
Beleidsplan Het Groene Hofje 

 

1. Inleiding 
Het doel van dit beleidsplan is om de gezamenlijke ruimte en de gezamenlijke 
activiteiten en projecten van ouderinitiatief stichting het Groene Hofje in Wageningen 
te realiseren. 

Deze vormen het informele vangnet voor de bewoners. 

Als moeder van 3 zoons met onder andere autisme merkte ik dat wonen met 
passende zorg een uitdaging is. Samen met andere ouders en onze kinderen zijn wij 
op het idee van het Groene Hofje, hierna te noemen HGH, gekomen. Een fijne 
veilige en vertrouwde plek om te wonen, te groeien, contact te maken en jezelf te 
kunnen zijn.  

De zorgbehoefte van de bewoners kan verschillend zijn, dat is maatwerk  

De verantwoording voor de zorg ligt bij de bewoner en/of diens (wettelijk) 
vertegenwoordiger en zijn of haar professionele zorgverleners. 

De verantwoording voor de indicaties en zorg die daarmee geregeld kan worden ligt 
bij de WMO en in het kader van de WLZ bij het CIZ en het zorgkantoor. 

Wij bieden als stichting HGH een informeel vangnet voor de bewoners.  

We doen dat via contactmomenten in de gezamenlijke ruimte, individueel en/of via 
gezamenlijke activiteiten, met de bewoners en zo nodig met hun zorgverleners. 

Daar leggen we afspraken over vast met de bewoner, diens (wettelijk) 
vertegenwoordiger en zorgverlener naar idee van de triade kaart van Ypsilon. 

Voor de (toekomstige) bewoners van het Groene Hofje is een gezamenlijke ruimte de 
spil van het wooninitiatief. 
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2. Visie 
a. Uitgangspunten 

De belangrijkste uitgangspunten van ons wooninitiatief HGH zijn: 

● Eigen regie in wonen, leven en zorg 

● Ouders en bewoners zijn de initiatiefnemers 

● Iedere bewoner heeft een eigen woonplek met zorg op maat 

● Ouders en bewoners hebben naast een individuele ook een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 

Die uitgangspunten hebben invloed op hoe we de activiteiten in de gezamenlijke 
ruimte inrichten en hoe we met elkaar omgaan 

 

b. Kernwaarden 

De kernwaarden van ons wooninitiatief zijn: 

• Eigen regie 
 

• Veiligheid, vrijhei 
 

• Gelijkwaardigheid  
 

• Participatie op maat (inclusie volgens het VN verdrag). Waarbij de wens van 
elke bewoner voorop staat. 

 

Zowel voor ons, ouders en bewoners, als voor de Woningstichting en de Gemeente 
geldt dat het een nieuwe, innovatieve vorm van wonen is. 

We zullen de komende maanden en jaren gebruiken om in goede samenwerking dit 
mooie initiatief neer te zetten. 
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3. Doel en doelgroep 
HGH bestaat uit 14 kleine eengezinswoningen. Tien woningen voor de 
(jong)volwassenen met indicatie vanuit WMO of WLZ. Drie woningen voor 
familieleden/ mantelzorgers en één gezamenlijke woning. In samenwerking met de 
woningstichting in Wageningen is dit plan gerealiseerd. 

Het wooninitiatief is bedoeld voor (jong)volwassenen met een indicatie vanuit WMO 
vanuit de gemeente Wageningen of WLZ en is niet bedoeld voor ex-gedetineerden, 
mensen met intensieve verslavingsproblematiek, zorgmijders en mensen die geen 
behoefte hebben aan een gezamenlijke plek voor zorg en activiteiten in de directe 
nabijheid. 

Het doel van de gezamenlijke ruimte is: 

• Het bieden van een vangnet voor de kwetsbare jongeren/ volwassenen die in 
hun eigen huis wonen aangesloten bij het Groene hofje. 

