
Nieuw Nabuurschap Stichting 
Over de stichting 
De Stichting Nieuw Nabuurschap is in 2007 opgericht door een aantal mensen met een 
familielid met langdurige psychiatrische problematiek. Voor mensen met deze psychische kwetsbaarheid wil Stichting Nieuw Nabuurschap mogelijkheden scheppen 
om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. De Belastingtoko en de Paperassentoko zijn beide initiatieven van de Stichting Nieuw Nabuurschap. 
Zinvolle, arbeidsmatige dagbesteding In de Belastingtoko/ Paperassentoko, een professioneel administratiekantoor, wordt 
maatschappelijk relevant werk aangeboden aan mensen met een gevoeligheid voor het krijgen van een psychose. Er wordt voor hen een zo gunstig mogelijk werkklimaat 
gecreëerd. Het uitvoeren van zinvol werk en het functioneren in een collegiaal netwerk leidt tot maatschappelijke integratie en uiteindelijk tot een betere kwaliteit van leven. Een enkele keer gebeurt het dat een medewerker van de 
Belastingtoko/Paperassentoko doorstroomt naar regulier werk. 
Kwaliteit De begeleidingsmethodiek die wij hebben ontwikkeld voor onze arbeidsmatige 
dagbesteding wordt binnenkort getoetst aan de eisen van het HKZ-model (Harmonisatie van Kwaliteit in de Zorg) voor kleine organisaties. Verder zoeken we 
aansluiting bij de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Kortom, zowel de dagbesteding als de financieel administratieve dienstverlening zijn 
bij Stichting Nieuw Nabuurschap kwalitatief geborgd. 
Financiering Nieuw Nabuurschap wordt gefinancierd door: 
* PGB gelden van de medewerkers * WMO gelden 
* Giften en donaties  Gegevens 
Fiscaal nummer: 871 6200 59 KvK: 0209 7440 
Publicaties: 
WMO bij ernstige psychiatrische aandoeningen 
Ypsilon WMO Wijzer 
 Financiële gegevens:  
Jaarrekening 
 Meerjarenbeleid HKZ Meerjarenbeleidsplan 
Privacy en Klachtenregeling 
 



 
Bestuur: L. Floris (voorzitter) 
C.M. Schnater J.L. Oosterveld  (penningmeester)     E.M .Pastoor - Meuleman 
W. Schuiten (secretaris) 
Beloningsbeleid:  Statutair is vastgelegd dat bestuursleden van de Stichting Nieuw Nabuurschap geen 
financiële vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. 
Giften Giften en donaties zijn van harte welkom bij de Stichting Vrienden van Stichting Nieuw 
Nabuurschap: IBAN: NL03ABNA0594877547 te Groningen. Dankzij de ANBI-verklaringen van beide stichtingen zijn giften aftrekbaar voor de 
belasting. 
"Wat ik hier doe, is echt werk, dat had ik nooit van mezelf gedacht." 
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