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Beleidsplan Vereniging Het Droomhuis 2014 – 2019 
 

Na een jarenlange voorbereiding is in 2007 Het Droomhuis geopend, een kleinschalige woonvorm voor 

kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Het is een initiatief van ouders met als 

doel: 

- een warm en veilig thuis voor de bewoners,  

- waar zij zorg krijgen die past bij hun individuele wensen en behoeften, 

- waar zij zich kunnen ontplooien en zoveel mogelijk regie over hun eigen leven hebben, 

- met een goede band met hun sociale netwerk en de omgeving van Wageningen, 

- waar continuïteit, respect en solidariteit belangrijke waarden zijn.  

 

Het idee achter Het Droomhuis was en is heel vernieuwend. De ouders hebben echt gepionierd om deze 

droom voor hun kinderen te realiseren. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar het is gelukt, 

dankzij de volharding en warme betrokkenheid van velen.  

 

Dit Beleidsplan 2014 – 2019 kijkt vooruit: welke actiepunten worden aangepakt, zodat continuïteit en 

kwaliteit van Het Droomhuis blijven gewaarborgd?  

Jaarlijks zal dit plan worden geëvalueerd en bijgesteld. 

 

 

1. Vereniging Het Droomhuis 

De ouders van de bewoners hebben voor Het Droomhuis een vereniging opgericht, waarvan per bewoner 

twee mensen lid kunnen worden. De leden bepalen het beleid van de vereniging in de Algemene Leden 

Vergadering. Het bestuur voert dit beleid uit. Samen met de ouders, die in diverse werkgroepen  

(deel-) taken verrichten.  

 

Tot 2013 bestond het bestuur uit leden / ouders, die het beste willen voor hun eigen kind en tegelijk ook 

voor alle bewoners. Dat leverde wel eens spanningen op. Na een periode van bezinning is er vervolgens 

voor gekozen externe mensen (niet-leden) in het bestuur te benoemen. Sinds september 2013 zijn 

voorzitter en secretaris externe mensen, naar een penningmeester wordt nog gezocht. Alle betrokkenen 

zijn tevreden over deze stap. 

 

Tot nu toe zijn vooral de ouders van de bewoners lid van de vereniging geworden. In de toekomst zullen 

sommige ouders waarschijnlijk een stapje terug willen doen en het lidmaatschap aan de jongere generatie 

(broers en zussen van de bewoners) overdragen. De vereniging zal zich hierop voorbereiden en de jongere 

generatie meer bij Het Droomhuis betrekken. Er moet rekening mee worden gehouden dat broers en 

zussen als lid van de vereniging minder tijd beschikbaar zullen hebben dan hun ouders. 

Actiepunten 

- Er is een statutenwijziging in voorbereiding, met name om de benoeming van externe 

bestuursleden (niet-leden) mogelijk te maken. 

- Binnenkort wordt iemand (een vrijwilliger) aangesteld die ter ondersteuning van de 

penningmeester de financiële administratie zal verzorgen. 

- In 2014 hopen we een externe penningmeester (niet-lid) in het bestuur te benoemen.  

- De jongere generatie (broers en zussen van bewoners) wordt meer bij Het Droomhuis betrokken, 

onder andere door de organisatie van een jaarlijkse familiedag. 
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2. Aanname van nieuwe bewoners 

Bij de bewoners van Het Droomhuis is sprake van grote continuïteit. In het algemeen wonen de bewoners 

in goede harmonie en met veel plezier met elkaar samen. Toch hebben zich de afgelopen jaren enkele 

wisselingen voorgedaan. Daarnaast is er een extra plaats beschikbaar gekomen door uitbreiding van het 

aantal woonplekken van 6 naar 7.  

In de procedure voor de aanname van een nieuwe bewoner wordt gekeken naar de samenhang met de 

huidige bewoners. Het is van belang dat een nieuwe bewoner past in de groep. Het is verheugend dat Het 

Droomhuis als een aantrekkelijke woonplek wordt gezien, waardoor zich steeds voldoende kandidaten 

hebben gemeld. 

