
 Beleidsplan Stichting ZorgInitiatief de Bosk 2021-2023 

1. Voorwoord 

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting ZorgInitiatief de Bosk, deze stichting is in 2019 ontstaan. De 

stichting maakt deel uit van een groep waarvan Stichting ZorgInitiatief de Bosk aan het hoofd staat en 

– onder meer – ZorgInitiatief de Bosk Gezinsgerichte Jeugdhulp, Driezorg Daniël, ZorgInitiatief de Bosk 

Trainingshuizen en ZorgInitiatief de Bosk Woonstaete deel uitmaken. De stichting heeft met het totaal 

van haar algemeen nut beogende activiteiten geen winstoogmerk, zoals wordt beschreven en 

toegelicht in dit beleidsplan. 

2. Algemene gegevens 

Naam: Stichting ZorgInitiatief de Bosk 

Postadres: B.J. Schurerweg 2, 9231 CE Surhuisterveen 

Bezoekadres: B.J. Schurerweg 2, 9231 CE Surhuisterveen (kantoor) 

Telefoonnummer: 0512-745040 

E-mailadres: Bestuur@debosk.nl   

RSIN: 859797363 

3. Doelstellingen 

De stichting heeft ten doel: 

a. Het als maatschappelijke onderneming door middel van een doelmatige en transparante 

bedrijfsvoering leveren van clientgerichte, veilige en betaalbare zorg van goede kwaliteit in de 

breedste zin van het woord, waaronder: 

o Het bieden van opvoeding, verzorging, verpleging, ondersteuning, behandeling en 

begeleiding van mensen met een verstandelijke en/of andere beperking; 

o Het verlenen van begeleiding, ondersteuning en verzorging van mensen met een 

beperking in de thuissituatie; 

o Het verlenen van Jeugdzorg in de meeste brede zin van het woord; 

o Het verlenen van individuele ondersteuning en begeleiding waardoor mensen in staat 

worden gesteld in de samenleving te participeren; 

o Het aanbieden van huisvesting aan cliënten die vanwege een verstandelijke en/of andere 

beperking in meer of minder mate zorg en/of dienstverlening behoeven. 

b. Het (doen) oprichten, beheren en besturen van, het deelnemen en participeren in organisaties of 

rechtspersonen die werkzaam zijn op het gebied van de gezondheidszorg; 

c. Het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden 

(zoals garanties en hypotheken), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord 

onder onderdeel a van dit artikel; 

d. Het (doen) huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over 

registergoederen voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord onder onderdeel a 

van dit artikel. 

Tevens hanteren wij de volgende uitgangspunten: 

a. De Stichting stelt de cliënt en diens gerechtvaardigde behoeftes, wensen, ervaringen 

en belangen bij de zorgverlening centraal en deze zijn richtinggevend voor de te 

bieden zorg; 
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b. De zorgverlening geschiedt zodanig dat de daartoe beschikbaar staande middelen zo 

effectief en doelmatig mogelijk worden aangewend; 

c. De door de of vanuit de Stichting geleverde zorg voldoet aan professionele 

standaarden en eigentijdse kwaliteitseisen en veiligheidseisen. 

 

4. Activiteiten om de doelen te bereiken 

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het stichten en exploiteren van instellingen 

en organisaties op het gebied van de gezondheidszorg, al dan niet met eigen rechtspersoonlijkheid. 

Het behartigen van de belangen van de Stichting evenals van de instellingen waarover de Stichting het 

bestuur voert dan wel waaraan de Stichting diensten verleent. 

Het (doen) oprichten en in stand houden van scholen voor speciaal onderwijs, het (doen) verzorgen 

van dagactiviteiten en thuiszorg. 

Het (doen) realiseren en onderhouden van maatschappelijk draagvlak in de samenleving voor mensen 

met een beperking (of alleenstaande), zodat ook zij tot hun recht kunnen komen.  

Het (doen) bevorderen van een samenhangend zorgbeleid, zowel plaatselijk als regionaal, onder meer 

door het samenwerken met andere rechtspersonen en/of instellingen op het gebied van intra-, semi- 

en extramurale zorg en aanverwante sectoren.  

Het (doen) ontwikkelen van een financieel beleid en ander beleid ten behoeve van de rechtspersonen 

waarover de Stichting het bestuur voert en het behartigen van belangen en het verrichten van andere 

diensten om de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert te ondersteunen en te 

faciliteren.  

Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het (doen) verzorgen van opleidingen op het 

gebeid van de gezondheidszorg. 

Het samenwerken met andere instellingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en alle andere 

wettige middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

5. Wijze van verwerving van inkomsten 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:  

o Inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting; 

o revenuen van eigendommen die aan de Stichting toebehoren;  

o schenkingen, legaten en erfstellingen; 

o opbrengsten van belegde middelen; 

o subsidies en andere bijdragen; 

o van derden aan te trekken middelen voor de korte en lange termijn; 

o alle andere wettige verkrijgingen en baten. 

De stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 

Schenkingen, erfstellingen en legaten waaraan lasten zijn verbonden worden slechts aanvaard 

krachtens een besluit van de Raad van Bestuur na verkregen Schriftelijke toestemming van de Raad 

van Toezicht. 

 

 



 

6. Beheer en besteding van het vermogen  

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de 

voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.  

Uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling 

en verantwoordelijkheid van de Stichting en de verbonden rechtspersonen als gedefinieerd in de 

statuten van ZorgInitiatief de Bosk als zorgorganisatie en met inachtneming van de wet- en 

regelgeving die geldt voor de Stichting als algemeen nut beogende instelling voor zover toepasselijk. 

De inkomsten van de Stichting worden besteed aan het betalen van de kosten welke onderdeel 

uitmaken van het uitvoeren en doen uitvoeren van diensten die bijdragen aan de realisatie van de 

doelstellingen zoals geformuleerd onder 3a en 3b. 

7. Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid 

De Stichting kent als bestuursorganen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Daarnaast kent 

de Stichting als overige (adviserende) organen de Cliëntenraad en Ondernemingsraad. 

Raad van Bestuur (RvB) 

o De heer H. E. J. de Graaf (Voorzitter) 

o Mevrouw D. de Jong- de Graaf  

Bezoldiging van de beide bestuursleden vindt niet plaats vanuit de stichting 

Raad van Toezicht (RvT) 

o De heer J. Veenstra (Voorzitter) 

o De heer M. J. Cornel 

o Mevrouw M. Dessing-Bressers 

Bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht en vindt plaats vanuit de stichting en valt binnen 

de kaders van de WNT. 

Beloningsbeleid van de instelling  

Zorgmedewerkers worden verloond vanuit de bedrijven welke onderdeel zijn van de gehele groep en 

niet vanuit deze Stichting. Medewerkers van de Stichting worden als zodanig vanuit de Stichting 

verloond. De beloning vindt plaats conform de voor de stichting vigerende CAO (CAO GZ). 


