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Dit projectplan beschrijft de te nemen stappen die leiden tot het realiseren van het C’est La Vie-Huis in het Gooi, de 
uitgangspunten van de te leveren zorg, het vrijwilligersbeleid en het exploiteren van het C’est la Vie-Huis als een 
duurzame en financieel gezonde organisatie. 
 

Visie & Missie 

Ieder mens heeft het recht om in een menswaardige en respectvolle omgeving afscheid te nemen van 
het leven. Vrijwel iedereen zou het liefst in zijn eigen huis willen sterven. Helaas is dat niet altijd 
mogelijk door gezins-en/of woonomstandigheden of omdat mantelzorgers de nodige 24-uurszorg 
(tijdelijk) niet meer kunnen bieden. 
Door de ingrijpende veranderingen in de zorg moeten patiënten sneller naar huis na behandeling, 
ouderen langer thuis blijven wonen en is het aantal uren verpleegkundige thuiszorg verder beperkt. 
Dit zorgt voor een steeds grotere druk op mantelzorgers.  
 
Graag ondersteunen wij onze gasten en hun naasten door in deze laatste fase van het leven door de 
“zorgen om de zorg” uit de relatie te halen. Zo kunnen gasten en hun naasten zich bezig houden met 
wat voor hen belangrijk is in deze moeilijke tijd, als partner of als kind en niet als zorgverlener. 
 
In het C’est La Vie-Huis wordt de thuissituatie zo dicht mogelijk benaderd. De zorg is vooral gericht 
op het comfort van de gast. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met de behoeften, wensen en 
verlangens van de gast en wordt er maatwerk geleverd.  

De zorgmanagers, verpleegkundigen en vrijwilligers zullen op een persoonlijke manier in een warme, 
huiselijke omgeving, 24 uur per dag en 7 dagen per week, zorg verlenen aan hun gasten die niet meer 
lang te leven hebben. Gastgerichtheid en bieden van hoogwaardige zorg zijn belangrijke 
kernwaarden voor het team van C’est La Vie.  

 

 

Sfeerimpressie 
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Initiatiefnemers 

De initiatiefnemers willen hun achtergrond in de zorg en hun ervaring in management en 
bedrijfsvoering inzetten om een bijna-thuis huis voor ongeneeslijk zieken te realiseren en exploiteren 
in ’t Gooi. Daarvoor hebben zij op 30 december 2015 de Stichting C’est La Vie-Huis ’t Gooi ten 
behoeve van de realisatie en exploitatie van het C’est La Vie-Huis opgericht. 
 
De film “C’est La Vie” en de kennismaking met Anita Hoedjes, initiatiefnemer van Hospice Den 
Helder en C’est La Vie-Huis Huisduinen (in oprichting), heeft hun hart geraakt.  
 
Nader onderzoek in ‘t Gooi laat zien dat er daar geen bijna-thuis huis is. Het aantal beschikbare 
plaatsen voor terminale patiënten is 6-7 bedden in High-care Hospice Kajan in Hilversum en 4 
bedden in een palliatieve unit bij Verpleeghuis de Beukenhof in Loosdrecht.  
Dit zijn beiden WTZi1-geregistreerde hospices waar een zwaardere vorm van zorg kan worden 
geboden. In Huizen is er een Interkerkelijk initiatief (in oprichting) om een klein hospice met 4 
bedden te realiseren. 
 
Gesprekken met onder andere de coördinator van het Regionale palliatieve netwerk (Agora) en met 
de voorzitter de VPTZ2 in Gooi en Vechtstreek, bevestigen dat er ruimte is voor en behoefte is aan 
dit nieuwe initiatief in ’t Gooi. Van hun kant is er ook alle medewerking. 
Op termijn behoort een nevenvestiging in Zeewolde tot de mogelijkheden. 
 
 
 
 

 
De initiatiefnemers: Margot de Bekker (links) en Marina Bol (rechts) 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
1	Wet Toelating Zorginstellingen 
2 Vereniging Palliatieve Thuiszorg 
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Margot de Bekker 
 
Als fysiotherapeut heb ik door mijn specialisatie in Lymfedrainage veel met kankerpatiënten gewerkt. 
Wat mij heeft geraakt in het werken met deze mensen is hun enorme gedrevenheid om uit het leven 
te halen wat er in zit. Naast ervaring in de fysiotherapie heb ik uitgebreide ervaring opgedaan in 
revalidatie en re-integratie. 
Binnen het re-integratiecentrum en later als directeur dienstverlening bij de Kamer Van 
Koophandel, heb ik als manager en directielid leiding gegeven en ben (eind)verantwoordelijk geweest 
voor het ontwikkelen van nieuwe concepten en grote projecten. 
Als leider zet ik mij in voor mensen die uit hun werk willen halen wat er in zit. Door mensen te 
stimuleren te doen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn, bouw je samen aan een bijzonder 
team met een missie. Gastgerichtheid en professionaliteit zijn hierbij belangrijke kernwaarden. 
Bij de realisatie van het C’est La Vie-huis is dit voor mij ook een enorme drijfveer. 
De mensen met wie ik onze plannen deel, worden geraakt en willen graag hun kennis, expertise of 
talent inzetten om ervoor te zorgen dat het huis er komt.  
Ik neem mijn ervaring in het bouwen van netwerken mee. Een goede samenwerking tussen alle 
betrokken partijen tot stand brengen zodat er vanuit een gezamenlijk plan gewerkt wordt, daarmee 
maken we het verschil. 
Een warme plek om de laatste fase van het leven te kunnen doorleven wordt mogelijk door deze 
medemensen te omarmen in een liefdevolle huiselijke omgeving. 
Binnen de Stichting C’est La Vie-huis ‘t Gooi zal ik de rol van directeur/ bestuurder met 
aandachtsgebied bedrijfsvoering vervullen en tevens werkzaam zijn als zorgmanager. 
 