Actiepunten 

- De procedure voor de aanname van een nieuwe bewoner zal nader worden bekeken en 

vastgesteld. 

 

 

3. Zorgverlener ’s Heeren Loo 

Vereniging Het Droomhuis (VDH) heeft voor de verzorging en begeleiding van de bewoners gekozen 

voor samenwerking met zorgverlener ’s Heeren Loo (SHL). Het personeel van Het Droomhuis is bij SHL 

in dienst. Jaarlijks maken het bestuur van VDH en de manager van SHL afspraken over de te leveren 

diensten en de kosten daarvan.  

 

Een woonvorm als Het Droomhuis was nieuw voor SHL, waardoor het voor beide partijen wel eens 

wennen was. In de loop der jaren is er een uitstekende samenwerking tot stand gekomen, omdat alle 

betrokkenen hebben geleerd van de eigen ervaringen en er steeds een goede wil was er samen uit te 

komen. Het bestuur van VDH is dankbaar voor de geweldige inzet van de medewerkers van SHL en voor 

hun verzorgende, pedagogische en organisatorische kwaliteiten.  

 

SHL is door allerlei ontwikkelingen bezig aan een ingrijpende bezuinigingsronde met onder andere een 

personeelsstop als gevolg. VDH wil hier geen nadeel van ondervinden en streeft steeds naar medewerkers 

met goede kwaliteiten.  

Enerzijds is Het Droomhuis een vernieuwende woonvorm die een hoge inzet vraagt van alle betrokkenen. 

Dat kost soms extra tijd en geld. Anderzijds blijkt Het Droomhuis ook financieel een succes. Het 

ziekteverzuim van medewerkers in Het Droomhuis is opvallend laag. Dat laat zien dat deze woonvorm 

niet alleen bijdraagt aan het welzijn van de bewoners, maar ook van de medewerkers.  

Actiepunten 

- De samenwerking met ’s Heeren Loo wordt voortgezet.  

- VDH hecht veel waarde aan de continuïteit en kwaliteit van de verzorging en daarmee van de 

medewerkers. Indien nodig zal het bestuur dit kenbaar maken aan SHL, ook in tijden van 

personele bezuinigingen bij SHL.  

- De procedure voor de aanstelling van medewerkers in Het Droomhuis wordt bijgewerkt, waarbij 

de manager van SHL, zorgouders en ouders/bestuur VDH zijn betrokken. 

- De samenwerkingsovereenkomst van VDH en SHL zal in 2014 of 2015 worden geactualiseerd. 

 

 

4. Personeel  

De dagelijkse zorg en begeleiding in Het Droomhuis worden geregeld en uitgevoerd door twee 

zorgouders met het zorgteam. Alle medewerkers beschikken over goede kwaliteiten en hebben een warme 

betrokkenheid bij de bewoners. Sinds de start van Het Droomhuis hebben zich weinig wisselingen bij de 

medewerkers voorgedaan, hetgeen de kwaliteit van zorg en begeleiding ten goede is gekomen.  
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Tot 2013 woonden de beide zorgouders in een woning bij Het Droomhuis. Deze woning en Het 

Droomhuis zijn nauw met elkaar verbonden. De zorgouders hebben dit als belastend ervaren: privé en 

werk liepen teveel in elkaar over. Sinds najaar 2013 wonen de zorgouders elders in Wageningen, op korte 

(fiets-)afstand van Het Droomhuis. Dat heeft tot nu toe geen bezwaren opgeleverd. 

 

Er zijn signalen dat de zorgouders te weinig uren beschikbaar hebben voor de coördinatie van het werk. 

Dat zal nader worden onderzocht, zo nodig wordt gezocht naar uitbreiding van het aantal uren.  

