie een structuur 

van niet-winstgevend financieel beleid. Zoals gezegd zijn de activiteiten van de stichting  gericht op 

‘genereren van aandacht’, ‘in contact treden met het zorgveld om de inhoudelijke dialoog over 

passende zorg te ondersteunen’ en ‘het leren van bevindingen’ en het ‘publiceren’. Uiteindelijk 

hoopt de stichting te komen tot een ‘blauwdruk’ van de meest ideale en efficiënte vorm van zorg- en 

dienstverlening aan deze specifieke cliëntcategorie; met respect voor het recht op bewoning in 

‘eigen kring’; met ouders/familie nabij.  

Het bestuur houdt zich volledig (100%) bezig met de in dit beleidsplan beschreven kernprincipes van 

de stichting met als uiteindelijk doel deze nieuwe vorm van zorg- en dienstverlening voor een 

groeiende groep kinderen uit de genoemde doelgroep bereikbaar te maken.  

De donaties en anders verworven gelden van de Stichting zullen voorgaand doel volledig financieren. 

Het vermogen van de Stichting zal beperkt gehouden worden. Indien nodig zal meer aandacht aan 

het verwerven van donaties worden gegeven als de financiële positie van de Stichting daarom vraagt.  
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In de nieuwe situatie waarin er samenwerking tot stand komt tussen Esdégé Reigersdaal en de Dex 

Foundation wordt er een structuur ingericht waarbij: 

 De Dex foundation instaat voor directe levering van zorg aan cliënt.  

 Esdégé Reigersdaal een ‘samenwerkingsovereenkomst’ of een ‘overeenkomst tot 

onderaannemerschap’ afsluit met de Dex Foundation waarin overdracht van 

zorgbudget is opgenomen. 

 Hiermee bezet de Dex foundation ‘Zorg in Natura’ zorgplekken van Esdégé 

Reigersdaal. Er is sprake van ‘geoormerkt’ geld ten behoeve van de cliënten van 

de Dex foundation.  

 In de overeenkomst tussen de Dex foundation en Esdégé Reigersdaal zullen 

zaken als ‘registratie’, ‘declaratie’, ‘kwaliteitsbewaking’ apart worden 

opgenomen.  

Hierbij zal dus sprake zijn van budgetoverheveling ten behoeve van de directe zorgverlening, doch 

zonder winstoogmerk.  

iii. Bestemming liquidatiesaldo 

Op basis van wetgeving is het zal een batig liquidatiesaldo besteed wordt aan het doel van de 

stichting. 

3. Beleid 

a. Te verrichten werkzaamheden van de instelling 

De Stichting heeft gezien haar geschiedenis en oprichting een nauwe band met de directe 

zorgverlening aan de naamgever van de Stichting. In de nabije toekomstverwachtingen zal er een 

verschuiving in deze zorgverlening optreden: de woonsituatie zal veranderen van ‘thuiswonend’ (en 

zorg ontvangen via een P.G.B (*)) naar een intramurale zorgvorm in een ‘zorgwoning’, gekoppeld aan 

het Instituut Esdegé Reigersdaal. Hierbij zal ook een deel van de feitelijke zorg worden overgedragen 

aan zorgprofessionals  van deze instelling waardoor er een intensieve vorm van samenwerking tot 

stand komt tussen de ouders van cliënt en de zorgprofessionals van Esdégé Reigersdaal.  Levering en 

financiering zal middels Z.I.N. (*) plaatsvinden in een constructie van budgetoverheveling naar de 

Dex foundation. Dit mag dan als resultaat worden gezien van inspanningen van de Stichting conform 

één van haar doelstellingen: het verwerven van aandacht met het oog op het verkrijgen van een 

passende vorm van zorg.  