 
Marina Bol 
 
Tijdens mijn loopbaan als verpleegkundige, leidinggevende en hoofdverpleegkunde o.a. in het VUmc, 
heb ik veel gewerkt met oncologische patiënten. Met name het gezamenlijk bieden van optimale zorg 
in de laatste levensfase heeft mij geraakt.  
Wat je in zo’n fase kunt betekenen, niet alleen voor degene die het betreft, maar juist ook voor de 
naasten is van grote waarde voor mij geweest.  
In mijn laatste functie was ik  verantwoordelijk  voor inkopen van interventies en kwaliteitsontwikkeling 
bij een reïntegratiebedrijf. Hierin ben ik altijd op zoek geweest om de beste dienstverlening te 
coördineren en te organiseren, en met succes.  
Als leidinggevende bij het VUmc en later bij het reïntegratiebedrijf, sprak het werken met mensen die 
zich continu persoonlijk ontwikkelen en ook optimale dienstverlening willen bieden, mij erg aan. Ook 
het aansporen van mensen om het beste uit zich zelf te halen, gaf mij energie. Van nature ben ik 
iemand met een sterk organisatievermogen, goed kan samenwerken met diverse partijen en daarin ook 
de verbinding kan maken. Mijn empatisch vermogen en betrokkenheid spelen daarbij een belangrijke 
rol. Ik ben niet bang om de handen uit de mouwen te steken om zaken te regelen. Ik kijk ernaar uit 
mijn ervaring in te zetten als directeur/bestuurder met aandachtsgebied Zorg & kwaliteit en tevens als 
zorgmanager in het C’est La Vie-huis ‘t Gooi. 
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Het C’est La Vie-Huis  
 
Voor de naam van het C’est La Vie-Huis hebben wij ons laten inspireren door de gelijknamige film 
van Jean-Pierre Ameris uit 2001. Daarin wordt een ongeneeslijk zieke man liefdevol opgevangen in 
een bijna-thuis huis en ervaart ondanks het naderende einde een zeer waardevolle periode. 
Wij willen met liefde en aandacht stilstaan bij de laatste fase van het leven. 
Er is altijd tijd voor verdriet, maar we vieren ook samen het leven. -C’est La Vie- 
 
We hebben in Naarden (gemeente Gooise Meren), een zeer geschikte locatie gevonden aan de 
Rijksweg 2-4. Het huis ligt op de grens van Naarden en Bussum en daarmee midden in het 
verzorgingsgebied van het C’est La Vie-Huis (zie kaartjes hier onder). Na een huurperiode van twee 
jaar kan kunnen de panden met de hulp van een investeerder worden aangekocht (zowel het 
kantoorpand op nr. 2 als het woonhuis op nr. 4). Er is inmiddels ontheffing aangevraagd bij de 
gemeente Gooise meren voor maatschappelijke bestemming. 
Zo wordt een duurzame exploitatie van het C’est la Vie-Huis ’t Gooi mogelijk.  

 
Rijksweg 2-4 Naarden 
 
Het huis biedt voldoende ruimte voor 8 gastenkamers, waarvan 2 tweepersoonskamers, een 
woonkamer, een royale eetkeuken, 3 aangepaste badkamers, kantoorruimte, logeervoorzieningen en 
een team/vergaderruimte. 
Het pand is nu in gebruik als notariskantoor en zal in mei 2016 beschikbaar komen. Beide notarissen 
zijn de eigenaren van het pand. Er moet het nodige verbouwd en aangepast worden om aan onze 
eisen aan kwaliteit en comfort en aan de veiligheidseisen te voldoen.  

in de buurt van Naarden — Noord-Holland

1 van 1

00 5050 100 m100 m

in de buurt van Bussum — Noord-Holland

1 van 1

00 500500 1.000 m1.000 m
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De omgeving van het huis en de tuin bieden voldoende ruimte en privacy. De tuin vraagt tevens de 
nodige aanpassingen. 

Er is een goede bereikbaarheid (vlak bij de A1, treinstation Naarden-Bussum, bushalte voor de deur) 
en voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein (10 plaatsen). In de directe omgeving zijn nog eens  
minstens 20 plaatsen wat belangrijk is voor gasten en bezoek, maar ook voor alle vrijwilligers die zich 
in het C’est La Vie-huis inzetten. Op deze locatie kunnen we het C’est La Vie-huis midden in de 
gemeenschap realiseren.  

De gemeente Gooise Meren ondersteunt onze vestiging op deze locatie door mee te werken aan 
ontheffing t.b.v. een maatschappelijke bestemming, het (mede)organiseren van een buren-
bijeenkomst en door aanwezig te zijn bij de informatiebijeenkomst. 

 

 

Vooraanzicht pand met de entree. 
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Zijaanzicht pand, vanaf de Lambertus Hortensiuslaan, met de eigen parkeergelegenheid. 
 

 
 
Achterzijde pand, waar de veranda/ tuinkamer wordt gerealiseerd en de tuin. 
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Achterzijde pand vanaf de parkeerplaats 
 
Het huis is er voor alle inwoners van de gemeenten Gooise Meren, voorheen Bussum/Naarden/ 
Muiden (56.405 inwoners), Weesp (18.362) en Blaricum/Eemnes/Laren met nog eens 29.030 
inwoners3.  
Vanuit de aangrenzende gemeentes (Huizen/Bunschoten-Spakenburg/Zeewolde/Almere-Haven) 
verwachten wij ook gasten te ontvangen omdat hier (nog) geen bijna-thuis huizen zijn.  
 
