
• voor 8 mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking
• voor 16 mensen met dementie of andere geheugenproblemen
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‘t Zorghuus
Lovinckplein 7
5813 CC Ysselsteyn

Leidinggevende van de bewonersgroep 
voor mensen met een verstandelijke of 
meervoudige beperking:

Toos Brands
Tel: 0683389085
toos@zorghuus.nl

In ‘t Zorghuus heeft de bewoner van 
de woonvorm voor mensen met een 
verstandelijke of meervoudige beperking 
de mogelijkheid om een zit/slaapkamer te 
huren van 20 tot 24 m2. Daarin is een vaste 
wastafel. 
Deze woongroep heeft een 
gemeenschappelijke woon- eetkamer.
Op de bovenverdieping, die ook met 
lift bereikbaar is, is een gezamenlijke 
badkamer met een hoog/laag bad en 
douche. Beneden is nog een douche en 
een snoezelruimte met onder andere een 
waterbed voor de ontspanning.

zorghuus.nl

‘t Zorghuus, 
samen wonen
samen leven



In 2007 startten Karin van Dijck, Marian 
Fleurkens en Annemarie Koonings 
met het initiatief voor ‘t Zorghuus. Ze 
zijn werkzaam in de gezondheidszorg 
en zien in de praktijk dat de zorg voor 
hun cliënten nog beter kan. Ouderen 
en mensen met een beperking 
hebben zorg nodig in hun vertrouwde 
omgeving, vinden ze en ze vormen een 
stichting. ‘t Zorghuus is gestart. Na jaren 
van vergaderen en stug volhouden 
worden de plannen concreter. De 
locatie, aan het Lovinckplein in het hart 
van Ysselsteyn, is de geschikte plaats. 
De uitwerking van het bedrijfsplan 
is in de periode 2010 tot 2013 
gerealiseerd door een grote groep 
enthousiaste vrijwilligers. Ze vormen 
vier werkgroepen: exploitatie, zorg, 
huisvesting en communicatie. In 2012 
is door de actie ‘Ik bouw mee’  geld 
ingezameld voor de inrichting van 
het gebouw dat gehuurd wordt van 
aannemersbedrijf M.J. Teunissen. 

In 2013 zijn ook de 
leidinggevenden 
aangetrokken 
die  ‘t Zorghuus 
gaan runnen. Ze zorgen ervoor dat 
de bewoners zich thuis voelen en 
ze coördineren de taken van de 
medewerkers. Gesteund door heel veel 
particulieren, vrijwilligers en bedrijven 
in en om Ysselsteyn kan ‘t Zorghuus 
zijn deuren openen. In mei 2013 werd 
de droom van de drie initiatiefnemers 
werkelijkheid. 

‘t Zorghuus: 
gestart vanuit
het hart!

Wonen in ‘t Zorghuus.
De leidinggevenden van ’t Zorghuus stellen de bewonersgroep samen, 
rekening houdend met de richtlijnen zoals ’t Zorghuus die heeft vastgesteld. De 
leidinggevenden vormen het vaste aanspreekpunt voor ouders en familie. 
Samen met het zorgduo, de ouders of wettelijk vertegenwoordigers wordt een 
zorgleefplan opgesteld en regelmatig geëvalueerd. Zo kunnen de leidinggevenden 
inspelen op de veranderingen die nodig of gewenst zijn voor uw zoon of dochter 
en kan het zorgleefplan worden aangepast.  Ons zorgaanbod bestaat uit wonen, 
dagbesteding en vrije tijd. In onderling overleg wordt gekeken wat wenselijk en 
mogelijk is. Bewoners gaan veelal naar passende dagbestedingen. Waar nodig en 
mogelijk kan ‘t Zorghuus dit ook bieden.

Wat kost de verzorging en het wonen in ‘t Zorghuus?
Het totale woonkostenbedrag dat maandelijks in 
rekening gebracht zal worden, is opgebouwd 
uit vier componenten: de huurkosten, de 
servicekosten, de verblijfskosten en de 
zorgkosten. De actuele informatie over de 
kosten vindt u op onze website: 
www.zorghuus.nl. 

zorghuus.nl

In ‘t Zorghuus wonen 24 bewoners. Twee groepen van elk acht mensen met 
dementie of andere geheugenproblemen en een groep van acht mensen met 
een verstandelijke of meervoudige beperking.
In ‘t Zorghuus leven de drie bewonersgroepen apart van elkaar in een groep 
van maximaal acht personen. Elke groep vormt zijn eigen ‘gezinsvorm’, waar 
aandacht is voor persoonlijke wensen en behoeften.

