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Het idee

• In 2014 is het idee vanuit een gezamenlijk initiatief van ouders 
ontstaan.

• Uitgangspunten:
• Het realiseren van een kleinschalige woonvoorziening met zorg voor   

jongvolwassenen met een verstandelijke, al dan niet in combinatie met 
een lichamelijke beperking.
• Het aanbieden van een veilige woonvoorziening met zorg voor deze 

doelgroep, waar warmte en gezelligheid vanzelfsprekend zijn. 



Ondernemingsplan

• In 2014 is de eerste stap gezet om de ideeën voor het opzetten 
voor een kleinschalige woonvoorziening met zorg voor onze 
doelgroep verder uit te werken.  
• Met als resultaat: 
• Een ondernemingsplan, waarmee wij de plannen presenteren voor de 

realisatie van een kleinschalige woonvoorziening met zorg.

• Met als doel:
• Draagvlak te creëren bij geïnteresseerden en toekomstige partners.



Bestemmingsplan

• Het bestemmingsplan is op 29 oktober 2015 formeel vastgesteld 
in de Gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp.

Bestuur en een aantal kandidaat 
bewoners proosten op de 
toekenning van de bouwgrond



Toekomstige locatie



Impressie



Oprichting SWIN

• SWIN is het resultaat van een gezamenlijk initiatief van ouders. 
• Is officieel opgericht op 30 december 2015.
• De stichting kent:

• Een Dagelijks Bestuur
Voorzitter De heer G.J. Metselaar 
Secretaris De heer H. van Elleswijk 
Penningmeester De heer P.J.M. van de Sande 

• Een Algemeen Bestuur
• Diverse commissies



Missie

• De stichting ziet het als haar missie om haar doelgroep een 
leefomgeving te bieden waarbinnen zij zichzelf kunnen zijn.
• De stichting biedt deze woonzorgvoorziening binnen de 

kernwaarden “Open en Samen”:
• Bewoners, zorgaanbieder, vrijwilligers, familie, mantelzorgers en de 

stichting werken binnen ons woonzorgconcept samen aan het succes!. 

• De belangrijkste belofte van de stichting is: 
• In alles wat wij samendoen, staan de bewoners centraal. 



Keuze Zorgaanbieder

• In 2015 is een offertaanvraag naar een aantal zorgaanbieders 
verstuurd.
• Voorwaarden en eisen van de stichting waren hierin opgenomen.
• De ontvangen offertes zijn onder andere beoordeeld op:

• Volledigheid en voldoen aan alle voorwaarden en eisen.
• Investering.
• Kwaliteit zorg.
• Pro activiteit (meedenken) van de zorgaanbieder.

• Keuze is gevallen op: Ipse de Bruggen.
• Intentieverklaring met Ipse de Bruggen is getekend op 11 maart 2016.Onder toezicht van een aantal kandidaat bewoners wordt de 

ondertekening van de intentieverklaring met IPSE de Bruggen met 
een handdruk bezegeld.



Lancering Website

• http://swi-nootdorp.nl



Geïnteresseerd?
• Bij interesse nodigen wij de kandidaat bewoner en diens ouder(s) 

en/of wettelijke vertegenwoordiger(s) uit voor een 
kennismakingsgesprek.



Van de bewoner verwacht SWIN o.a.:

• Positief staat tegenover het zelfstandig wonen en onderdeel uitmaken 
van een woongroep.
• De visie van SWIN onderschrijft.
• Akkoord gaat met de gekozen zorgaanbieder en de wijze van 

zorginkoop.
• Een indicatie heeft aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg 

(CIZ) en goedkeuring heeft voor een Persoonsgebonden Budget (PGB).
• Een zorgindicatie ZZP3 (VG) tot en met ZZP5 (VG) heeft.
• Een geldige zorgverzekering heeft.



Van de bewoner verwacht SWIN o.a.:

• Een leeftijd heeft die passend is bij de groep. 
• Over voldoende sociale vaardigheden beschikt om in een groep te 

kunnen functioneren.
• Een dagbestedingsvoorziening heeft en deze ook na instroom in de 

woonzorgvoorziening continueert



Van de ouders en/of wettelijke 
vertegenwoordiger(s) verwacht SWIN o.a.:

• De visie van SWIN onderschrijft.

• Het bieden van voldoende ondersteuning aan de bewoner.

• Beschikbaar zijn als contactpersoon om, indien noodzakelijk, een 
beroep op te kunnen doen.



Van de ouders en/of wettelijke 
vertegenwoordiger(s) verwacht SWIN o.a.:

• Bereid zijn om als vrijwilliger/mantelzorger actief bij te dragen 
aan de invulling van de vrijetijdsbesteding, activiteiten en/of klein 
onderhoud.
• Commitment afgeven om een bijdrage aan het stichtingsfonds te 

betalen vanaf het moment dat de bewoner op de wachtlijst voor 
de toekomstige woonzorgvoorziening staat geregistreerd.



Vervolg
• Wanneer de kandidaat bewoner zich daadwerkelijk aanmeldt 

volgt een intakegesprek.  
• De bewonerscommissie van SWIN voert de beoordeling uit in 

samenspraak met de professionals van de zorgaanbieder. 
• SWIN en de zorgaanbieder staan ervoor garant dat de privacy van 

de kandidaat bewoner gewaarborgd is en blijft. 
• De kandidaat bewoner wordt individueel beoordeeld in relatie tot 

de overige bewoners, dan wel de samenstelling van de 
woongroepen. 



Geïnteresseerd?

info@swi-nootdorp.nl

en wij nemen contact met u op voor een vervolgafspraak!



Na de presentaties staan wij u graag te woord!