Ons uitgangspunt is dat iedereen welkom is. Wij handelen uit respect voor onze medemens, ongeacht achtergrond, 
levensbeschouwing of financiele situatie. 
 
 
 inwonertal sterftecijfers4 Vergrijzingspercentage Gooi & Vechtstreek5 

versus NL gemiddeld 
40-65 j. 65-80 j. >80 j. 

Bussum 32.908 273 57% 35,1% 14,3% 13,4% 5,7% 4,3% 
Naarden 17.274 143 
Muiden 6.223 321 
Weesp 18.362 152 
Blaricum 9.353 78 
Eemnes 8.799 73 
Laren 10.878 90 
Totaal  103.797 1.130 59.164 14.842 5.916 

																																																								
3 Bron CBS 31-03-2015 
4 Op basis van landelijk gemiddelde van 8,3:1000 
5 http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/bevolkingspyramide-corop.htm 
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De landelijke verdeelsleutel vanuit het Ministerie van VWS is één hospice-bed per 15.000-20.000 
inwoners. In het verzorgingsgebied van C’est La Vie-Huis ’t Gooi is daarmee behoefte aan 5-7 
bedden. Van de 6-9 bedden in ons huis willen wij 3-5 bedden ten behoeve van Hospicezorg inzetten. 
De overige ruimte komt ten goede aan tijdelijk opvang van ongeneeslijk zieke mensen en ten behoeve 
van respijtzorg. Vanuit het hoge percentage 40-65 jarigen (57% in het Gooi t.o.v. 35,1% landelijk) is 
de komende decennia een grote vergrijzing te verwachten. Op de website van het CBS (zie link in 
voetnoot 5) is goed te zien hoe deze ontwikkeling er uit gaat zien richting 2040. 
 

 

Verzorgingsgebied C’est La Vie-Huis ’t Gooi (Weesp, Gooise Meren, Laren, Blaricum en Eemnes) 

 

Welke zorg wordt in het C’est La Vie-huis geboden?  

Hospicezorg 

Een deel van de gasten zal in het C’est la Vie-huis verblijven voor Hospicezorg. Op verzoek van het 
ziekenhuis, de huisarts of op verzoek van de thuiszorg, mantelzorgers of de gast zelf, wordt de 
benodigde indicatiestelling geregeld. Het gaat hierbij om het afgeven van een z.g. PTZ-verklaring6. 
Het C’est La Vie-huis biedt Palliatief terminale zorg (PTZ), zorg in de laatste levensfase. PTZ is van 
toepassing als de ingeschatte levensverwachting minder is dan drie maanden. De behandelend 
arts van de patiënt stelt dit vast. De zorg blijft beschikbaar tot het overlijden, ook als de laatste 
levensfase langer duurt dan verwacht. 

																																																								
6 Palliatief Terminale Zorg-verklaring 
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Palliatief Terminale Zorg kan de volgende taken omvatten: 
• Verzorgen en verplegen 
• Toezicht houden 
• Ondersteunen bij psychische en sociale problemen 
• Aandacht voor zingeving en spiritualiteit 
• Ondersteunen bij het afronden van het leven en bij afscheid nemen 
• Naasten helpen bij de zorg en uiteindelijk bij de rouwverwerking (nazorg) 

 

Respijtzorg  

Zorgen voor een ongeneeslijke ziekte legt een zware taak bij de naasten. Om  mantelzorgers ruimte te 
geven om te “ontzorgen” kan een gast tijdelijk bij ons verblijven zodat de mantelzorgers even afstand 
kunnen nemen of een vakantie met het eigen gezin mogelijk te maken. Respijtzorg wordt door de 
meeste zorgverzekeraars 14 dagen vergoedt, of soms met een maximum van 28 dagen per jaar.  

Tijdelijke opvang 

Na een intensieve periode van behandeling of chemokuren is er ook de mogelijkheid om tijdelijk te 
verblijven in het C’est La Vie-huis. Over het algemeen wordt tijdelijk verblijf tot maximaal 28 dagen 
vergoed op basis van verblijf in een zorghotel. 

Zorg voor de naasten 

We zorgen niet alleen goed voor onze gasten, maar ook voor hun naasten. Zij zijn dag en nacht 
welkom. Overnachten kan bij de gast op de kamer op een comfortabele slaapbank of in de 
logeerkamer. Voor overnachten en mee-eten wordt een vergoeding gevraagd als tegemoetkoming in 
de kosten.  

Thuisondersteuning 

Met een beetje extra ondersteuning lukt het soms om toch thuis te blijven wonen.  Ook komt het voor 
dat gasten na een verblijf in het C’est La Vie-huis weer wat opknappen zodat zij met ondersteuning 
nog een tijdje naar huis kunnen. Een vertrouwde en deskundige contactpersoon stemt de coördinatie 
van de dagelijkse zorg af met de gast en de mantelzorgers en de betrokken verpleegkundige zorg 
vanuit de thuiszorgorganisatie. De vergoeding van verpleging thuis is gemaximeerd op 11,4 uur per 
dag, waarbij veelal voor nachtverpleging wordt gekozen. Dan is er nog steeds 12,6 uur zelf in te 
vullen door de naasten. De inzet van goed geschoolde vrijwilligers biedt dan een welkome aanvulling 
en ondersteuning op de thuiszorg en de mantelzorg. Om deze ondersteuning te kunnen realiseren 
werken wij samen met de VPTZ-Gooi die al over een team goed geschoolde vrijwilligers beschikt. 

