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van Huijkelom - van Iersel, Jacoba Gerdina Antonia Maria

Het zonder winstoogmerk en met respect voor ieders levensbeschouwing aanbieden
van huisvesting, begeleiding, verzorging en diensten, alsmede van semi-, trans- en
extramurale ondersteuning van personen met een beperking die daar aantoonbaar
behoefte aan hebben en van wie redelijkerwijze geacht moet worden dat zij niet zelf in
die behoefte kunnen voorzien en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt.

Het oprichten en exploiteren van woon- en dagvoorzieningen en andere faciliteiten
en/of diensten op het gebied van de zorg.
Het behartigen van de belangen van de stichting evenals van de instellingen waarover
de stichting het beheer voert dan wel waaraan de stichting diensten verleent.
Het bevorderen van deskundigheid en beleid op het gebied van de zorg en het (doen)
verzorgen van opleidingen, praktijkstages en dergelijke die voor het realiseren van de
doelstelling van belang kunnen zijn op het gebied van de zorg.
Leveren van zorg conform Wlz, WMO Jeugd, PGB en Zvw.

Vanuit Wlz, WMO Jeugd, PGB en Zvw-financiering.

Het oprichten en exploiteren van woon- en dagvoorzieningen en andere faciliteiten
en/of diensten op het gebied van de zorg.
Het behartigen van de belangen van de stichting evenals van de instellingen waarover
de stichting het beheer voert dan wel waaraan de stichting diensten verleent.
Het bevorderen van deskundigheid en beleid op het gebied van de zorg en het (doen)
verzorgen van opleidingen, praktijkstages en dergelijke die voor het realiseren van de
doelstelling van belang kunnen zijn op het gebied van de zorg.
De stichting houdt vermogen aan op een spaarrekening.

https://www.sdw.nl/over-sdw/publicaties

Bestuurder valt onder WNT regelgeving, overig personeel valt onder CAO
Gehandicaptenzorg.

https://www.sdw.nl/over-sdw/publicaties
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