
Welkom 

10 maart 2014 

Blijven wonen in Hengevelde  
 

“een Carebrede kleinschalige 
woonvoorziening in Hengevelde” 

www.bwih.nl 



Programma 

• 19.30 – 20.00 Carebrede kleinschalige woonvorm 
(Tim Jongman) 

• 20.00 – 20.30 De zorg (Elly Bosveld– Carint 
Reggeland Groep) 

• 20.30 - 21.00 Gemeente Hof van Twente (wethouder 
Pieter van Zwanenburg) 

• 21.00 Afsluiting 
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Blijven wonen in Hengevelde: 
 “een Carebrede kleinschalige 

woonvoorziening” 

10 maart  

Tim Jongman 

www.bwih.nl 



Huidige situatie 

Probleem: 
• Verlies van zelfregie; 

• Mantelzorg krijgt het (te) zwaar; 

• Verhuizen naar een andere omgeving; 

• Verstandelijke beperking;  

 

Dit betekent het doorsnijden van 
sociale verbanden! 
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Voor wie? 

Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking en ouderen die niet meer de zelfregie over 
hun leven kunnen voeren en waarbij mantelzorg niet 
volstaat. Deze mensen moeten de kans krijgen te leven 
met én zoals anderen in Hengevelde. 

 

De belangrijkste taken hierin zijn het bieden van een 
passende leefomgeving, waarin wonen, welzijn, zorg, 
werken, dagactiviteiten en recreatie een plaats hebben.  
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Carebrede kleinschalige woonvorm 

De oplossing: 

• Een carebrede kleinschalige woonvorm in het 
dorp. 

• Een beschutte omgeving waar bewoners zorg 
en begeleiding kunnen krijgen. 

• En sterke betrokkenheid van bewoners, 
mantelzorgers, familie, vrienden, buren of 
dorpsgenoten. 
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Demografische gegevens 

Verstandelijke beperking  ouderen 

2010 2030 2010 2030 

Hengevelde 7 7 19 34 

Markvelde 1 1 3 4 

Kerspel Goor 1 1 2 2 

          

Totaal  9 9 24 40 
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Carebrede kleinschalige woonvorm 
(uitgangspunten Hengevelde) 

Randvoorwaarden: 
– Gehandicaptenzorg én ouderenzorg;  
– Bewoners kunnen tot hun dood in de woning blijven wonen; 
– Toekomstbestendig en duurzaam; 
– Binnen de bebouwde kom; 
– Medewerkers werken in één multidisciplinair team; 
– De gemeenschap krijgt verantwoordelijkheden in de vorm van vrijwillige zorg, 

mantelzorg, etc.  
– Alles moet 100 % financierbaar zijn 

Aantal 

Mensen met een verstandelijke beperking 6  

Mensen met dementie 12 

Mensen met lichamelijk klachten (somatiek) 6 

Andere functies n.t.b. 
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Carebrede kleinschalige woonvorm 

Voordelen care brede kleinschalige woonvorm in 
het dorp: 

• Eigen vertrouwde omgeving. 

• Behoud sociale verbanden. 

• Kleinschalige zorg (menselijke maat). 

• Familie heeft invloed op zaken en helpt mee. 

• Leefbaarheid dorp. 

• Werkgelegenheid in het dorp. 
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Carebrede kleinschalige woonvorm 

Valkuilen kleinschalige woonvorm: 

• Financieel risico. 

• Is goede zorg op zo’n kleine schaal mogelijk? 

• Onduidelijk wat bewoners en mantelzorgers willen. 

• Betrokkenheid van sommige families. 

 

Betrokkenheid Hengevelde cruciaal! 
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Huidige status  

• Visie ontwikkeld 

• Componentenplan ontwikkeld 

• Gemeente Hof van Twente, Carint Reggeland 
Groep staan open voor dit initiatief 

 

Hoe staat Hengevelde hierin? 
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Huidige status 

• Fase 1: Creëren draagvlak, visie en richting 

• Fase 2: Ontwikkelen “convenant” 

• Fase 3: Uitwerking  

• Fase 4: Realisatie  

Fase 1  
Draagvlak, visie en 
richting 

Fase 3  
uitwerking 

Fase 2 
Ontwikkeling 
“convenant” 

Fase 4 
realisatie 
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Hoe nu verder? 

• We moeten het volgende regelen en 
ontwikkelen: 
– Een passend zorg- en welzijnsconcept 

– Een huisvestingsconcept 

– Sociaal maatschappelijke inbedding 

– Voorwaarden convenant BWIH 

– Maatschappelijke businesscase 

 

Tijdsduur: januari 2014 – najaar / winter 2014 
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Vragen? 
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