Alle geboden zorg wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door zorgverzekeraars. Het is echter ook mogelijk tegen particulier 
tarief zorg en verblijf bij ons af te nemen. 

Nazorg 

Ook na het overlijden van de gast houdt de zorg voor ons niet op. Wij kunnen hulp bieden bij de 
laatste zorg en kunnen ondersteunen bij de rouwverwerking. Hiervoor wordt samengewerkt met 
andere zorgprofessionals. 

Na enige tijd hebben we contact met de nabestaanden om de verblijfsperiode te evalueren en zo onze 
dienstverlening verder te verbeteren en te zien of we nog iets voor de naasten kunnen betekenen. Een 
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team vrijwilligers zal zich bezig houden met de geestelijke verzorging van onze gasten en hun naasten 
onder begeleiding van een rouwverwerkingscoach. 

Eens per jaar wordt er een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd voor nabestaanden en vrijwilligers. 

Samenwerking 

�Het C’est La Vie-Huis `t Gooi is een zorgorganisatie die zich richt op het verlenen van een 
totaalpakket aan zorg voor ongeneeslijk zieken. Wij zoeken de verbinding met andere zorgverleners 
in de keten, om de zorg te optimaliseren, eenduidige communicatie te bieden en kosten te reduceren.  

De zorgmanagers staan met hun zorgachtergrond garant voor optimale zorg en goede afstemming. 

Waar mogelijk blijft de eigen huisarts betrokken bij de zorg voor de gast. Als de gast van buiten de 
regio komt en daarmee de afstand tot de eigen huisarts te groot is, zijn er huisartsen betrokken bij het 
C’est La Vie-Huis beschikbaar. 

C’est La Vie-Huis ’t Gooi maakt deel uit van het Palliatief Netwerk Gooi en Vechtstreek. Er zijn 
korte lijnen met o.a. de transferverpleegkundigen van het Ter Gooi ziekenhuis, het palliatief team van 
het Ter Gooi ziekenhuis, thuiszorgorganisaties en huisartsen. 

Met de Gemeente Gooise Meren zal bekeken worden op welke wijze optimaal kan worden 
samengewerkt op het gebied van WMO. Ook andere gemeentes zullen worden benaderd om met 
deze pilot mee te doen. 

Voor de verpleegkundige zorg wordt samengewerkt met Buurtzorg voor de wijkverpleegkundige zorg 
overdag en met Carematch voor de nachtzorg. Zij staan garant voor kwalitatief hoogwaardige 
palliatieve zorg, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Door de hechte samenwerkingsrelatie maken we 
zoveel mogelijk gebruik van een vast team verpleegkundigen zodat continuïteit en maatwerk geborgd 
zijn. 

Doelgroep en verwijzing 
 
Het C’est La Vie-huis richt zich op ongeneeslijk zieken met een beperkte levensverwachting.  
Uit vergelijkende cijfers van reeds bestaande Hospices blijkt dat 85-90 % van de gasten in het 
terminale stadium van een oncologische aandoening verkeert.  
 
Verwijzing geschied over het algemeen met een verwijzing vanuit het ziekenhuis door de specialist of 
transferverpleegkundige of door de eigen huisarts.  
Een indicatie of verwijzing voor palliatief terminale zorg is mogelijk als de levensverwachting minder 
dan drie maanden is. De (huis)arts stelt dit vast. De levensverwachting van drie maanden zegt 
overigens niets over de duur van de zorg. De indicatie is maximaal een jaar geldig of tot het 
overlijden van de patiënt.  
 
Het kan ook zijn dat de gast weer zo opknapt dat er geen sprake meer is van een terminale levensfase, 
in overleg met de behandelend arts vindt dan een herindicatie plaats. Het zorgaanbod wordt dan op 
de nieuwe zorgvraag afgestemd. Uit cijfers van andere hospiceorganisaties blijkt dit 5-10% te zijn. 
Dat zijn dus 2-5 gasten per jaar die met wijkverpleegkundige zorg en thuisondersteuning  nog een 
tijdje naar huis kunnen. 
Ook de thuiszorg, mantelzorgers of de gast zelf kunnen tot plaatsing in het C’est La Vie-huis 
verzoeken. Wij zullen dan ondersteunen bij het regelen van de benodigde indicatiestelling. Over het 
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algemeen wordt de zorg in het C’est La Vie-huis vergoedt via de zorgverzekering als 
wijkverpleegkundige zorg.   
 
Herkomst van de gasten: 
Ziekenhuis:                            40% 
Huisarts:                                40% 
Thuiszorg:                             10% 
Mantelzorgers/ gast zelf:      10% 
 
De verblijfsduur voor hospicezorg blijkt relatief kort te zijn, gemiddeld < 20 dagen (landelijke cijfers).  
Door goede afstemming met verwijzers proberen wij de drempel te verlagen voor het afgeven van de 
PTZ-verklaring. Wij zetten in op een gemiddeld verblijf van 30 dagen om voldoende rust en tijd te 
hebben voor onze gasten en hun naasten om stil te staan bij het naderende afscheid. 
 