Actiepunten 

- Is het wenselijk dat toekomstige zorgouders weer in de zorgwoning bij Het Droomhuis gaan 

wonen? Deze vraag zal komend jaar worden besproken.  

- Onderzoek naar de coördinatie-uren van de zorgouders en de wens tot uitbreiding hiervan. 

- Er wordt gezocht naar mogelijkheden om vrijwilligers in Het Droomhuis in te schakelen, onder 

andere voor begeleiding van bewoners bij activiteiten zoals fietsen of zwemmen. 

 

 

5. Dagbesteding in Het Droomhuis 

Door veranderd beleid (bezuinigingen en keuze voor korte reisafstanden) hebben ouders opnieuw 

nagedacht over de gewenste dagbesteding voor hun kinderen. Een deel van de ouders kiest nu voor één 

dag dagbesteding in Het Droomhuis. Dat vraagt om extra voorzieningen. 

Actiepunt 

- Het bestuur VDH overlegt met de ouders over hun wensen voor dagbesteding in Het Droomhuis 

en met de manager SHL over extra voorzieningen (ook personeel) en de kosten daarvan. 

 

 

6. De Woningstichting Wageningen 

De Woningstichting is eigenaar en verhuurder van het gebouw waarin Het Droomhuis is gehuisvest. De 

Woningstichting is steeds nauw betrokken geweest bij de start en ontwikkeling van Het Droomhuis. 

Medewerkers van de Woningstichting zetten zich ten volle in voor Het Droomhuis, luisteren goed naar 

alle woonwensen en zijn bereid oplossingen te zoeken in geval van problemen. De Woningstichting heeft 

getoond een ‘sociale’ verhuurder te zijn met hart voor bewoners met bijzondere woonwensen.  

 

De voormalige woning van de zorgouders wordt sinds enige tijd verhuurd aan ‘externe mensen’. Deze 

woning is nauw verbonden met Het Droomhuis, waardoor er snel overlast ontstaat. Dit vraagt extra zorg 

en aandacht.   

Actiepunten 

- De samenwerking met De Woningstichting wordt voortgezet.  

- Samen met SHL en De Woningstichting wordt gezocht naar een passende verhuur van de 

voormalige zorgwoning. 

 

 

7. Financiën  

De bewoners van Het Droomhuis behoren tot de mensen met de zwaarste beperkingen en bij 

bezuinigingen in de zorg in de afgelopen jaren zijn hun budgets tot nu toe grotendeels ontzien. Hier past 

een woord van dankbaarheid voor politiek, bestuur en samenleving, met de wens dat dit zo blijft. 

Daarnaast echter dreigt de financiële ondersteuning voor huishoudelijke verzorging vanaf 1 januari 2015 

te verdwijnen. Er wordt overlegd met de gemeente Wageningen om hiervoor een passende oplossing te 

bedenken.  
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Tot nu toe hebben 6 bewoners in Het Droomhuis gewoond. Om het financiële draagvlak te versterken is 

in 2013 besloten voorbereidingen te treffen voor een 7
e
 bewoner. Dit betekende een intensief traject: 

overleg met De Woningstichting, aanvraag van een vergunning voor een 7
e
 bewoner bij de Gemeente 

Wageningen, een interne verbouwing en de aanname van een 7
e
 bewoner. Naar verwachting kan in de 

loop van 2014 de 7e bewoner zijn intrek nemen in Het Droomhuis.  

 

Om diverse redenen (onder andere financiële) is Het Droomhuis 12 weekends per jaar gesloten en 

verblijven de bewoners bij hun ouders. Voor sommige bewoners en hun ouders betekent dit in 

toenemende mate een belasting. Daarom wordt ernaar gestreefd Het Droomhuis het gehele jaar geopend 

te houden. 

