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Stichting Halte Zomervilla
Doelstelling
Een woning en logeerhuis realiseren voor ernstig meervoudig beperkte (EMB)
kinderen en jongvolwassenen (jongeren). Een huis waar voldoende kennis en
aandacht is om deze kwetsbare groep jongeren te begeleiden. Een huis dat voelt als
thuis. Halte Zomervilla is een kleinschalig woon/logeer initiatief 9 jongeren in de
Hoeksche Waard of de directe omgeving van de Hoeksche Waard.

De doelgroep
Halte Zomervilla richt zich op EMB-kinderen/ jongeren en jongvolwassenen. EMB
betekent dat zij op meerdere vlakken ernstig beperkt zijn; verstandelijk, motorisch en
emotioneel.
Ernstig meervoudig beperkt betekent:
• Zeer ernstige verstandelijke beperkingen, met als gevolg: niet of nauwelijks
gebruiken en begrijpen van gesproken taal en een ontwikkelingsleeftijd tot 48
maanden;
• Zeer ernstige bewegingsbeperkingen, bijvoorbeeld door spasmes, scoliose,
bewegingsonrust;
• Zintuiglijke beperkingen: vaak visuele beperkingen en problemen in de
prikkelverwerking en alertheid; daarnaast vaak andere zintuiglijke beperkingen
zoals gehoorverlies;
• Zij ondervinden ernstige belemmeringen in hun mogelijkheden om te
communiceren. De meeste communicatie vindt plaats via lichaamstaal of d.m.v.
communicatiehulpmiddelen zoals pictogrammen.
• Veel jongeren hebben in meer of mindere mate last van epilepsie, reflux,
obstipatie, slaapproblemen, eet-en drinkproblemen, vergroeiingen, spasmes,
prikkelverwerkingsproblemen, ademhalingsproblemen enzovoort.
Al deze kenmerken beïnvloeden elkaar, waardoor jongeren met EMB ook weinig
compensatiemogelijkheden hebben. Daardoor zijn ze sterk afhankelijk van de mensen
in hun omgeving en hebben ze -24 uur per dag, zeven dagen per week (24/7) –
professionele ondersteuning nodig op alle gebieden.

Initiatiefnemers en achtergrond
Halte Zomervilla is een ouderinitiatief. Onze ernstig meervoudig beperkte kinderen
wonen op dit moment nog thuis en gaan overdag naar kinderdagcentrum Zomerkind
gevestigd te Nieuw-Beijerland. Stichting Zomerkind is ook een ouderinitiatief en mede
opgezet door de initiatiefnemers van Stichting Zomerkind. “Onze kinderen worden
groter en ouder en de zorgvraag neemt toe. In onze zoektocht naar een geschikte
woning of logeerplek voor onze kinderen realiseerden wij ons dat niets in de wijde
omgeving geschikt is voor onze kinderen. Er zijn in de Hoeksche Waard en omgeving
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geen woningen en/of logeerhuizen die de intensieve zorg kunnen bieden die onze
kinderen nodig hebben.”
Bij de huidige zorgaanbieders in de regio Hoeksche Waard en omgeving is de
begeleiding voor deze kinderen met een intensieve zorg- en begeleidingsvraag niet
voldoende gebleken. Eén begeleider op vijf bewoners of drie op elf is wat geboden
wordt. Zelfs met een door het CIZ afgegeven indicatie voor zeer intensieve begeleiding
is het niet mogelijk de begeleiding van deze kinderen intensiever te krijgen. De zorg
bestaat uit de nodige verzorging, maar tijd voor ontwikkeling en ontspanning kan niet
aangeboden worden. Maar ook tijd en aandacht om de signalen van deze kinderen op
te vangen en hiernaar te handelen ontbreekt. Dit gaat ten koste van het welzijn en de
gezondheid van de kinderen.
“Als ouders kunnen we onze kinderen ‘lezen’. Kleine, voor anderen betekenisloze,
signalen zijn voor ons al ouders voldoende om te weten of een kind wil eten, pijn of
een epileptische aanval heeft. Wij willen een plek voor onze kinderen waar de
begeleiders voldoende aandacht hebben en tijd kunnen nemen om onze kinderen net
als thuis te kunnen ‘lezen’.”
Uit onderzoek bij diverse wooninitiatieven elders in het land blijkt dat intensievere zorg
mogelijk is. Eén begeleider op drie kinderen is haalbaar, net als drie begeleiders op
acht kinderen. Samen met de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers is het mogelijk de
kinderen op veel momenten één op één aandacht te geven.