Vergoeding 
 
Het C’est La Vie-Huis is een z.g. “bijna-thuis” huis of particulier hospice.  
Familie en speciaal opgeleide vrijwilligers verzorgen de patiënt; waar mogelijk geven de eigen huisarts 
en gespecialiseerd verpleegkundigen de palliatieve terminale zorg.  Dat is pijnbestrijding en zorg om 
de kwaliteit van leven te optimaliseren.  
De zorg in het C’est La Vie-Huis valt onder wijkverpleegkundige zorg en wordt vergoed op grond 
van de zorgverzekeringswet als de patiënt op het moment van indicatiestelling thuis of in het 
ziekenhuis wordt verzorgd.  
 
Voor het verblijf wordt een eigen bijdrage van € 47,50 in rekening gebracht. Ook deze eigen bijdrage 
wordt door de meeste zorgverzekeraars grotendeels vergoedt, afhankelijk van het verzekeringspakket.                     
 
Indien een gast niet in staat is tot het betalen van de eigen bijdrage, beschikt de Stichting Vrienden 
van het C’est La Vie-Huis ’t Gooi over de benodigde middelen om de kosten van het verblijf te 
vergoeden. Hier wordt door deze stichting jaarlijks een bedrag voor gereserveerd, uitgaand van 5% 
van de totale inkomsten uit de eigen bijdrage. In de opstart wordt er hiervoor bij een regionaal fonds 
een bijdrage gevraagd van € 4.500,-. 
 
De organisatie 
 
De Stichting C’est La Vie-Huis ‘t Gooi is een dienstverlenende vrijwilligersorganisatie met als 
belangrijkste taak het realiseren en exploiteren van een bijna-thuis huis voor ongeneeslijk zieken. Wij 
willen een financieel gezonde en goedlopende organisatie zijn. Voor de stichting is een ANBI7-status 
aangevraagd. 

In het C’est La Vie-Huis zet een team van professionals en vrijwilligers zich in voor een gastgerichte 
ontvangst en zo comfortabel mogelijk verblijf van onze gasten en hun naasten en voor kwalitatief 
hoogwaardige zorg. Huiselijkheid en professionaliteit komen samen in onze aanpak. 

De rol van de bestuurder is in handen van de beide initiatiefnemers. De bestuursfunctie vervullen 
beide initiatiefnemers op geheel vrijwillige basis en derhalve onbezoldigd. Zij zijn als zorgmanager de 
beiden in loondienst van de stichting. 

Om adequaat in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen is gekozen voor een stichting met een 
																																																								
7 Algemeen Nut Beogende Instelling 
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Raad van Toezicht. Ook de leden van de Raad van Toezicht vervullen hun taken op vrijwillige basis, 
geheel onbezoldigd. 

De beleidsontwikkeling en uitvoering is in handen van de beide bestuurders. De Raad van Toezicht 
heeft een adviserende rol m.b.t. het ontwikkelen en uitzetten van beleid en een controlerende rol 
m.b.t. de uitvoering.  

In de vierhoofdige Raad van Toezicht is naast ruime bestuurservaring de volgende kennis en 
expertise beschikbaar: 

• Chiel Baarveld, Voorzitter; zelfstandig Programmamanager en trainer/coach, 
aandachtsgebied organisatie, personeel & vrijwilligers;  

• Jennifer van West, Vicevoorzitter; huisarts en zorgondernemer, aandachtsgebied zorg & 
kwaliteit;  

• Renée Kool, Secretaris; beleidsadviseur zorglogistiek en LEAN-coach bij het VUmc te 
Amsterdam, aandachtsgebied bedrijfsvoering;  

• Jeroen Paulus, Penningmeester; controller met ervaring bij zorginstellingen, 
aandachtsgebied financiën. 

De beide bestuurders hebben in het besluitvormingsproces één stem en de voorzitter van de Raad 
van Toezicht heeft tevens stemrecht in de bestuursvergaderingen. 

Er is warme relatie met het bestuur van de Stichting Vrienden van het C’est La Vie-Huis welke het 
huis ondersteunt bij het verkrijgen van giften en donaties.  

De beide initiatiefnemers bouwen samen met de Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting 
C’est La Vie-Huis Het Gooi aan een hechte C’est La Vie gemeenschap. 

Er wordt gebruik gemaakt van de expertise van palliatief verpleegkundigen van een 
thuiszorgorganisatie. De verpleegkundigen zijn in dienst bij de thuiszorgorganisatie. ’s Nachts is er 
altijd een verpleegkundige in het huis aanwezig tezamen met een zorgvrijwilliger. In de dagdienst 
wordt de inzet van de verpleegkundige afgestemd op het bezettingspercentage en de zwaarte van de 
zorgbehoefte van de gasten variërend van 20-24 uur per dag. Overdag is altijd een van beide 
zorgmanagers aanwezig of een coördinator en tenminste twee vrijwilligers. 

Vrijwilligersbeleid 

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het C’est La Vie-Huis. Op allerlei manieren dragen mensen 
met compassie bij aan de zorg in het huis. Een ieder draagt bij wat hij kan, voor de een is dat mee-
zorgen aan het bed, voor de ander een lekkere maaltijd verzorgen of klussen in de tuin of het huis. 
Allemaal even onmisbare taken in een goed team. Wij gaan uit van een ieders persoonlijke talent en 
passie bij de inzet in het C’est La Vie-Huis. Als je als vrijwilliger kunt doen wat je leuk vindt en waar 
je goed in bent, kom je tot een optimale bijdrage aan het team en de organisatiedoelstellingen. In de 
juiste mix van mensen in het team, komen alle aandachtsgebieden goed aan bod. 

Alle vrijwilligers hebben de basisopleiding voor hospicezorg “Samen Zorg-dragen” gevolgd en naar 
gelang hun inzet zullen zij verdere gespecialiseerde trainingen volgen. De vrijwilligers worden 
begeleid door de beide zorgmanagers en werken in taakgerichte deelteams. Na het volgen van de 
basisopleiding wordt bij wederzijdse positieve intentie, een vrijwilligersovereenkomst aangegaan.  

