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Wooninitiatief De Nederhof 

Wooninitiatief De Nederhof te Honselersdijk is ontstaan op initiatief van Levin, een PGB zorgbedrijf uit 

Rijswijk. De visie van Levin is ontwikkeld door de jaren heen en wordt samengevat in de volgende drie 

kernwoorden: samen, betrokken en authentiek.  

Bij een wooninitiatief van Levin wordt samenwerking tussen bewoners, begeleiders en ouders belangrijk 

gevonden. Wij staan dan ook achter de door Chiel Egberts beschreven dynamische driehoek. 

Er wordt bij De Nederhof zelfstandig met elkaar gewoond (zelfstandig met de zorg die ze nodig hebben). 

Er gelden dus naast individuele afspraken die voor iedere bewoner anders kunnen zijn ook wat 

algemene afspraken die bijdragen aan een gezond en veilig woonklimaat waarin we ook met elkaar 

onder een dak kunnen wonen. Het is van belang dat iedere bewoner, begeleider, ouder of bezoeker zich 

bewust is van de afspraken zodat we elkaar erop kunnen wijzen. Enkele afspraken zullen wij ook 

vermelden in de beide welkomsthallen. In dit bestand vinden jullie de afspraken.  

Lees deze s.v.p. heel goed door en vooral belangrijk; houd je eraan, het goede voorbeeld begint bij 

jezelf! 

Algemene omgangsnormen De Nederhof 

- Vraag of bespreek als er iets is. Wees altijd eerlijk! 

- Niet elkaar (uit)schelden. 

- Help elkaar en durf bij elkaar om hulp te vragen. 

- Ondanks dat er individuele afspraken gelden, geldt er als je samen uit gaat ook de regel: samen 

thuis! 

- Laat de begeleiders weten waar je bent en hoe laat je verwacht thuis te zijn. Geen zin om het 

tegen een begeleider te zeggen? Schrijf het op het afwezigheidsbord! 

Wijzigen de plannen? Geef dit door via een appje of belletje aan de begeleider via het algemene 

De Nederhof telefoonnummer. 

Iedere bezoeker dient zich aan- en af te melden 

- Voor bezoekers hangt er in beide welkomsthallen een aan- en afmeldschrift. Voor iedereen die 

niet woont of werkt in De Nederhof is het voor de veiligheid van onze bewoners en spullen van 

belang om je hierin aan- en af te melden.  

 

- Mocht je als begeleider zomaar even langskomen, waardoor je dus niet op het rooster staat, 

vragen wij je ook aan- en af te melden via dit schriftje. 

 

- Mocht je je vergeten zijn af te melden, bel dan gerust even met het algemene nummer van De 

Nederhof om je af te melden. 

 

- Laat altijd telefonisch of via de mail weten als er klussers komen, zodat de begeleiding hier 

rekening mee kan houden. Verwijs de klussers dan ook naar dit aan- en afmeldschriftje. 
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Deze afspraak is van belang omdat wij graag inzicht houden in wie er wanneer in het gebouw aanwezig 

zijn geweest EN heel belangrijk: mocht er brand (of een oefening) uitbreken weten de begeleiders exact 

wie er in het gebouw aanwezig zijn zodat dit gecheckt kan worden. 

Let op! Vraag altijd ter controle even na bij klussers, vrienden van bewoners of anderen die je in De 

Nederhof rond ziet lopen of zij zich hebben aangemeld.  

 

In de welkomsthal hangt informatie voor bewoners 

In beide welkomsthallen (vleugel 1 en vleugel 2) hangen verschillende informatieborden die 

duidelijkheid en structuur geven aan de bewoners van De Nederhof.  

Hierop is het volgende te zien: 

- aanwezigheid begeleiders 

- aan- of afwezigheid voor bewoners (leer de bewoners hier adequaat mee om te gaan) 

- eetschema voor een hele week 

Sluit altijd alle deuren en ramen 

- Doe alleen de ramen open als je aanwezig bent in je woning op de benedenverdieping en doe 

deze weer dicht als je de woning verlaat. 