Visie
Bij Halte Zomervilla willen we de zorg en een thuis bieden die iedere ouder voor zijn
kind wenst. Met als belangrijkste pijlers: liefde, sfeer, aandacht, welzijn, respect en
verbondenheid met de omgeving. Pas dan kun je als ouder de zorg van een kind met
een gerust hart overdragen aan anderen.
Wij willen een huis waar onze kinderen zich veilig voelen, geliefd voelen. Een plek
waar ze mogen zijn wie ze zijn. Een plek waar ieder EMB-kind krijgt wat hij of zij nodig
heeft; zorg op maat. In een duurzame omgeving waar buiten en binnen met elkaar
verbonden zijn. Welzijn beperkt zich naar ons idee niet tot de eerste levensbehoeften.
Ieder mens wil ook uitgedaagd worden, contact hebben met anderen, regelmatig
buiten zijn en deelnemen aan de samenleving. Door te kiezen voor een pand (een
voormalige kerk, licht en ruim, in een kleine dorpsgemeenschap met betrokken
inwoners, zijn alle voorzieningen op loopafstand en kunnen de kinderen eenvoudig
deelnemen aan het ‘normale’ dagelijks leven. Met een ruime tuin (binnen in de kerk en
buiten), waar de kinderen kunnen genieten van kleuren, geuren en alles wat de natuur
te bieden heeft, betrekken we ze optimaal. Doelstelling is om met een eigen moestuin,
eieren van eigen kippen, gezonde en biologische maaltijden te serveren. De
gezondheid en het welzijn van de kinderen zien we als een basisvoorwaarde.
Halte Zomervilla is een thuis waar aandacht is, maar ook ruimte om voldoende te
bewegen. De wereld van onze bewoners is vaak kleiner dan die van 'normaal begaafde'
mensen. Rond de woning zal de plek zijn waar de kwaliteit van leven zich afspeelt. Om
die reden willen we in en om de woning mogelijkheden bieden om te in- en ontspannen.
Zoals een fijne binnen en buiten tuin, een therapieruimte en snoezelruimte.
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Het duurzame gedachtegoed vertaalt zich ook in het pand door het gebruik van
duurzame materialen, hergebruik, inrichting en energie (isolatie en zonnepanelen).
Wij zijn een ouderinitiatief en vinden de participatie van ouders, broers, zussen,
grootouders en andere mantelzorgers heel belangrijk. Met dat als uitgangpunt willen
we een huis zijn waar iedereen zich welkom voelt en regelmatig binnenwandelt. De
invloed van ouders op het beleid en de invulling van de dagen in de toekomst zal een
vaste plek in de strategie van Halte Zomervilla zijn.