Voor de invulling van de basistaken zijn bij volledige bezetting van het C’est La Vie-Huis ruim 60 
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vrijwilligers nodig. Daarnaast zijn er veel bijkomende taken waar we ondersteuning kunnen 
gebruiken. In totaal verwachten we rond de 100 gedreven en betrokken vrijwilligers in het C’est La 
Vie-team te hebben als we volledig in bedrijf zijn.  

Het is fantastisch om te constateren dat een groot aantal deskundige mensen zich in de 
voorbereidingsfase al vrijwillig inzet. Deze vrijwilligers zetten hun expertise in om verschillende 
deelprojecten te realiseren, denk hierbij aan communicatie, website en coördinatie van de 
verbouwing en inrichting.  

Stichting Vrienden van C’est La Vie-Huis ’t Gooi 

De Stichting Vrienden van C’est La Vie-Huis ’t Gooi is op 5 februari 2016 opgericht. Voor de 
Stichting Vrienden van C’est La Vie-Huis ’t Gooi is een ANBI-status aangevraagd zodat de Stichting 
is vrijgesteld van het betalen van (winst-) belasting en schenkers worden vrijgesteld van 
schenkbelasting. 

De activiteiten van Stichting Vrienden van C’est La Vie-Huis ’t Gooi zullen in de exploitatiefase 
voornamelijk bestaan uit het verlenen van steun ten behoeve van de activiteiten van het C’est La Vie-
Huis ‘t Gooi. Hierbij gaat het zowel om fondsenwerving als om het creëren en behouden van 
voldoende draagvlak binnen de gemeenschap in het Gooi. � Donateurs en sponsoren worden bij 
voorkeur meerjarig actief betrokken bij het C’est La Vie-Huis door financieel bij te dragen of door 
sponsoring in natura. 

Vergelijkbare Stichtingen zijn in staat om jaarlijks zo’n € 150.000,- te genereren. Hiermee kunnen 
o.a. gasten ondersteund worden die niet in staat zijn de eigen bijdrage te betalen en eventuele 
exploitatie tekorten van het C’est La Vie-Huis ‘t Gooi worden aangevuld.  

Ook zal er geld gereserveerd worden om na de eerste fase het pand aan te kunnen kopen. 
Exploitatieoverschot van de Stichting C’est La Vie-Huis ‘t Gooi zal ook weer in de fondsen van de 
Stichting Vrienden van worden ingezet. Uitbreiding met C’est La Vie-huizen op andere locaties 
behoort hierbij tot de mogelijkheden. 

Fondsenwerving 

De funding van het C´est la Vie-Huis  is verdeeld in twee onderdelen.  
We maken verschil tussen de financiering van de investeringen en de kosten voor exploitatie.  
Onder de investeringen verstaan we de verbouwing, de inrichting en de aanloopkosten tot een jaar 
nadat we zijn open gegaan.  
 
De investeringen hopen we op de volgende manieren  bijeen te brengen: 

• Sympathisanten: particulieren, bedrijven en instellingen die het C'est La Vie-Huis mogelijk 
willen maken door aan de schenkingsobligaties deel te nemen. Deze actie start maart 2016; 

• Fondswerving bij landelijke en regionale fondsen, die goede doelen steunen. Hiervoor worden 
zo’n 20 gespecificeerde aanvragen gedaan; 

• Bijdrages uit de regionale samenleving van particulieren, bonden, serviceclubs, en dergelijke; 
• Sponsoren: mensen en bedrijven die goederen gratis of voor een aantrekkelijke prijs willen 

geven. Deze sponsoren worden (indien gewenst) vermeld in de nieuwsbrief en op de website. 

Om het huis te laten voldoen aan onze eisen voor comfort en kwaliteit en de nodige veiligheidseisen is 
in totaal € 375.000,- nodig (aanpassingen en inrichting). De bouwkundige aanpassingen en 
voorzieningen t.b.v. isolatie, dubbel glas e.d. nemen wij mee in de hypotheek. 
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We hebben de aanpassingen en inrichting per ruimte begroot om op deze manier sponsoren uit te 
nodigen de financiering van een specifieke ruimte voor hun rekening te nemen.  

Ook sponsoring in natura door lokale ondernemers is van harte welkom. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het doneren van een professioneel koffieapparaat (€ 1.500,-), wasmachine (€ 2.500,-) of wasdroger 
(€ 2.500,-). 

De exploitatiebegroting is de (concept-)meerjarenbegroting voor 2017-2019. Wij gaan uit van een 
toenemende bezettingsgraad met 50/70/85%. Met deze prognoses laat het C’est La Vie-Huis vanaf 
het eerste jaar een positief organisatieresultaat zien.  

Omdat zowel de subsidie van het Ministerie van VWS, als de zorggelden via de zorgverzekeringswet 
met 6-15 maanden vertraging worden uitbetaald, willen wij in elk geval het te verwachten cashflow-
tekort op de rekening hebben staan om betalingsproblemen in de aanloopfase te voorkomen. Het 
hiervoor benodigde werkkapitaal is € 240.000,- voor het eerste jaar. In het tweede jaar wordt het 
cash-flow tekort volledig ingelopen. 