 

Stichting Het Droomhuis is opgericht ter ondersteuning van de Vereniging Het Droomhuis, met name op 

financieel gebied. De Stichting nodigt privépersonen, organisaties en fondsen uit te schenken ten behoeve 

van Het Droomhuis. Vereniging Het Droomhuis kan financiële verzoeken doen aan de Stichting, vooral 

voor grotere uitgaven, zoals de inventaris en de bus. Vereniging Het Droomhuis is blij met de 

ondersteuning van de Stichting, niet alleen voor het geld, maar ook op ander gebied, zoals hulp bij 

spanningen en tegenslagen, en wil de goede relatie met de Stichting graag voortzetten. 

Actiepunten 

- De Vereniging overlegt met de gemeente Wageningen over voortzetting van financiering van 

huishoudelijke verzorging voor de bewoners van Het Droomhuis.  

- In de loop van 2014 zal een 7
e
 bewoner zijn intrek nemen in Het Droomhuis. 

- Er wordt hard aan gewerkt Het Droomhuis het gehele jaar geopend te houden. 

- De Vereniging zet de positieve samenwerking met de Stichting Het Droomhuis graag voort. 

 

 

8. Belangenbehartiging 

Een woonvorm als Het Droomhuis is niet vanzelfsprekend. Wetten en regels zijn er vaak niet op 

afgestemd. Daarom is vanaf het begin steeds belangenbehartiging nodig geweest om een dergelijke 

woonvorm te bepleiten. Maatschappelijke ontwikkelingen worden daarom op de voet gevolgd, juist in een 

tijd waarin veel in beweging is. Dit gebeurt met name in de landelijke klankbordgroep LSW – Per Saldo, 

waar vanuit Het Droomhuis actief wordt meegewerkt, en op gemeentelijk niveau via contacten met de 

WMO-raad. 

Actiepunten 

- Belangenbehartiging op landelijk en gemeentelijk niveau zal worden voortgezet. 

- De samenwerking in het Wagenings Overleg Wooninitiatieven zal worden voortgezet. 

 

 

9. Omgeving 

De kracht van Het Droomhuis ligt in een goede relatie met de omgeving. De bewoners floreren dankzij 

goede verbinding met hun sociale netwerk, de buurt en de regio. De bewoners maken dankbaar gebruik 

van allerlei uitstekende voorzieningen in de omgeving: de binnenstad van Wageningen, horeca, het 

zwembad, de manege, dagbesteding, de dijk als heerlijke route om te fietsen, enzovoort.  

 

Omgekeerd wil Het Droomhuis ook een goede buur zijn. Daarom worden er regelmatig activiteiten 

georganiseerd om deze relatie te onderhouden. Het Droomhuis heeft een AED (voor hartreanimatie) die 

ook beschikbaar is voor mensen in de buurt.  

Op hetzelfde terrein als Het Droomhuis zijn enkele buren ‘Aan de Dijk’ gehuisvest: zelfstandige 

huisvesting voor enkele mensen die daarbij enige begeleiding krijgen.  
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Actiepunten 

- Jaarlijks worden enkele activiteiten georganiseerd voor mensen in de buurt, gericht op 

ontmoeting en gezelligheid. Deze activiteiten worden voortgezet. 

- De contacten met de bewoners en hun begeleiders van ‘Aan de Dijk’ worden voortgezet.  

 

 

10. Communicatie 

Veel mensen hebben geholpen bij de oprichting van Het Droomhuis en willen graag op de hoogte blijven 

van nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast zijn mensen in het hele land bezig met vergelijkbare initiatieven 

en willen weten wat Het Droomhuis allemaal doet. Mensen van Het Droomhuis helpen anderen graag op 

weg. Goede communicatie blijft daarom een belangrijk punt.  

Actiepunten 

- Nieuwsbrief en website worden voortgezet.  

- Wanneer het past binnen de dagelijkse gang van zaken, kunnen belangstellenden een rondleiding 

krijgen in Het Droomhuis. Of men kan iemand van Het Droomhuis uitnodigen voor een 

voordracht.  

 