Het pand
Onze voorkeur gaat uit naar een pand, een voormalige kerk in Nieuw Beijerland,
Hoeksche Waard. Gelegen in een dorp, op loopafstand van faciliteiten als supermarkt
of speeltuin. De woning moet voldoende ruim zijn om goed te kunnen bewegen. Alle
verblijfsruimten en slaapkamers zijn op de begane grond, dit voor de veiligheid van
onze bewoners. Een pand in de nabijheid van KDC Zomerkind is vooral praktisch erg
fijn. Op die manier kunnen we multifunctioneel gebruik maken van de voorzieningen.
EMB-jongeren ervaren de wereld vooral via de zintuigen, het zien, het horen, het
voelen, het ruiken en proeven. Mensen voelen zich prettig als alle zintuigen geprikkeld
worden. Wat je ziet is mooi, licht. Wat je hoort is prettig, goede akoestiek. Wat je voelt
is aangenaam. Wat je ruikt en proeft is fijn.
In Halte Zomervilla willen we rekening houden met deze zintuiglijke behoefte. Met een
lichte, ruime woonomgeving. Met bijvoorbeeld een open keuken zodat de geuren
tijdens het koken geroken kunnen worden door onze bewoners. De woning moet voor
onze bewoners voelen als thuis. Een plek waar het fijn en veilig voor hen is.
Een gezonde leefomgeving met aandacht voor voeding en voldoende buiten zijn is
voor deze kinderen voorwaardelijk. Bij de woning moet voldoende ruimte zijn om
buiten te verblijven. Een fijne tuin waar de kinderen kunnen ruiken aan de bloemen,
kunnen proeven van het fruit van de bomen, bewegen op de schommel of trampoline.
Duurzaamheid zien we in de huidige maatschappij als vanzelfsprekend. Goed
rentmeesterschap zijn we verplicht aan onze omgeving en de kinderen in de toekomst.
We zullen dit met name in het pand zichtbaar maken met hergebruik (we renoveren
een bestaand pand) met duurzame materialen. Zo zullen de kerkbanken bijvoorbeeld
uit elkaar worden gehaald en van het hout zullen wanden en schuifdeuren worden
gemaakt.
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Concept
Stichting Halte Zomervilla is een ouderinitiatief. Ouders van de meest kwetsbare groep
kinderen, ernstig meervoudig beperkte kinderen, willen voor hun kinderen een plek
waar ze veilig en gelukkig kunnen zijn en waar ontwikkelingsmogelijkheden worden
geboden. Om dat te bereiken hebben we meer en beter gekwalificeerd personeel
nodig dan in de reguliere zorg. Om dat te kunnen bekostigen werken we met een uniek
concept. Financiële en organisatorische uitgangspunten zijn:
• Het pand van de stichting wordt gekocht en zoveel mogelijk gefinancierd vanuit
giften en sponsoring;
• Dankzij een omgeving met betrokken bewoners én lokale ondernemers kunnen
we in de bouw veel zaken in natura laten sponsoren;
• Bij aanvang wordt gekeken naar winstgevende verduurzaming. Daarmee
bedoelen we dat we energieneutraal worden, daarmee ook kostenneutraal voor
wat betreft wonen;
• In reguliere zorginstellingen gaat naar ons idee veel tijd en geld verloren in de
‘bureaucratie’. Denk aan overbodig papierwerk, afstemmingsmomenten
enzovoort. Door een kleine platte organisatie kunnen we efficiënt werken.
Kindgericht in plaats van organisatie gestuurd;
• Alleen personeel dat direct werkt met de kinderen wordt betaald vanuit de WLZ
gelden die per kind beschikbaar zijn;
• Alle andere activiteiten die nodig zijn worden verricht door goed gekwalificeerde
vrijwilligers (te denken aan bestuur, raad van toezicht, huishoudelijk werk,
administratie, onderhoud van het pand en de tuin enzovoort).
Dit concept werkt. Stichting Zomerkind ‘draait’ inmiddels vier jaar naar volle
tevredenheid van alle ouders met ruim vijftig zeer betrokken vrijwilligers. De
bestuursleden van Halte Zomervilla waren tevens de initiatiefnemers* van stichting
zomerkind. De daar opgebouwde ervaring wordt ingezet om van dit nieuwe initiatief
een succes te maken.
ONS MOTTO: WISH IT, DREAM IT, DO IT

*De oprichter en voorzitter tot 1 januari 2017, Renée Ruisch, is tevens de voorzitter van dit nieuwe
ouderinitiatief.
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Dagbesteding:
Binnen Halte Zomervilla zal geen dagbesteding aangeboden worden. Ofwel
begeleiding van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. Wij zien dat jongeren een
ritme gewend zijn, waarbij ze net als de meeste andere mensen, dagelijks de deur
uitgaan naar een andere plek, waar ze andere ‘werkzaamheden’ hebben.
Net als thuis kom je na school of na je werk naar huis en geniet je van je weekend.
Met de ouders van jongeren die gaan wonen in Halte Zomervilla wordt afgestemd waar
zij de dagbesteding van hun kind willen.
Voor de weekenden en vakantiedagen zal altijd gezocht worden naar uitdagende
programma’s. Zo zal Halte Zomervilla gebruik maken van de faciliteiten van Zomerkind
zoals bijvoorbeeld het zwembad. Dit zal vice versa ook gebeuren.