Onze “founders” zijn tot nu toe aantal particulieren die bereid zijn met een lening op zachte 
voorwaarden, een stevige basis onder het C’est la Vie-Huis ’t Gooi te leggen. Hiervoor hebben wij 
reeds € 200.000,- aan harde toezeggingen binnen en een partij die ons over twee jaar een hypotheek 
wil verstrekken voor de aankoop van het pand. 
 
De fondsenwerving loopt ook heel goed. Op 15 juli 2016 hebben wij toezeggingen voor € 165.825,- 
van diverse landelijke en regionale fondsen. 
 

Zorg en vrijwilligersbeleid 

Al voor de opening willen we vrijwilligers betrekken bij het realiseren van het C’est La Vie-Huis en 
trainen en opleiden voor hun taak. Het team moet al “staan” voor we open gaan. 

In de aanloopkosten is het werven, opleiden en trainen van de vrijwilligers een belangrijke 
investering. Belangrijk omdat we zonder deze vrijwilligers geen C’est La Vie-Huis hebben maar ook 
omdat dit een investering is die we doen voor we van start gaan. We willen het totale aantal 
vrijwilligers graag “incompany” in kleine groepen de basis opleiding geven. Als aanvulling op deze 
basistraining zullen vrijwilligers, afhankelijk van hun taak, aanvullende opleiding en training krijgen.                          

Het is een belangrijk uitgangspunt dat de vrijwilligers geen kosten hoeven te maken voor het 
uitvoeren van hun vrijwillige werkzaamheden. Opleidingskosten en eventuele reis- en verblijfskosten 
zullen dan ook worden betaald door het C’est La Vie-Huis.  Met het organiseren van de opleidingen 
en trainingen in eigen beheer, geven we direct een impuls aan de teambuilding.                                                                         
Vóór de daadwerkelijke start verwachten we zo’ € 25.000,- opleidings- en trainingsbudget nodig te 
hebben.  
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Hoe kunt u helpen? 

• Help ons door mee te investeren in de benodigde aanpassingen van een geschikt pand voor de 
stichting. 

• Help ons door geld te doneren of door te sponsoren voor de inrichting van het pand. 
• Help ons door mee te doen aan de fondsenwervingsactie. Door ons een bedrag te schenken 

kunnen we de aanloopkosten overbruggen en kan het C’est La Vie-Huis eind 2016 open. 
• Help ons door u als vrijwilliger aan te melden. In de opstartfase, maar ook daarna hebben we 

veel mensen met heel verschillende talenten nodig. Kom naar een van de 
informatiebijeenkomsten en kijk wat u kunt bijdragen door de handen uit de mouwen te 
steken. 

• Bouw mee aan een mooi initiatief waar de gemeenschap medemensen en hun naasten in de 
laatste levensfase omarmt. 

• Wij willen zo veel mogelijk lokaal/regionaal inkopen. Sponsoring in natura door lokale 
ondernemers is van harte welkom. 
 

Planning 

Op 30 december 2015 is de exploitatie-stichting C’est La Vie-Huis ’t Gooi opgericht.  

Op 5 februari 2016 is ook de Stichting Vrienden van het C’est La Vie-Huis ’t Gooi een feit 
geworden.                     

De website staat online (www.cestlavie-huis.nl ) en de eerste nieuwsbrief is binnen ons netwerk 
verstuurd. Daarmee is met de fondsenwerving gestart, zowel de aanvraag van subsidie bij de grote 
fondsen als met de lokaal/regionale acties.  

Op 11 maart 2016 heeft de eerste informatiebijeenkomst voor belangstellenden plaatsgevonden. We 
hebben daar al 24 vrijwilligers kunnen werven en een investeerder. 

Op 13 april hebben wij een bijeenkomst georganiseerd specifiek gericht op het werven van 
vrijwilligers. Daarna is met elke vrijwilliger een intakegesprek gevoerd. Bij gebleken geschiktheid mag 
de vrijwilliger deelnemen aan de basistraining “Samen Zorg-dragen”. De eerste vrijwilligers zijn wij 
in het voorjaar opgeleid. In groepjes van maximaal 14 deelnemers wordt deze basisopleiding 
aangeboden. Uitgaand van een groep van 50-65 vrijwilligers zullen we de basisopleiding 4-5 keer 
organiseren. Voor september staan 2 groepen gepland en voor oktober/november zullen we nog 1-2 
trainingen plannen. Vrijwilligers worden zoveel mogelijk betrokken bij de realisatie en inrichting van 
het C’est La Vie-Huis door werkgroepen te formeren. Zo wordt het huis een initiatief van ons samen, 
van de gemeenschap.  

Er is door de Gemeente Gooisemeren inmiddels een vergunning voor maatschappelijke bestemming 
voor het pand afgegeven. 

Op 15 augustus start de verbouwing met een doorlooptijd van ongeveer 3 maanden. 

We koersen er op aan om begin december 2016 het C’est La Vie-Huis in het Gooi te kunnen openen.  

We vertrouwen op een succesvolle communicatiecampagne en fondsenwervingsactie die inmiddels 
van start is gegaan. 
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Begroting 

In dit projectplan hebben we de grote lijnen voor u weergegeven.  

Een van de begroting is de investeringsbegroting met alle kosten die nodig zijn om het C’est La Vie-
Huis te realiseren.  

Daarnaast is er een (concept) meerjarenbegroting voor de exploitatie van het C’est La Vie-Huis met 
een doorberekening in Excel waarin alle posten zijn gespecificeerd. Deze uitgebreide versie is 
beschikbaar voor geïnteresseerden. 

Bij het opstellen van de begroting zijn we uitgegaan van 8 gastenkamers in de opstart, 4 gastenkamers 
ten behoeve van Hospicezorg en 4 gastenkamers voor de overige dienstverlening.  

