
Workshop Goed wonen voor mensen met een licht verstandelijke beperking 

Door Jan Troost en Anneke van der Vlist    

 

Programma 

1.Dromen over wonen      

2.Uitkomsten van de woondroom delen 

3.Presentatie: Wat is een woonzorgvisie? 

4.Van dromen naar beleid 

 

1 + 2 Dromen over wonen en uitkomsten 

In 8 tafelgroepjes hebben de deelnemers hun woondromen met elkaar gedeeld. Hieronder een 

aantal voorbeelden van wat er is opgeschreven (en getekend!) 

Opdracht: Schets hier je woondroom 

Welke woning? 

 Huisje met een rieten dak 

 Boerderij 

 Groepswonen 

 Gezinshuis 

 Appartement met aparte slaap- bad- en woonkamer 

 Huis met zwembad, hond en kat 

 Villa met hond 

 Vrijstaand huis 

 Kasteel 

 Woonboot 

 Luxe villa met studio's met centrale ruimte 

 Verbouwde school 

 Ontmoetingsruimte, kan ook gezamenlijk eten 

 Op Ibiza wonen met een vriendin 

 Tiny house voor mensen met een LVB 

 Sportruimte die toegankelijk is voor iedereen 

Samengevat: De droomwoning kan er heel verschillend uitzien, wel vaak eigen appartement/studio 

mét ook een gezamenlijke ruimte. En wat luxe is ook fijn. 

Waar? 

 Aan zee 

 Stad Rotterdam,  

 Roombeek/Enschedé. Dichtbij mijn vader en mijn werk. 

 Centraal: Utrecht 

 Wijngaard 



 Ibiza 

 Samen wonen in warm land 

 Drenthe 

 Nijmegen 

 In het noorden met veel gras 

 Angeren, 

 Nijmegen 

 Valkenburg,  

 Zevenbergen  

 Zeeland 

Samengevat: De droomwoning staat in een bepaalde stad/dorp (er worden verschillende gemeenten 

genoemd). En soms is het gebied wat ruimer: een bepaalde regio of provincie. 

Wat is er in de buurt? 

 Dieren 

 Beetje mensen 

 Mijn ouders 

 Mijn familie 

 Zus, vriendin, zoon 

 Cafétjes 

 Station 

 OV 

 Winkels bijvoorbeeld Action 

 Restaurantjes 

 De zee, strand 

 Winkels 3x 

 Winkelcentrum 

 Sportschool 

 Sporten 

 Bezienswaardigheden 

 Uitgaansgelegenheden 

 natuurgebied 

 Buurtteam 

 Het zelfregiecentrum moet er zijn 

 Sport, wandelen 

 Kerk, moskee 

Samengevat: De droomwoning staat vaak in de buurt van familie. Er zijn winkels en OV in de buurt 

en voorzieningen voor uitgaan, sport en ontspanning. Een paar mensen noemen ook de 

ondersteuning in de buurt. 

Met wie? 

 Ouders en broer en gezin, 

 Later in de toekomst samenwonen 

 We willen samenwonen en we wachten erop 

 Wij willen samenwonen en dan gewoon in een mooi huis voor ons twee. Kan dat? 



 Wat mijn droom is: echt samenwonen met mijn boy, dat is mijn droom en wens 

 Vriendin 

 Met wie ik nu samenwoon, mijn vriendin 

 Met Floor, Met Jan  

 Met mensen die je zelf kan kiezen, waar je jezelf kan zijn 

 Dieren: 5 duitse herders, 

 Huisdieren 

 Honden  

 Mensen met een LVB, zelfde leeftijd 40 tot 60 jaar 

 Partner en liefst 2 honden 

 2 tamme ratten 

Samengevat: In de droomwoning wonen een aantal mensen samen met hun partner, vriend of 

vriendin. Of met mensen die je zelf kan kiezen en mensen met een LVB. En er zijn vaak huisdieren, 

vooral honden. 

Welke ondersteuning? 

 Huishouden en was 

 Bereikbaar 

 Financiën 

 Fijne begeleiding 

 Begeleid, heb hulp nodig bij de was en koken 

 1 keer in de week begeleiding 

 Om goed te wonen heb je familie nodig 

 Geen ondersteuning 

 Gezinshuisouders en personeel, hier ben ik erg blij mee 

 Thuiszorg 

 Poetshulp 

 Dominee – vertrouwenspersoon 

 Vrijwilliger 

 Koks 

 Elkaar ondersteunen 

 Samen op Aruba en een heel klein beetje begeleiding nodig 

 Als het nodig is dat je terug kan vallen op begeleiding 

 Nachtdienst, 24 uur begeleiding 

Samengevat: De ondersteuning in de woondroom is echt maatwerk, het past precies bij de persoon. 

Het kan hulp bij het huishouden, bij de financiën of begeleiding zijn.  En soms is er geen 

ondersteuning of helpen mensen elkaar. Bij sommigen is er altijd hulp in de buurt, bij anderen is het 

1 keer per week.  

 

3 Presentatie: wat is een woonzorgvisie 

Zie PowerPoint presentatie 

 

4 Van dromen naar beleid 



Hierover gingen we met elkaar in gesprek. We bespraken wat je kan doen om je woonwensen 

duidelijk te maken in de gemeente waar je woont (of wil wonen). Je kunt de politiek benaderen. 

Bijvoorbeeld iemand van je eigen partij die in de gemeenteraad zit. Of de wethouder. Je kunt hen 

ook uitnodigen in de woonvorm waar je woont. Dan kunnen ze dat zien en je kunt je wensen 

vertellen. 

Als jouw gemeente de woonzorgvisie gaat maken, kan je vertellen wat daarin moet staan voor 

mensen met een LVB. Dat kan je zelf doen of met de Wmo raad (of adviesraad sociaal domein). Het 

is belangrijk dat de woonzorgvisie niet alleen over ouderen gaat. Die moet ook gaan over jonge 

mensen met een beperking. 

 


