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Algemeen 
De vereniging “Ons Huis Nunspeet” bestaat uit een groep ouders die voor hun kinderen met een 
beperking een woonvoorziening hebben opgezet in Nunspeet. Er is plaats voor 16 bewoners, alle 
appartementen zijn bewoond. 
 
“Ons Huis” is een ouderinitiatief dat zorg en ondersteuning (als 24-uurs zorg) wil bieden aan onze 
kinderen met een verstandelijke beperking in een beschermde woonvorm. Deze zorg wordt geleverd door 
’s Heeren Loo. 
 
Onze Missie 
Wij willen dat onze kinderen “Ons Huis” ervaren als een veilige plek waar warmte, gezelligheid en 
geborgenheid wordt ervaren. Een vertrouwde en stabiele thuissituatie waar zij zichzelf mogen zijn en 
waar zijn voluit gerespecteerd worden. Een “thuis” waar volop ruimte is voor individuele wensen en 
behoeften, privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid. 
 
VISIE 
Mensvisie 
Het leven is een gave van God en ieder mens is uniek met al zijn talenten, mogelijkheden en beperkingen. 
Ieder mens is op zoek naar de voor hem ideale levensinvulling. Met gebruikmaking van zijn talenten en 
mogelijkheden, en rekening houdend met, of compensaties zoekend voor zijn beperking, zoekt een ieder 
zijn weg in het leven. 
Ieder mens leeft ook in relatie tot anderen en is samen met anderen verantwoordelijk voor zichzelf en 
voor de ander. Dat samen leven en verantwoordelijk zijn voor elkaar vraagt om een repectvolle houding 
naar de medemens en de omgeving. 
 
Visie op mensen met een beperking 
De uitgangspunten van de mensvisie gelden vanzelfsprekend ook voor mensen met een beperking. Het 
zijn unieke, volwaardige mensen met een eigen mogelijkheden, talenten en beperkingen. Zij vragen 
echter wel onze bijzondere aandacht en zorg. Het ontwikkelen van hun talenten en mogelijkheden en het 
leren omgaan met hun beperkingen vragen een grote investering van de omgeving. Het vraagt om een 
open en eerlijke benadering, waarin ruimte is voor ieders eigenheid. 
 
Visie op zorg 
De zorg voor mensen met een beperking is ambachtelijk werk, waar routine en standarisering zo beperkt 
mogelijk en vaak niet wenselijk zijn. De zorgverlening vereist immers dat we dicht bij de bewoners staan. 
Wij vragen van de begeleiders een heldere kijk op zorg en begeleiding, waarbij altijd de mensen centraal 
staan en hun keuzevrijheid wordt gerespecteerd. De bewoners mogen niet worden overvraagd. Ieder 
mens is uniek en heeft mogelijkheden. Daarin zullen zij ondersteund dienen te worden, zodat ieders 
kwaliteit (nog) beter tot zijn recht komt. 
 
Organisatie  
 
Vereniging Ons Huis Nunspeet 
Zoomweg 68 
8071 EL Nunspeet 
KvK: 63559609 
Fiscaal nummer: 8552.91.382 
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Bestuur (onbezoldigd) 
 
Voorzitter: 
De heer H. Vedder 
 
Secretaris: 
Mevr. J. Pieltjes 
 
Penningmeester: 
De heer L. Jonker 
 
Namens de ouders: 
Mevr. C. Boven 
De heer A.J. van Malestein 
De heer K. Smid 
 
Werknemers  
Er zijn geen werknemers in dienst. De zorg wordt ingekocht bij ’s Heeren Loo en wordt bekostigd met de  
PGB van de bewoners. 
 
Financiën  
De inkomsten van de vereniging wordt verkregen als bijdrage van de bewoners en ouders. Daarnaast als 
toeslagen vanuit de PGB van de bewoners en tenslotte uit éénmalige giften. 
 
Beheer en besteding van het vermogen  
Het vermogen van Vereniging Ons Huis wordt beheerd op diverse bankrekeningen die worden 

aangehouden bij de RaboBank. De penningmeester is belast met het beheer. 
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