De palliatief verpleegkundigen zijn in dienst van de thuiszorgorganisatie. De declaratie bij de 
zorgverzekeraar voor de vergoeding van wijkverpleegkundige zorg wordt in de aanloop door de 
thuiszorgorganisatie gedaan. De coördinatie van de zorg, de planning, de ondersteuning in de 
zorgtaak door vrijwilligers, de invulling van de randvoorwaarden in het C’est La Vie-Huis en de 
bezettingsgraad zijn de verantwoordelijkheid van de beide zorgmanagers van het C’est La Vie-Huis ’t 
Gooi. Hiervoor wordt door de thuiszorgorganisatie een klein deel van de inkomsten uit 
wijkverpleegkundige zorg aan de C’est La Vie- organisatie afgedragen.  

In tweede instantie zal het C’est La Vie-Huis de verpleegkundigen inhuren via Buurtzorg en zelf bij 
de zorgverzekeraar gaan declareren. Dit geeft hogere inkomsten uit zorg, echter het C’est La Vie-
Huis dient dan gecontracteerd te zijn door de verschillende zorgverzekeraars.  

Voor 2017 zijn we in gesprek met Zilveren Kruis-Achmea die voor deze regio de zorgcontractering 
regelt. We verwachten in 2018 volledig zelf te kunnen declareren.  

In 2017 zal er nog een gecombineerde situatie bestaan, deels zelf declareren en deels via Buurtzorg. 
Zodra deze informatie bekend is, kunnen we de (concept)meerjarenbegroting hier op aan passen. 

Het vertrouwen dat ons wordt gegeven om dit mooie initiatief te kunnen realiseren, willen wij graag 
terug geven door relaties/ donateurs regelmatig te informeren over onze vorderingen met de 
nieuwsbrief. Ook na de start zal er 3-4 keer per jaar een nieuwsbrief worden verstuurd. Wij willen 
optimale transparantie geven. Waar wordt uw schenking, donatie, sponsorbedrag of lening aan 
besteed? 

Jaarlijks zullen zowel de resultaten van de Stichting Vrienden van C’est La Vie-Huis ’t Gooi als van 
de Stichting C’est La Vie-huis ’t Gooi worden gepubliceerd conform de richtlijnen die zijn opgesteld 
voor ANBI-organisaties. 
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EXPLOITATIE	OVERZICHT	
		 		

		
	

2016	 2017	 2018	 2019	

Prognose	bezettingsgraad	

max.	2	
maanden	
operationeel	 50%	 70%	 85%	

Inkomsten	uit	zorg	o.a.	VWS	 	25.225		 	262.098		 	369.912		 	453.073		
Inkomsten	uit	verblijf	 	16.275		 	214.896		 	300.867		 365.318	
Totaal	inkomsten	 	41.500		 	476.994		 	670.779		 	818.391		
Personeel	 		 	-54.125		 	-216.501		 	-266.789		 	-322.429		
Inkoop	Voeding	 	-6.965		 	-41.780		 	-57.954		 	-70.672		
Algemene	kosten	 	-6.895		 	-27.580		 	-27.279		 	-28.711		
Huisvestingskosten	 	-34.375		 	-93.000		 	-93.000		 	-94.000		
Bestuurskosten	 	-2.890		 	-11.560		 	-11.560		 	-11.560		
Rente	

	
	-				 	-14.500		 	-13.000		 	-13.000		

Afschrijving	inrichtingskosten(	5	jaar)	 	-				 	-70.050		 	-70.050		 	-70.050		
Afschrijving		aanpassingen	(10	jaar)	 	-				 	-21.304		 	-21.304		 	-21.304		
		 Totale	kosten	 	-105.250		 	-496.275		 	-560.936		 	-631.726		
Bedrijfsresultaat	 	-63.750		 	-19.281		 	109.843		 	186.665		

 

	
CASH	FLOW	FORECAST	 		 		

	
2016	 2017	 2018	 2019	

	
		 		 		 		

	
	-				 	130.000		 	315.000		 	411.000		

	
	8.000		 	214.896		 	300.867		 	365.318		

	
	8.000		 	344.896		 	615.867		 	776.318		

	
	-69.125		 	-216.501		 	-266.789		 	-322.429		

	
	-6.965		 	-41.780		 	-57.954		 	-70.672		

	
	-6.895		 	-27.580		 	-27.279		 	-28.711		

	
	-34.375		 	-93.000		 	-93.000		 	-94.000		

	
	-2.890		 	-11.560		 	-11.560		 	-11.560		

	
	-				 	-14.500		 -13.000	 -13.000	

	
	-357.615		 		 		 		

	
	-189.989		 		 		 		

	
	-667.854		 	-404.921		 	-469.582		 -540.372	

	
	-659.854		 -60.025	 146.285	 235.946	
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Investeringsbegroting:	
Verbouwingskosten	 -189.989	

	 	 	Inrichtingskosten	 -357.615	
	 	 	Opleidingskosten		 -15.000	
	 	 	Totale	investering	 -565.271	
	 	 	Cashflow	tekort	 -659.854	 -94.583	 -154.608	 -8.323	

	 	 	 	 	Dekkingsplan:	
	 	 	 	Eigen	inbreng	

initiatiefnemers	 40.000	
	 	 	Lening	van	een	relatie	 150.000	
	 	 	Fondsenwerving	 375.271	
	 	 	totale	dekking	 565.271	
	 	 	

	 	 	 	 	Saldo	einde	jaar	 -94.583	 -154.608	 -8.323	 227.623	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