In deze vorm van zorgverlening zal gestreefd worden naar een efficiënte en effectieve inzet van 

zorgmedewerkers. Gezocht zal worden naar toepasbare domotica om de woonkwaliteit te 

verbeteren en de levering van zorg te verlichten. In de toekomst zullen de ervaringen moeten leiden 

tot een effectievere en efficiëntere inzet van zorggelden ten behoeve van meerdere cliënten waarbij 

(bijvoorbeeld) nachtzorg in combinatie kan worden aangeboden. Ook is denkbaar dat ‘reguliere zorg’ 

geleverd wordt door de betrokken medewerkers van de Dex foundation maar ‘incidentele zorg’ via  
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een fall-back systeem geleverd (kan of zal) worden door mobiele medewerkers van Esdégé 

Reigersdaal.  

Er wordt een multidisciplinair team opgericht waarin betrokken professionals van Esdégé Reigersdaal 

en vertegenwoordigers van de cliënten zitting hebben.  

Daarmee is de doelstelling van de Stichting geenszins bereikt. Vanaf dit punt namelijk gaat het 

‘algemeen belang’ een steeds grotere rol spelen. De Stichting zal zich intensief gaan bezig houden 

met onder andere: 

 Vervolgen van het verwerven van aandacht voor deze cliëntencategorie; 

 Bewaken van de inhoud- en kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan deze 

cliënten;  

 Het mede-onderzoeken naar een acceptabele mix van financierbaarheid van zorg 

enerzijds en kwaliteit van zorg anderzijds. Onder kwaliteit wordt verstaan: 

o Gevolgen van de stoornis / beperking mogen niet van dien aard zijn dat 

dit een menswaardig bestaan in de weg staat. Dit heeft primair gevolgen 

voor de kwantitatieve inzet van zorgmedewerkers: de mate aan 

individuele begeleiding zal de gemiddelde norm ruim overschrijden;  

o Onverminderd zoeken naar- en inzetten van eigen krachten en 

kwaliteiten en beleving van kwaliteit van leven. Denk daarbij aan (hoge 

inzet van-) ontspanningsactiviteiten, afleidende activiteiten, 

buitenactiviteiten etc.; 

o Beoordelen van de schaalgrootte van ‘zorg op maat-wonen’ voor deze 

cliëntcategorie; 

o Vermindering of afschaffing van geregistreerde dwangmiddelen als 

fixatie, isolatie of medicamenteuze inperking (‘in ruil’ voor hoge mate 

van individuele begeleiding); 

o Inrichting van de woon- en leefplek met alle gewenste en noodzakelijke 

voorzieningen en mogelijkheden ter verhoging van sfeer en kwaliteit; 

 Het beschrijven van ervaringen en delen van ervaringen met andere 

belanghebbenden;  

 Het beschikbaar zijn voor nader wetenschappelijk onderzoek teneinde het 

zorgaanbod voor deze cliëntcategorie te optimaliseren; 

 Gesprekspartner zijn voor partijen als CIZ, VWS, ZN e.a.; 

 Open stellen van de ervaringen aan het grote publiek, met in acht neming van de 

privacyaspecten van betrokken cliënten. (Zie doelstelling 2e bullit). 
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Samenvatting van beleid en werkzaamheden: Onder verwijzing naar de rechten van het kind, 

waaronder het recht van een minderjarig kind om THUIS op te groeien, maakt de Dex foundation zich 

sterk voor een menswaardig bestaan van de hoogst haalbare vorm van kwaliteit juist voor die 

cliënten (S.V.E.V.G-cliënten) waarvoor –op dit moment- nog onvoldoende aanbod bestaat. De 

stichting koppelt ‘menswaardig’ en ‘hoge kwaliteit’ aan een efficiënte en betaalbare vorm van zorg- 

en dienstverlening en gaat hiertoe samenwerking aan met o.a . Esdégé Reigersdaal.  

b. Werving en beheer van gelden (indien van toepassing) 

Werving van gelden wordt vanuit bestuursbesluiten geïnitieerd. Voor een werving bespreekt het 

bestuur welke middelen hiervoor ingezet worden. Met middelen worden personen, geld, 

communicatiemiddelen en goederen bedoeld.  

