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We laten ze niet los, maar gaan ze anders vasthouden. 

Jaarverslag 2021 

 

De bestuurlijke structuur van de stichting: 

In 2017, toen de akte van stichting Puzzelstuk passeerde bij de notaris, is gekozen voor 

de meest gangbare en simpele opzet van een bestuur van minimaal 3 personen van uit 

de ouders die met het oorspronkelijke initiatief gestart zijn. Gaandeweg is gebleken dat  

dit niet voldoende is gezien de maatschappelijke rol en functie van Puzzelstuk op de 

langere termijn. Daartoe is  een Raad van Toezicht model overwogen, maar uiteindelijk 

is, mede op advies van de notaris,  gekozen voor een afspiegeling vanuit de 

samenleving, dus niet meer alleen met ouders. . Daarbij is een overgangsperiode 

afgesproken waarbij uiteindelijk de ouders in een ander orgaan van de stichting 

vertegenwoordigd zijn, namelijk een familieraad. . De ouders zullen dan via een 

familieraad, gebaseerd op de WMCZ, hun medezeggenschap uitoefenen. En het bestuur 

zal een rol meer op afstand en meer onafhankelijk krijgen.  Nu deze aanpassingen 

plaats vinden, wordt ook gewerkt aan nieuwe statuten, waarbij dan gelijk de doelstelling 

van de stichting wordt aangepast. Dit zal in lijn zijn met de keuzes  dat Puzzelstuk geen 

dagbesteding gaat bieden en dus vooral  wonen en zorg gaat bieden. 

 

Mijlpalen  Stichting Puzzelstuk 

Vanuit samenwerkingspartner woningbouwvereniging de Sleutels is ondersteuning 

geboden via Bruco om de laatste stappen te zetten op weg naar de beoordeling van de 

investeringsaanvraag aan de Raad van Commissarissen van de Sleutels.  

Deze aanvraag is medio 2021 goedgekeurd.  

 Gedenkwaardig moment is de ondertekening van  de huurovereenkomst tussen de 

Sleutels en Puzzelstuk op 1 november 2021.  

 

Vergunningen: 

Hoewel de nota van uitgangspunten van de gemeente Leiden voor de bouw van 

Puzzelstuk al enige jaren geleden is goedgekeurd door de gemeenteraad, moest de 

definitieve vergunning nog worden verleend. Nadat ingediende bezwaren ongegrond 
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waren bevonden, heeft de gemeenteraad op 21 december 2021 de vergunning unaniem 

goedgekeurd.  

 

Bijeenkomsten 

Door corona hebben bijna alle bijeenkomsten in het kader van de voorbereidingen van 

de uitvoeringsfase van stichting Puzzelstuk digitaal via Teams plaatsgevonden. Dit gold 

in de meest brede zin van het woord, dus vergaderingen, bijeenkomsten van de ouders, 

maar ook intake gesprekken met kandidaat nieuwe bewoners en hun ouders zijn  via 

Teams gehouden. Het voordeel is dat zaken hierdoor voortgang konden vinden, maar 

we hopen in 2022 elkaar weer in persoon te kunnen zien en spreken. 

 

Financiën: 

Omdat stichting Puzzelstuk  vanwege de specifieke doelgroep in de realisatie fase niet 

kan volstaan met een woon- en leefomgeving die niet is aangepast op deze bijzondere 

doelgroep; het gaat om een project van gescheiden financiering van wonen en zorg en 

er geen eigen vermogen aanwezig is dan wel opgebouwd in deze nieuwe stichting, 

wordt er een beroep gedaan op externe partijen. Uiteraard wordt dit beroep tot een 

minimum beperkt (het gaat echt om het minimale kwalitatieve programma van eisen 

voor deze groep toch zwaar zorg en toezicht nodig hebbende groep, maar het betekent 

toch dat er  hard gewerkt is en gewerkt wordt aan het benaderen van fondsen en het 

zoeken van sponsoren. Voor meer informatie wordt verwezen  naar bijgaande 

jaarrekening. 

 

Namens het bestuur, 

 

Esther P. Karsch-Spiro 

voorzitter 

 


