Organisatieplan Stichting Logeerhuis Simba
Oprichting van de stichting
De Stichting Logeerhuis Simba is op 21 juni 2018 opgericht. Het is een initiatief van Reinier
Veen, geboren in 1984, en opgegroeid in Rotterdam. Rond zijn tiende jaar kreeg hij de
diagnose ‘Klassiek autisme’. Hij heeft jarenlange ervaringen op het gebied van Beschermd
Wonen (BW) en logeeropvang voor (jeugdige en volwassen) mensen met autisme en ADHD.
Het logeerhuis is dus een cliënt initiatief. Stichting Logeerhuis Simba staat in het
handelsregister geregistreerd onder dossiernummer 71980563. Het RSIN nummer van
Stichting Logeerhuis Simba is 858926866. Per 21-06-2018 heeft de Belastingdienst
Stichting Logeerhuis Simba als Algemeen Nut Beogende Instelling aangemerkt. (ANBIstatus)
Het bestuur
Het bestuur draagt vanuit haar taakstelling de beleidsmatige en financiële
eindverantwoordelijkheid. Tevens zal het bestuur ook op operationeel vlak ondersteuning
bieden. Het bestuur doet dit onbezoldigd conform de stichtingsstatuten (artikel 7 lid 4).
Visie
Vanuit de ervaringen van Reinier Veen wil hij, enerzijds zelf als cliënt, anderzijds als initiator
van dit kleinschalige logeerhuis, het anders doen dan de andere logeerhuizen. Daarom heeft
hij gesteld dat leeftijd niet doorslaggevend is om mensen met een ontwikkelingsstoornis, zoals
autisme spectrum stoornis (ASS), ADHD en/of met een licht verstandelijke beperking in zijn
woning te laten logeren. De zorgvraag is het uitgangspunt en niet de kalenderleeftijd.
Deze visie deelt het stichtingsbestuur met hem. De kleinschaligheid van maximaal vier
deelnemers maakt het extra aantrekkelijk, omdat er dan meer individuele aandacht gegeven
kan worden. Bovendien is de omgeving prikkelarm vanwege het beperkte aantal aanwezigen.
De meeste logeerhuizen zijn over het algemeen slechts tot de kalenderleeftijd van 18 jaar
toegankelijk. Echter, uit ervaring is gebleken dat er na die leeftijd ook nog steeds behoefte
aanwezig is om ergens veilig en geborgen te kunnen logeren.
Doelstellingen
De kleinschaligheid van Logeerhuis Simba zorgt ervoor dat iedere deelnemer individuele
aandacht kan krijgen op zijn/haar specifieke behoeften. Dat houdt dus in dat er
geconcentreerd aan persoonlijke doelen gewerkt kan worden tijdens de logeerweekends die
vooraf besproken worden met ouders/(mantel)(ver)zorgers tijdens het intakegesprek. Een
aantal van die doelen is gemeenschappelijk, zoals (het vergroten van) de zelfredzaamheid en
het maken van en onderhouden van sociaal contact met elkaar. Tevens betekent dit een
tijdelijke zorgontlasting voor ouders/(mantel)(ver)zorgers.
Doelgroepen
De doelgroepen van Logeerhuis Simba zijn kinderen (vanaf 5 jaar), jongeren en
(jong)volwassenen/(meerderjarige jongeren) met een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme
spectrum stoornis (ASS) en ADHD en/of met een licht verstandelijke beperking.

Accommodatie en voorzieningen
Het logeerhuis is gevestigd aan een semi woonerf in een eengezinswoning aan de Wagnerlaan
4 te Spijkenisse en is veilig en gebruiksvriendelijk ingericht. Het logeerhuis is zowel met de
auto als met het Openbaar Vervoer goed bereikbaar. In de groene omgeving kan er gewandeld
en gefietst worden, er zijn talloze speeltuinen en een overdekt winkelcentrum is vlakbij.
De prachtige kinderboerderij De trotse Pauw is eveneens een bezoek waard.
Daarnaast is er een apart gedeelte ingericht met speeltoestellen.
Professionele begeleiding
Iedere begeleider heeft een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) die niet ouder mag zijn dan
één jaar. De begeleider moet voldoende ervaring hebben met het begeleiden van deelnemers
met ADHD/autisme (ASS-kenmerken) en/of relevante certificaten kunnen overleggen.
Financiering Logeerhuis Simba
Via donaties, subsidies en fondsenwerving zullen er gelden voor de inrichting,
veiligheidsaanpassingen en speeltoestellen gegenereerd worden. Daarnaast staat het iedereen
vrij privéschenkingen te doen. De stichting heeft geen winstoogmerk. De kosten voor het
logeren worden in principe gedekt door de gevraagde prijzen.
Werving deelnemers
Via eigen (autisme)netwerken, mond tot mond reclame, de website van de stichting en diverse
sociale media willen we onze doelgroepen attent maken op onze logeerweekends en
woensdagmiddag opvang. Tevens zal zoveel als mogelijk samengewerkt worden met collega
organisaties en belangenverenigingen.
Mogelijkheden financiering deelnemers
Het logeerweekend en/of woensdagmiddagopvang kunnen de deelnemers o.a. bekostigen met
de volgende budgetten:
- Persoonsgebonden Budget (PGB) tot 18 jaar op basis van de Jeugdwet
- Persoonsgebonden Budget (PGB) boven 18 jaar op basis van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
- Persoonsgebonden Budget (PGB) boven 18 jaar op basis van de Wet Langdurige
Zorg (WLZ)
De stichting kan behulpzaam zijn bij het aanvragen van deze budgetten.
Verslaglegging en Evaluatie
De begeleiders maken van de logeerweekends een verslag voor elke deelnemer zodat
belanghebbenden/zorgverleners geïnformeerd worden over hoe de logeerpartij is verlopen.
Daarnaast is er een evaluatieformulier ontwikkeld, waarmee wij met de op deze wijze
verkregen
informatie
onze
dienstverlening
kunnen
verbeteren.

Privacybeleid en Privacyverklaring
Stichting Logeerhuis Simba leeft alle (wettelijke) bepalingen met betrekking tot de privacy
van de deelnemers na. De stichting heeft een Privacybeleid vastgesteld en een
Privacyverklaring opgesteld.