Onze manier van werken
Halte Zomervilla zal zijn als thuis. 24 uur per dag zullen medewerkers aanwezig zijn
om de kinderen te begeleiden. ’s Nachts zijn er twee professionals aanwezig in het
pand die de bewoners en logés met domotica in de gaten houdt.
Uitgangspunt is dat we overdag minimaal één op drie werken en op spitsmoment
minimaal één op twee.
Halte Zomervilla zal geleid worden door een meewerkend locatiehoofd. Er wordt
gestreefd naar maximale individuele aandacht voor het kind, waardoor inleving in en
focus op het kind optimaal is.
Personeel zal vraag gestuurd ingezet worden en bestaan uit zowel vaste medewerkers
als flexibele medewerkers. Zij zullen de zorgtaken op zich nemen en direct met de
jongeren werken. Iedere jongere krijgt een vaste persoonlijk begeleider. Diegene is
verantwoordelijk voor de administratie en rapportage rondom het kind. Ook zal
diegene het vaste aanspreekpunt zijn voor de ouders of andere verwanten.
Vrijwilligers zullen ingezet worden als ondersteuning van ons personeel. Hulp bij
koken, eten, was en strijk, wandelen, uitstapjes, de tuin is van harte welkom.
Wanneer onze woonvoorziening goed functioneert, willen we bekijken of de
voorziening geschikt is voor het bieden van een stageplaats. Wij denken bijvoorbeeld
aan opleidingen SPW, SPH of MMZ.
Maar als Halte Zomervilla willen we ook graag deelnemen aan de maatschappij.
Meedoen met de dorpsactiviteiten als de intocht van Sinterklaas, een bezoek brengen
aan de markt of een ijsje halen bij de plaatselijke snackbar.
We vieren wat we vieren kunnen, de verjaardagen van de kinderen, kerst, sinterklaas
en de seizoenen. Hierbij rekening houdend met de geloofsovertuiging en het
welbevinden van onze bewoners.
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Kwaliteit en kwaliteitsbewaking
De woonvoorziening moet aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen. Hiervoor zullen we
een kwaliteitsbureau inschakelen, die jaarlijks auditen of we voldoen aan de gestelde
eisen en hetgeen we beloven te doen. Bewaking van de kwaliteit van zorg en
ondersteuning en het blijven zoeken naar mogelijkheden ter verbetering hiervan, zien
wij als een belangrijke taak. Mede door een goede samenwerking en open
communicatie met ouders en andere betrokkenen, willen wij streven naar een optimale
kwaliteit van dienstverlening.

Scheiden van wonen en zorg; Stichting Zorgstation HW
In de afgelopen jaren is het scheiden van wonen en zorg ingevoerd. Dit betekent
kortweg dat het wonen en de zorg apart gefinancierd wordt en niet langer beide vanuit
de Wet Langdurige Zorg (WLz – voorheen AWBZ) vergoed wordt. De cliënt betaalt zelf
voor het wonen via huur of koop. De zorg wordt apart gefinancierd via de
Zorgverzekeringswet (ZVW), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of WLz en
eventueel via eigen middelen. Het scheiden van wonen en zorg heeft meerdere
doelen, zoals het bevorderen van het langer zelfstandig wonen van mensen met een
zorgbehoefte maar ook meer keuzevrijheid bieden aan mensen in een intramurale
locatie. Ook het vergroten van de diversiteit aan woon(zorg)vormen is een streven.
Ook bij Zomervilla heeft de organisatie een duidelijke splitsing gemaakt tussen wonen
en zorg. Daartoe zijn twee aparte stichtingen opgericht. De stichting Zomervilla zal het
pand verwerven, verbouwen, onderhouden en exploiteren.
De stichting Zorgstation HW zal zorg leveren aan de kinderen en jongvolwassenen die
gebruik willen maken van wonen en/of logeren in het pand van Stichting Zomervilla.
Naast het feit dat ouders zelf een kamer kunnen huren bij Stichting Zomervilla, zal ook
Stichting Zorgstation HW kamers huren ten behoeve van logeer activiteiten.
Voor de inkoop van zorg maken ouders/ verzorgers afspraken met Stichting
Zorgstation HW. Als ouders/ verzorgers niet tevreden zijn met de geboden zorg door
Stichting Zorgstation HW kunnen zij binnen het pand van Stichting Zomervilla ook bij
een andere partij zorg inkopen.

Bestuur en organisatie
Stichting Halte Zomervilla
Binnen deze stichting vallen alle activiteiten die betrekking hebben op het pand en de
omgeving, onderhoud en beheer. Het zal bovendien de naam zijn waarmee we de
buitenwacht informeren. Daarbij moet worden gedacht aan het aantrekken van
donateur en sponsors, vrijwilligers die willen helpen bij de realisatie van het pand,
ambassadeurs, gemeente, fondsen en buurtbewoners (inwoners van Nieuw-Beijerland
en de Hoeksche Waard).
Voorzitter: Renée Ruisch
Penningmeester: Ben Veenhof
Secretaris: Jeanette van Gilst
Lid bestuur: Jettie Bourquin
Lid bestuur: Cees Weijers
Lid bestuur: Ilse Overbeeke
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Stichting Zorgstation HW
Binnen deze stichting zullen alle activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het
bieden van zorg. Ouders/ verzorgers zullen straks van deze stichting de zorg inkopen
die zij nodig hebben voor hun zoon of dochter.
Voorzitter: Miranda vd Brom
Penningmeester/secretaris: Jean Henri Appelius van Hoboken
Andere organen
Andere groepen zijn in oprichting of worden in de toekomst opgericht. Daarbij moet
gedacht worden aan een werkgroep zorg, werkgroep bouw, een raad van toezicht, een
cliëntenraad, een klachtencommissie enzovoort.
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