
Woonzorgboerderij de Johannahoeve 
 
Wooninitiatief in ontwikkeling. Momenteel vinden er gesprekken met investeerders en de gemeente plaats. De planning is om uiterlijk 
het laatste kwartaal van 2017 de deuren te openen.  
	
Waarom dit initiatief? 
Wij zijn twee ervaren hulpverleners in zowel de verstandelijk 
gehandicaptenzorg als in de geestelijke gezondheidszorg. De 
afgelopen jaren kregen wij steeds vaker het gevoel dat wij 
tekort schoten in de zorg voor onze kwetsbare cliënten. Als 
gevolg van grote groepen, en veel wisselende hulpverleners 
vallen steeds meer cliënten tussen wal en schip. Soms hangt een 
deel van hun problematiek zelfs samen met de vele prikkels die 
het leven binnen een grote groep met zich mee brengt.  
Zowel de cliënten als het behandelteam zijn het er regelmatig 
over eens dat een kleinschalige woonvorm in een rustige 
omgeving de beste optie zou zijn om een terugval te 
voorkomen en aan een positieve toekomst te werken. Echter 
kon geen van deze cliënten terecht bij een dergelijke woonvorm 
vanwege de ernstige en vaak chronische problematiek. Het 
merendeel van de kleinschalige zorginitiatieven is niet ingericht 
op cliënten met chronische psychiatrische problematiek. 
Wanneer dit wel het geval is, wordt er vaak enkel dagbesteding 
aangeboden.  Deze combinatie van factoren heeft er voor 
gezorgd dat wij een eigen, kleinschalig woonzorginitiatief willen 
opstarten. 
 
Visie 
Een huiselijke, beschermde en gestructureerde woonomgeving 
voor mensen die het leven in de maatschappij (tijdelijk) moeilijk 
vinden, zo kan de boerderij omschreven worden. We willen 
een plek creëren waar de verwachtingen en verplichtingen 
vanuit de maatschappij minder belangrijk zijn dan het geluk van 
onze bewoners. We richten ons op de mogelijkheden en 
talenten en begeleiden de bewoners daarnaast in het vergroten 
van de vaardigheden om met de gevolgen van hun ziekte of 
beperking om te gaan. Anders dan bij grootschalige 
zorginstellingen is de begeleiding volledig afgestemd op de 
individuele behoeften. Wij werken met ons hart en durven op 
basis van onze jarenlange ervaring buiten de kaders te denken. 
We zijn 24 uur per dag aanwezig en begeleiden de bewoners. Er 
zijn geen wisselende diensten, geen overdrachten en geen 
verschillende personeelsleden. Dit zorgt voor rust en 
duidelijkheid. We streven er naar om met zijn alleen een 
bijzonder gezin te vormen.  

Doelgroep 
De woongroep bestaat uit maximaal acht bewoners. We 
richten ons in principe op mensen tussen de 18-60 jaar met een 
chronische psychiatrische aandoening, een autisme spectrum 
stoornis (ASS), een licht verstandelijke beperking of een 
combinatie hiervan. Daarbij kiezen we er voor om ons niet 
primair te richten op de diagnose of de (ziekte) geschiedenis, 
maar op de persoonlijkheid van de bewoner. Agressie en 
actieve verslaving zijn een contra-indicatie. Het uitgangspunt is 
dat daarnaast alles bespreekbaar is. Uit ervaring weten wij dat 
het verleden niet altijd een juist beeld geeft van de 
mogelijkheden voor de toekomst. Indien nodig kan licht en 
matig complexe verpleegkundige zorg worden verleend. 
Belangrijk is dat de bewoners een indicatie hebben voor 
langdurig verblijf (een ZZP-indicatie), bij elkaar en ons gezin 
passen en een meerwaarde ontlenen aan het wonen op een 
zorgboerderij 
 
 

 
Wonen en zorg 
De boerderij is een veilige, beschermde en gestructureerde 
plek. Deze plek zal zowel voor de bewoners als voor ons eigen 
gezin als thuis voelen. De bewoners krijgen begeleiding op de 
gebieden waar zij dit nodig hebben. Er wordt ondersteuning 
geboden bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen. 
Daarnaast bieden we ondersteuning in het sociaal-emotioneel 
welbevinden, het vergroten van de sociale vaardigheden en de 
omgang met elkaar. Er is ruimte voor verschillende karakters en 
het maken van eigen keuzes. Voor alle begeleiding geldt dat de 
bewoners zo veel begeleid worden als nodig en zo weinig als 
mogelijk. De prettige leefomgeving draagt bij aan een warm, 
huiselijk gevoel. De bewoners hebben een eigen, ruime kamer. 
Er is zijn gezamenlijke ruimtes, zoals een woonkeuken, zithoek 
en ontspanningsruimte. Rondom de boerderij is veel 
buitenruimte waar activiteiten worden ondernomen, waar de 
bewoners kunnen ontspannen en naar draagkracht 
werkzaamheden uit kunnen voeren. Er zijn een aantal dieren, 
zoals bijvoorbeeld geiten; varkens; kippen; konijnen en pony’s.  
 
Werk en dagbesteding  
Rondom de boerderij is veel buitenruimte waar bewoners 
kunnen ontspannen en waar naar draagkracht werkzaamheden 
uitgevoerd worden. Er zijn verschillende dieren die verzorgt 
worden, zoals bijvoorbeeld geiten; varkens; kippen; konijnen en 
pony’s. Er wordt gewerkt  in de moestuin en er vindt 
onderhoud van de boerderij plaats in de vorm van kleine en 
grotere klussen. Binnenshuis wordt de opbrengst uit de 
moestuin verwerkt, worden er maaltijden bereidt en dienen er 
(lichte) huishoudelijke taken uitgevoerd te worden. Naast de 
‘reguliere’ werkzaamheden in en om de boerderij wordt er met 
regelmaat een project uitgevoerd. Denk hierbij aan het 
opknappen van een oude auto; caravan; meubels of andere 
projecten die passen bij de wensen en mogelijkheden van de 
bewoners.. Ook is er ruimte om (oude) hobby’s op te pakken.  
 
Ook buiten de boerderij is er genoeg te beleven. Er zijn nauwe 
banden met de ondernemers in de directe omgeving. Zo 
kunnen bewoners, wanneer zij hier aan toe zijn, op een 
laagdrempelige manier (werk) ervaring opdoen op andere 
plekken. Wanneer betaald werk tot de mogelijkheden behoort, 
wordt de bewoner hierin begeleidt.  
 
Financiering 
De zorg en begeleiding worden gefinancierd vanuit het 
Persoonsgebonden Budget (PGB). Doorgaans hebben onze 
bewoners ZZP GGZ B3, GGZ B4, GGZ B5 of LVG 3. 
Eventueel kunnen we bewoners of hun familie ondersteunen bij 
het aanvragen van PGB. Naast zorgkosten betalen de bewoners 
huur, welke gefinancierd kan worden met een (Wajong) 
uitkering.  
 
Geïnteresseerd? 
Momenteel zijn wij druk bezig met het realiseren van de 
Johannahoeve. We zijn voornemens om ons te vestigen in de 
Gemeente Steenbergen op een prachtige, rustige plek. We zijn 
op zoek naar toekomstige bewoners. Bent u geïnteresseerd? 
Neem dan contact met ons op. 
anke_boogaard@hotmail.com tel. 0622018293 