Het bestuur is door vrijwillige acties van bedrijven, verenigingen en/of particulieren niet altijd de 

initiator. Acties moeten te allen tijde van te voren door de initiator aan het bestuur van de stichting 

gemeld worden. Het bestuur beslist of ze actie passend vinden.  

Het beheer van de gelden is de verantwoordelijkheid van het bestuur. Ontvangen gelden worden te 

allen tijde met de initiator middels communicatie bevestigd. Hierin wordt de hoogte van de 

ontvangen gelden door het bestuur bevestigd. Het bestuur heeft als enige de beschikking over de 

gelden.  

De vastlegging van gelden verzorgt één bestuurslid. Dit bestuurslid heeft geen bevoegdheid over de 

bankrekening. Daarmee realiseert men een controle-aspect.  

Jaarlijks wordt een begroting opgesteld en de besteding van de gelden door het bestuur 

geautoriseerd. Deze autorisatie wordt in notulen vastgelegd.  

c. Vermogen van de instelling 

Het vermogen van de stichting wordt conform de wettelijke verplichtingen volledig in dienst van de 

doelstelling van de stichting besteed.  

De stichting houdt een reserve met minimale omvang aan. De omvang moet voldoende zijn om de 

continuïteit te waarborgen.  

d. Bestedingsbeleid 

Het bestedingsgebied van de gelden betreft voornamelijk het inzetten van communicatie ten 
behoeve van kinderen met verstandelijke beperkingen en/of met een laag verstandelijk niveau en/of 
met autistische gedragsproblemen.  
Daarnaast heeft het bestuur het doel om meerdere zorgplekken met bewoning van de ouders in 
Nederland te realiseren.  
Voor het laatst genoemde doel zal het bestuur van de stichting omvangrijkere wervingsacties 

initiëren. Voornoemde wegens het feit dat hiervoor per zorgplek ongeveer  € 100.000,- benodigd is.  

e. Beschikken over het vermogen van de instelling 
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Het bestuur is bij hoofde van de voorzitter te allen tijde degene die eindverantwoordelijke is over het 

stichtingsvermogen. Het onttrekken van gelden moet te allen tijde middels het vier-ogen-principe.  

4. Overige 

a. Beloningsbeleid 

Het bestuur ontvangt totaal geen beloning of onkostenvergoeding.  

Personeel is niet bij de stichting werkzaam.  

b. Beschrijven administratieve organisatie 

Gezien de beperkte omvang van de stichting, staan alle procedures onder verantwoordelijkheid van 

de voorzitter.  

De administratieve vastlegging in een financiële administratie geschiedt door de penningmeester.  

De penningmeester legt periodiek verantwoording af aan het bestuur en heeft wanneer noodzakelijk 

frequenter contact met de voorzitter.  

c. Publicatie  

Conform regelgeving zal de Stichting haar beleidsplan op de website publiceren.  

5. Verkort beleidsplan: 

Stichting De Dex foundation stelt zich ten doel een nieuwe vorm van zorg- en dienstverlening te 

ontwikkelen waarbij cliënten uit de doelgroep ‘kinderen met S.G.E.V.G-problematiek’ optimale, 

menswaardige, efficiënte zorg ontvangen die respect heeft voor het recht in eigen kring (met eigen 

ouders en zorg nabij) op te groeien. De Dexfoundation bereikt dit door middel van media-aandacht, 

dialoog met betrokken partijen en met het ontwikkelen van voorbeeld-situaties die recht doen aan 

deze opvattingen. De resultaten van de Dexfoundation  zullen daarmee tot voorbeeld strekken voor 

een groeiende groep belanghebbenden uit genoemde doelgroep.  

A.W.B.Z = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

W.M.O  = Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

W.L.Z  =  Wet Langdurige Zorg 

Z.I.N  = Zorg In Natura 

 

 


