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Xenia biedt een thuis aan jonge mensen in de leeftijd van 16 tot 40 jaar uit heel Ne-
derland die intensieve, verpleegkundige, medische en palliatieve zorg nodig hebben. 
Iedereen kan bij Xenia terecht, ongeacht geloof, politieke overtuiging of financiële 
draagkracht. Het mooie van Xenia is, is dat de hele omgeving en benadering van 
deze jonge mensen met een levensbedreigende ziekte op hen is afgestemd. Het is te 
zien aan het moderne lichte gebouw en vooral aan de jonge mensen die er werken. 
Xenia biedt niet alleen voor de zieke jonge mensen een veilige, huiselijke omgeving 
maar geeft ook ondersteuning en praktische begeleiding aan hun familie en naasten.  

Xenia werkt met gespecialiseerde verpleegkundigen die 24 uur per dag aanwezig 
zijn. Zij worden ondersteund door betrokken gastvrouwen, kook- en zorgvrijwilligers, 
fysiotherapeuten, psycholoog en kunstenaars. Ook twee geweldige huisartsen. Alle 
mensen die bij Xenia hun steentje aan de zorg van haar gasten bijdragen, hebben 
hun hart op de juiste plaats. Samen leveren zij de totale medische, verpleegkundige, 
psychosociale en spirituele zorg aan de gasten die binnen Xenia verblijven. Zoals in 
elke organisatie, is samenwerking cruciaal.  

In 2018 heeft er een volledige bestuurswissel plaats gevonden. Om ons beter op de 
toekomst voor te bereiden en daar wij volgend jaar alweer vijf jaar operationeel zullen 
zijn, was dit een geschikt moment. 

Het nieuwe bestuur heeft veel aandacht besteed aan de organisatie van Xenia en de 
te verlenen zorg. Tevens is er met diverse instanties gepraat over verbetering van de 
dekking van de onkosten.  Ook is veel aandacht besteed aan mogelijke besparingen 
op de onkosten. En is er bijvoorbeeld een nieuw huurcontract afgesloten tegen la-
gere kosten. Bovenstaande met een zeer positief resultaat; de bezettingsgraad is 
sterk verhoogd en er zal een positief saldo zijn op de lopende rekening. 

Voor 2019 zal het bestuur zich verder op bovenstaande zaken concentreren en is het 
voornemens om van zorgverlener te wisselen om meer controle te krijgen over de 
verleende zorg binnen Xenia. Ook zal er veel aandacht zijn voor het komende lus-
trum. 

Het huidige bestuur is een interim bestuur en in 2019 zal er een nieuw, definitief be-
stuur gevormd gaan worden. Hiertoe wordt er gewerkt aan een juiste profielschets, 
een nieuw beleidsplan en wordt de governance nog eens tegen het licht gehouden. 

Hierdoor zal Xenia nog beter voorbereid zijn op haar toekomst en meer en betere 
zorg kunnen verlenen aan haar gasten in een gezonde financiële omgeving. 

 

 

 