Dit doen we door een samenwerkingsverband te realiseren met professionele         
zorgverleners, ervaringsdeskundigen, jongeren/mensen met een WMO/WLZ 
indicatie die in het groene Hofje wonen en familieleden of betrokkenen. 

• Daarnaast worden vanuit deze gezamenlijke ruimte activiteiten voor en met 
kwetsbare (jong)volwassenen /mensen binnen de doelgroep aangeboden. 
 

• Het laagdrempelig bieden van contactmomenten voor de bewoner 
 

• Het aanbieden van leuke activiteiten waar ook buren/ bewoners van 
Wageningen welkom zijn met als doel de sociale contacten te vergroten. 
 

• Het aanbieden van activiteiten waar ook buren/ bewoners van Wageningen 
welkom zijn met als doel het wederzijds begrip en acceptatie te vergroten. 
 

• Dit alles met als doel om de bewoners  inspraak te geven in hun eigen leven 
en zo zelfstandig mogelijk, met hulp en toezicht waar nodig, te kunnen laten 
wonen in de maatschappij. (inclusie) 
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4. Zorg in HGH 
• De meeste (jong)volwassenen zijn bij aanvang tussen de 20 & 45  jaar oud en 

hebben al langdurige zorg gehad. 
 

• De bewoners hebben een indicatie voor zorg via de WMO of WLZ en daarbij 
hun eigen zorgverleners, dit wordt niet door stichting HGH geregeld en is de 
verantwoordelijkheid van de gemeent (WMO) of het CIZ (WLZ) 
 

• Een aantal van deze bewoners zullen mogelijk steeds zelfstandiger kunnen 
worden in het Groene Hofje en van een aantal bewoners weten we dat ze 24-
uurs toezicht/ zorg in de nabijheid nodig zullen blijven hebben. 
 

• HGH is een goed voorbeeld van inclusie want het is gebaseerd op eigen regie 
in leven en wonen met zorg op maat, in goed onderling overleg, in een veilige 
omgeving en met ruimte voor ontwikkeling naar vermogen. 

 

5. Het wonen in HGH 
Stichting HGH gaat uit van de scheiding wonen en zorg. Iedere bewoner huurt zijn 
eigen huis van de woningstichting. 

Samen met de woningstichting Wageningen is er een mooie locatie  gevonden in de 
nieuwbouwwijk Kortenoord. 

Het wordt een prachtig hofje, gebouwd uit 2 rijen eengezins kleine  huurwoningen 
aan de rand van Wageningen. 

De( jong-) volwassenen kunnen huursubsidie aanvragen 

Dit betekent dat iedere (jong)volwassene een eigen thuis heeft waar hij/zij veilig kan 
wonen en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen binnen de structuur van HGH. 

Stichting HGH heeft samen met de bewonerscommissie een bewonersprofiel 
opgesteld. Momenteel zijn alle huizen al gekoppeld aan een bewoner. Zoals het er 
nu uitziet zijn er geen woningen meer beschikbaar. Indien dit wijzigt zal het kenbaar 
worden gemaakt op de toekomstige website. 

 

6. Dagbesteding 
De (jong)volwassenen van Stichting HGH kunnen dagbesteding hebben op maat. 
Sommigen hebben betaald werk, anderen studeren of hebben vrijwilligerswerk. In de 
gezamenlijke ruimte wordt in samenspraak met de bewoners een programma met 
activiteiten aangeboden. Hieraan kunnen ze naar eigen keuze deelnemen.  

Bij sommige activiteiten bestaat er ook de mogelijkheid om bewoners van 
Wageningen deel te laten nemen. 
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7. Rollen 
a. Rol van bewoners 

De (jong)volwassenen dragen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid en leren 
om zo zelfstandig mogelijk te zijn, met hulp en zorg op maat waar nodig. Daarnaast 
is het de bedoeling dat bewoners ook leren van elkaar. Door het organiseren en/of 
deelname aan de activiteiten in de gezamenlijke ruimte leren ze elkaar beter kennen. 