- Leg geen waardevolle spullen in de raamkozijnen. 

- Leg geen waardevolle spullen in het zicht. 

- Draai altijd de deur van je woning op slot als je deze verlaat. 

- Draai altijd de deur van het kantoor op slot als je deze verlaat. 

- Maak alleen gebruik van de vier hoofddeuren en de deur van woonkamer 2. Sluit deze altijd 

achter je. 

- Bezoekers kunnen aanbellen bij de vier hoofddeuren. Vraag bij opendoen van de deur altijd voor 

wie de bezoeker komt als je hem/haar niet herkent. Overleg bij twijfel altijd met een begeleider! 

- Wijs elkaar erop indien dit niet gebeurd. 

De nooddeuren zijn niet voor dagelijks gebruik! Indien je deze toch gebruikt, let er dan goed op dat je 

deze achter je weer goed sluit. Check dit ook even. 

Brandveiligheid 

- NIET ROKEN binnen.  

 

- Indien brandalarm af gaat, moet iedereen het protocol volgen. Met bewoners wordt dit met 

strikte regelmaat geoefend.  

- De vluchtroutes hangen verspreid door het gebouw en (nood)uitgangen worden aangegeven 

door de welbekende groene bordjes. 
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- Ook voor de controle tijdens de ontruiming is het erg belangrijk dat bezoekers hun namen 

noteren in het aan- en afwezigheidsschriftje! 

- Evalueer de brandoefening en herhaal de oefening met regelmaat. 

 

Communicatie met begeleiders van De Nederhof 

- Iedere dagdienst checkt het mailaccount: teamdenederhof@levin-zorg.nl  

Dit is het algemene mailadres van locatie Wooninitiatief De Nederhof. 

- Het algemene telefoonnummer van locatie Wooninitiatief De Nederhof is: 0641524132 

Hiernaar kan worden gebeld en voor minder belangrijke berichten kan er gebruik worden 

gemaakt van de app.  

 

- Voor (nood)gevallen of specifieke vragen zijn de coördinatoren Ellen of Shirley bereikbaar op de 

volgende nummers: 

Ellen  06 28466065 

Shirley  06 28466062 

 

Vraag gerust! Alle begeleiders en de coördinatoren staan hier voor open. Voor een goede 

onderlinge sfeer is het belangrijk om bij elkaar te durven vragen, dit voorkomt irritaties en 

onduidelijkheden. 

 

Gezamenlijk dineren 

- Op maandag t/m donderdag wordt er in principe gegeten in eigen woonkamer. De praktijk wijst 

uit dat er weinig avonden zijn dat iedere bewoner mee-eet, waardoor er woonkamers 

samengevoegd worden voor de gezelligheid. Keuze is uiteraard aan de bewoner zelf waar hij/zij 

aan wil sluiten.  

- Er wordt (nog) niet gekookt in iedere woonkamer, maar dat betekent niet dat er niet gegeten 

kan worden. 

- Op vrijdag t/m zondag is het keuze aan de bewoner in welke woonkamer en met wie hij/zij wil 

eten.  

- Uiteraard mag er visite mee-eten. Zij betalen dan € 2,50 per diner/lunch en dient direct te 

worden voldaan bij de aanwezige begeleider. 

- Appartementbewoners eten ook mee. Er wordt geturfd wanneer zij mee-eten en de kosten 

hiervan worden achteraf maandelijks gefactureerd. 

Logeetjes 

- Gezellig! Maar stem goed af met de ouder/vertegenwoordiger en persoonlijke begeleider wie er 

komt logeren en welke afspraken er gelden. 

 

Sleutels 

mailto:teamdenederhof@levin-zorg.nl
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- Iedere medewerker bezit over een eigen sleutel om het gebouw in te kunnen. De bewoners 
hebben deze sleutel ook.   
De bewoners hebben nog een sleutel nl. die van hun eigen woning.   
 

- Er zijn 3 sleutelbossen altijd aanwezig in De Nederhof: groen, blauw en rood en zijn altijd in het 
bezit van de begeleiders. Spreek elkaar erop aan als er eentje rondslingert. 

 

 

 


