
DE DROOM VAN 

SCHALKWIJK 
Wonen en dagbesteding voor verstandelijk 

beperkten in een landelijke omgeving 
 



- Onze droom 

- Het familiehuis 

- Contact met de omgeving 

- Samen goede zorg 

- De stichting 

- Activiteiten van de stichting 

 

Programma 



ONZE DROOM 
Op het eiland van Schalkwijk… de droom van Schalkwijk 

 

 
In een mooie ruime landelijke omgeving, een 

comfortabele en veilige  woon- en dag voorziening 

voor verstandelijk beperkten vanaf zorgzwaartepakket 

vier. 
 

Een levensloop bestendige woonvoorziening voor 

jongeren die hier beginnen met wonen en kunnen 

blijven wonen, hoe oud ze ook worden.  

 
 



ONZE DROOM 
Veel aandacht voor beweging door het aanleggen van 

een park met sport- en bewegingsmogelijkheden. Dit 

alles om het levensgeluk en de gezondheid van de 
bewoners te bevorderen. 

 

Een kleine kinderboerderij en fruitbomen gaan deel 

uitmaken van dit unieke landelijke project.  
 

Aandacht voor gezonde voeding is een belangrijk 

onderdeel van De Droom en hierbij kan een moestuin 

niet ontbreken. 

 
 



Het familiehuis 
In het familiehuis hebben de ouders de mogelijkheid om 

dicht bij hun kind te logeren. Dit alles in een Bed & 

Breakfast opzet. 

 

Door de opzet van een familiehuis op hetzelfde terrein 

bevorderen we de betrokkenheid en participatie van 
de ouders, familie en vrienden. En hoeven de kinderen 

niet uit hun vertrouwde omgeving te worden gehaald 

 

Zij kunnen vrijwillig en naar eigen mogelijkheden een 

ondersteunende rol spelen.  De focus ligt hierbij niet op 
de eerstelijnszorg maar juist op de extra activiteiten. 

 

Het familiehuis zal ook een multifunctionele ruimte 

worden voor het vieren van feestjes. 
 

 



Contact met de omgeving 
De woonvoorziening zal ondanks de landelijke setting 

onderdeel worden van de maatschappij. 

 
Wederkerigheid is een belangrijk aspect. De bewoners 

zullen op hun manier wat terug doen voor de 

maatschappij. 

 

Wij denken hierbij aan: 
o Het stimuleren van de lokale economie (afname van lokale 

supermarkt, horeca en andere streekproducten) 

o  Stagemogelijkheden in de vorm van tuinonderhoud 

o Gedeelde speelmogelijkheden op- en rond de aan te 

leggen kinderboerderij 

o Contact met de lokale basisscholen 

o Opruimen van zwerfafval door bewoners 



Samen goede zorg 
Uitgangspunten 

o 24 /7 zorg voor alle bewoners 

o Een ‘wakende nacht’, geen slaapwacht 
o Gebruik van Domotica waar mogelijk 

o Overdag begeleiding naar zorgzwaarte pakket 

bewoner 

o De verschillende woningen zijn onderling verbonden 

zodat de begeleiding binnendoor naar bewoners 
kan 

o Overdracht van wonen naar dagbesteding door het 

ophalen en brengen  

o Digitaal systeem voor het delen van informatie en 
foto’s met ouders en familie  

 

 



VAN DROOM NAAR WERKELIJKHEID 



Intentieverklaring 
Op 14 september 2016 is de intentie overeenkomst tussen de 

Stichting ‘de Droom van Schalkwijk’ en Reinaerde getekend. 

 

Met de intentie overeenkomst zijn de Stichting en Reinaerde 

overeen gekomen dat samen een haalbaarheidsonderzoek 

wordt uitgevoerd voor het opzetten van de 

woonvoorziening en dagbesteding. Daarnaast wordt er hard 

gewerkt aan een zorgplan. 

 

De Stichting spant zich in om voldoende geïnteresseerde 

ouders te vinden en een geschikte locatie. 

Reinaerde maakt een business case en zoekt ook naar een 

geschikte locatie. 