Door het betrekken van buurtbewoners bij georganiseerde activiteiten leren de 
buurtbewoners en de bewoners van HGH elkaar beter kennen 

b. Rol van ouders 

Het bestuur van Stichting HGH  bestaat uit 4 ouders, een penningmeester en 2 
(jong)volwassen bewoners.  

De bewoners en ouders of naasten kunnen meedenken, activiteiten organiseren,  
meewerken in HGH, bijvoorbeeld door een bestuursfunctie te vervullen, te helpen bij 
activiteiten in HGH of door hand en spandiensten te verlenen.  

De bewoner, en indien mogelijk de ouder(of naaste) en de zorgverlener maken 
samen een persoonlijk plan voor de bewoner. Hierin wordt opgenomen het zorgplan, 
wat gemaakt is door de professionele zorgverleners en de afspraken die gemaakt 
worden met de bewoner en stichting HGH.  

c. Rol van zorgverleners/begeleiders 

De professionele zorgverleners zijn verantwoordelijke voor zorg en begeleiding die 
ze verlenen, samen met de gemeente WMO (of in geval van de WLZ: het CIZ en het 
zorgkantoor) 

d. de rol van stichting HGH 

HGH wordt bestuurd door een Stichting, deze werkt zonder winstoogmerk en heeft 
geen mensen in dienst.  Alle inkomsten van de stichting komen ten goede aan de 
ondersteuning van de zorgbewoners, de gezamenlijke ruimte en de ondersteuning 
van de activiteiten.  

Stichting HGH vraagt de ANBI status aan. 

De stichting  werkt goed samen met de bewonerscommissie, waarin alle bewoners 
een stem hebben. 

 Met deze bewonerscommissie wordt een reglement gemaakt met leefregels waar 
een ieder zich aan dient te houden. 

Samen met de bewonerscommissie worden plannen gemaakt voor de activiteiten in 
de gezamenlijke ruimte. 

Vanuit de gezamenlijke ruimte van Stichting HGH zullen projecten ontwikkeld worden 
waaraan soms ook bewoners van Wageningen kunnen meedoen. Denk hierbij aan 
koffie ochtenden, een muziekproject, sport- en spelproject en/ of  filmavonden. 
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De ouders van stichting HGH die in HGH wonen bieden een vangnet aan voor de 
bewoners. 

Dit is informeel en aanvullend op en in samenwerking met de professionele 
zorgverlening die de bewoner ontvangt. 

 

Er wordt gewerkt met de afspraken in het (signalerings)plan van de bewoner. 

Dit betekent: 

• Dat de ouders in het vangnet een signalerende functie hebben 
 

• Dat er met iedere bewoner afspraken worden gemaakt voor minimaal 1 
individueel contactmoment per week. 
 

• Dat er met iedere bewoner afspraken worden gemaakt over de manier waarop 
er wordt omgegaan met de signalering.  Dus hoe het wordt vastgelegd, wie 
daar inzage in heeft en hoe er gehandeld wordt. 
 

• Dat er met de bewoner, diens wettelijk vertegenwoordiger en de professionele 
zorgverlener afspraken worden gemaakt over de bereikbaarheid van de 
professionele zorgverlener(s) en de bereikbaarheid van de ouders die in HGH 
wonen. 

 

8. Kwaliteit van leven 
Zorg en wonen is gescheiden. De (jong)volwassenen komen in HGH te wonen met 
een WMO indicatie van de gemeente Wageningen of WLZ-indicatie. Het zijn 
bewoners met een verschillende zorgbehoefte. De individuele bewoner stemt dit altijd 
af met de gemeente Wageningen WMO of het CIZ voor de WLZ indicatie. 

Het is de bedoeling dat de bewoners  in HGH kunnen blijven wonen ook al verandert 
uiteindelijk de zorgbehoefte en de indicatie.  