Deze folder is voor de bewonersgroep van 
mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking.
“t Zorghuus biedt woonruimte aan een groep van acht bewoners met een 
verstandelijke of meervoudige beperking. Deze groep bestaat uit mannen en 
vrouwen van diverse leeftijden. Er is tevens sprake van een verticale samenstelling. 
De mensen zijn niet in staat om geheel zelfstandig te wonen en hebben in hun 
dagelijkse leven ondersteuning en begeleiding nodig. Ze hebben minimaal een 
VG03 indicatie. Een team van professionele medewerkers biedt deze 24-uurs zorg. 
We kijken zorgvuldig naar de hulp- en ondersteuningsvragen van het individu 
maar ook naar de samenstelling van de groep en stemmen dit op elkaar af. 
Daardoor ontstaat een prettige positieve leefsfeer en huiselijkheid. De mensen 
kunnen elkaar aanvullen en in gezinsverband wonen. Het team van medewerkers 
draagt er zorg voor dat de ondersteuning aansluit bij de belevingswereld van de 
bewoners en motiveert sociale contacten en vaardigheden.  “We willen bij elke 
bewoner de kracht van de eigen mogelijkheden ontdekken en gebruiken. Samen 
eten, samen koken, samen activiteiten ondernemen.”
‘t Zorghuus biedt ook rust, privacy en geborgenheid.
Daar waar gewenst of nodig is kan de bewoner zich terugtrekken op de ruime 
slaapkamer.  Of gebruik maken van de grote omheinde tuin. De open sfeer in  
‘t Zorghuus is uitnodigend voor familieleden, vrienden, vrijwilligers en bekenden. 
Ouders mogen actief deelnemen aan de begeleiding en ze worden betrokken bij 
de dagelijkse gang van zaken. Daardoor voelt iedereen zich thuis in ’t Zorghuus.

Kleinschalig wonen voor het optimale thuisgevoel
De kleinschalige woonvoorziening ‘t Zorghuus biedt de bewoners de mogelijkheid 
om in Ysselsteyn in een beschermde en liefdevolle omgeving te leven en te kunnen 
blijven deelnemen aan het dorpsgebeuren. 
De kleinschalige woonvorm staat letterlijk en 
figuurlijk midden in de samenleving van 
Ysselsteyn. Kleinschalig wonen met zorg 
staat voor een veilige, warme en gezellige 
omgeving, met behoud van privacy, 
zelfstandigheid en keuzevrijheid voor 
de bewoners. Elke bewoner heeft zijn 
persoonlijke geschiedenis, zijn eigen 
beleving van het verleden, het heden  
en de toekomst.

Toos Brands  en Thea Hendriks,
het zorgduo voor de groep mensen
met een meervoudige of verstandelijke 
beperking.

Thea en Toos hebben beiden jaren ervaring 
in het werken met mensen met een 
verstandelijke of meervoudige handicap 
binnen verschillende stichtingen. Juist het  unieke en kleinschalige van
 ‘t Zorghuus raakt precies de goede snaar bij hen:  “ We geloven in het unieke 
van de mens en de persoonlijke benadering.  Maar ook dat je wat voor elkaar 
kunt betekenen. Dat doet iets met iemand: je krijgt een goed gevoel, je wordt 
gehoord en serieus genomen. Het kan -binnen de regels- anders. Dat doen 
we door goed te kijken en te luisteren naar de bewoner en te zoeken naar 
mogelijkheden binnen hun beperkingen. Samen met hun familie en andere 
betrokkenen. ‘t Zorghuus biedt meer dan een huis. Het is een thuis in een 
warme, dorpse omgeving.”

“Ik heb zelf 
gekozen om hier 

te wonen”

“Ik ga weer in 
Ysselsteyn wonen, 
het dorp waar ik 

ben geboren”

PGB, ZZP, 
AWBZ, 
WMO, CIZ?

Wat is een Persoonsgebonden budget 
(PGB)?
Bewoners van ‘t Zorghuus hebben een 
Persoonsgebonden Budget (PGB) nodig. 
Het persoonsgebonden budget (PGB) 
is een geldbedrag waarmee u zelf de 
verzorging, verpleging en begeleiding 
kunt inkopen die u nodig heeft. Hierbij 
geldt een eigen bijdrageregeling. Een 
PGB krijgt u aan de hand van een indicatie 
in de vorm van een Zorgzwaartepakket 
(ZZP). U kunt een PGB krijgen voor zorg 
vanuit de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) en/of de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Voor een PGB vanuit de AWBZ heeft u een 
indicatie van het Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ) nodig. Het is aan u en uw 
wettelijk vertegenwoordiger om een 
dergelijk budget (PGB) aan te vragen. 
Per Saldo is de belangenvereniging voor 
mensen die verzorging en begeleiding 
nodig hebben en die dit zelf willen 
regelen met een PGB.

Indicatiebesluit CIZ  
Uitgangspunt bij het vaststellen van de 
hoeveelheid ondersteuning is het recente 
indicatiebesluit. Dit wordt afgegeven 
door het Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ). Zij sturen het indicatiebesluit naar 
het zorgkantoor. Het zorgkantoor kent 
uiteindelijk het PGB toe.

“Thuis in 
‘Os Thuus’ in
‘t Zorghuus”