 
 



Oprichting Stichting 
Op 19 oktober 2016 is de Stichting ‘de Droom van Schalkwijk’ 

opgericht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. 

 

 

Deze officiële ANBI stichting heeft tot doel: 

Het creëren van levensloopbestendige woon-, werk- en 

recreatieve ruimte voor zorgvragers binnen de regio 

“Lekstroom”. 

 

Voorzitter:   Simon Uijterwaal 

Secretaris:  André Wels 

Penningmeester: Margot Gerrits 

Bestuurder:  Bart Hunfeld 

 

 



Activiteiten Stichting 
o Werven van geïnteresseerde ouders 

o Vaststellen levensvatbaarheid van de droom en zorgplan 

schrijven samen met Reinaerde 

o Een eigen website 

o Geïnteresseerden informeren middels nieuwsbrief 

o Zoeken naar locatie 

o Facebook site onderhouden 

o Sponsor werving 

o Fundraising 

o Overleg met gemeente (vergunningen, 

bestemmingsplan, etc.) 

o Het maken van een promo film 

o ...bouwplannen maken... 

 



RECAP DE DROOM VAN SCHALKWIJK 

Grote kleinschaligheid 
Start met minimaal 3 

wooneenheden. 

Maximaal acht personen 

per woning 

Energieneutraal 
Gebruik van onder 

andere 

zonnecollectoren en 

warmtepompen. 

Gebruik van natuurlijke 

materialen, duurzame 

bouw.  

Levensloopbestendig 
Bewoners hoeven niet 

bij het bereiken van 

een bepaalde leeftijd 

te verhuizen 
 

Landelijk 
In de droom van 

Schalkwijk staat de 

landelijke, veilige en 

afgebakende omgeving 

centraal 

Dagbesteding 
Op hetzelfde terrein 

wordt de dagbesteding 

gerealiseerd 

Community 
Belangrijk onderdeel is 

de wederkerigheid. De 

bewoners zullen op 

hun manier een 

bijdrage leveren aan 

hun omgeving. 
 



Fundraising 
De Stichting de Droom van Schalkwijk zal het familiehuis, de 

kinderboerderij en alle extra’s die deze droom compleet 

maken zelf moeten financieren. 

 

Wij geloven in deze droom en dit project omdat het zal 

bijdragen aan het levensgeluk van onze kinderen. Wij zullen 

alles doen om onze droom te realiseren. 

 

Echter is hier erg veel geld voor nodig. Wij hopen dat wij u 

hier enthousiast mee hebben kunnen maken en hopen van 

harte op uw bijdrage. 

 

 

 

 

 



Blijf ons volgen 
 

Place your screenshot here 

De Droom van Schalkwijk 

 

www.dedroomvanschalkwijk.nl 

 



Reinaerde- samen in beweging 



Wie zijn wij?  

 

 

 

• Reinaerde ondersteunt mensen met een beperking. Voor kinderen, 

ouders, ondersteuning thuis, kinderdagcentra, wonen en werken. We 

werken graag samen met andere partijen zoals de Droom.  

• In de Provincie Utrecht zijn wij er voor 2.400 cliënten en het gezin; 

• Bij Reinaerde werken 2.363 medewerkers, 1.638 fte.  

 

• Visie van Reinaerde : Het beste uit jezelf halen en je rol in de 

samenleving versterken. 

 

 

 



Zorgconcept – Een goed leven  

 

Uitgangspunten visie LACCS: 

a.Lichamelijk welbevinden: conditie, eten, goed verzorgd 

b. Alertheid: - Dag – en nachtritme,  Aandacht richten, Rusten en herstellen, veilig zijn. 

c. Contact: Geliefd, gekoesterd worden, Betekenis hebben voor een ander, Aandacht 

krijgen, Nabijheid ervaren, Samen iets beleven. 

d. Communicatie: Gehoord worden, Begrepen worden, Balans tussen invloed en 

begrenzing. 

e. Stimulerende tijdsbesteding: Betekenisvolle bezigheden,  Uitgedaagd worden, 

Betrokken zijn, Mogen leren. 

 

 



Samenwerking 

 

De Droom is de basis, Reinaerde levert zorginhoudelijke 

ondersteuning.  

 

 