Alleen als blijkt dat de bewoner helemaal geen zorg meer nodig heeft (professionele 
zorg en/of mantelzorg) kan de bewoner niet in HGH blijven wonen. 

Dus binnen dit ouderinitiatief wonen de (jong)volwassenen van HGH in hun eigen 
huis met hun eigen wensen en behoeften vastgelegd in hun persoonlijk plan.  
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9. Organisatie 
Het ouderinitiatief HGH bestaat uit Stichting HGH, vanuit de stichting is er een 
dagelijks bestuur en we vormen een bewonerscommissie waar alle bewoners in 
zitten. 

Stichting HGH is aangesloten bij de Landelijke vereniging voor Ouderinitiatieven en  
heeft een eigen klachten-en geschillenreglement en een onafhankelijke 
vertrouwenspersoon. 

 

10.De sterke punten van de Stichting zijn.   
Sterkte/ zwakte analyse: wordt jaarlijks gemaakt samen met alle bewoners.  

• We zijn een enthousiaste groep mensen die graag bijdraagt aan een zo vrij en 
zelfstandig mogelijk leven voor de doelgroep 
 

• Iedereen is gelijk in HGH (inclusie). 
 

• We sluiten aan bij de kwaliteiten van de bewoners. 
 

• We bieden kansen voor ontwikkeling van de bewoners. 
 

• We bieden een veilige en stabiele woonomgeving met een gezamenlijke 
ruimte. 
 

• De ouders zijn al jarenlang ervaringsdeskundigen in het omgaan met de 
doelgroep en een deel van de ouders is ook professioneel opgeleid om 
gespecialiseerde begeleiding te bieden aan de doelgroep. 
 

• Stichting HGH biedt een vangnet doordat er toezicht, activiteiten  in de 
nabijheid zijn. 
 

• We voorzien in een behoefte van de gemeente Wageningen aangezien er 
zo’n wooninitiatief als HGH nog niet bestaat. 
 

• We zorgen voor samenwerking met de bewoner en diens steunstructuur via 
afspraken gemaakt met de triadekaart als voorbeeld 
 

• De stichting HGH komt in aanmerking voor de ANBI-status, daardoor kunnen 
we in aanmerking komen voor subsidies en/of  giften om onze doelstellingen 
te halen. 
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Belangrijke indicatoren om aan te werken zijn: 

• De meeste zorgindicaties van de bewoners zijn afhankelijk van de WMO/ 
gemeente Wageningen, dus flexibiliteit is geboden. 
 

• Er is geen start kapitaal, ouders hebben tot op heden alles zelf bekostigd. 
 

• Ouders evt. mantelzorgers kunnen uitvallen. 
 

• De (jong)volwassenen hebben een minimum inkomen waardoor ze niet 
financieel kunnen bijdragen aan activiteiten. 
 

• Er is geen vaste bijdrage en/of toeslag mogelijk voor bewoners met een WMO 
indicatie om de gezamenlijke ruimte te betalen. 
 

• Het betalen van de gemeenschappelijke ruimte is een grote kostenpost voor 
de stichting 

 

11 Financiën 
Zie hiervoor de bijlages 

 

De inkomsten komen uit: 

• Een Wmo- bijdrage van 35 euro per week voor bewoners met WMO zorg 
 

• De wooninitiatieven toeslag voor de bewoners met WLZ zorg 
 

• Startsubsidie van de gemeente Wageningen 
 

• Stichting het Groene Hofje wil de ANBI status aanvragen. Daardoor is het 
mogelijk om een goede doelen stichting te worden om in aanmerking te 
kunnen komen voor donaties, giften & sponsoring, waaruit de huur en 
overhead kosten van de gemeenschappelijke ruimte kan worden betaald. 
 

• De anbi- aanvraag is al in gang gezet. 

 

 

 


