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De Hofstee 
Woonbegeleiding en dagbesteding Op Voorne-Putten 

 

 

Doel  

Aan de rand van Spijkenisse (Drogendijk 26) wordt door Stichting De Hofstee een nieuwe 

woonvoorziening voor verstandelijk gehandicapten gerealiseerd. Op de daarvoor aangekochte locatie 

staat reeds een pand wat geschikt gemaakt wordt voor dagbesteding. Zowel woonbegeleiding (in het 

nieuwe pand) als de dagbesteding-activiteiten (in het bestaande pand) worden uitgevoerd door Profila 

Zorg. 

 

Context 

In Nissewaard/Voorne/Putten is een behoefte aan VG-plekken voor 18+ en is professionele begeleiding 

nodig die mensen specifieke, kleinschalige begeleiding-op-maat biedt. Momenteel zijn er geen andere 

initiatieven bekend van aanbieders of ondernemers om in de nabije toekomst een dergelijke 

voorziening voor de doelgroep in deze regio te starten. 

 

Visie 

Bewoners van De Hofstee moeten prettig kunnen leven in een rustgevende, veilige omgeving waar zij 

genieten, tot hun recht komen, zich thuis voelen en tot volle bloei komen. De verstandelijk beperkte 

medemens mag zo in De Hofstee maximaal groeien in mogelijkheden en zelfstandigheid, zowel in het 

wonen als bij het werken.  

 

Het Hofstee initiatief is relevant voor de maatschappij als geheel en voor de (directe) omgeving in het 

bijzonder: geborgenheid, verbondenheid en veiligheid zijn van essentiële waarde in een verhardende 

samenleving. De Hofstee wil zo een plek zijn waar Gods liefde voor mensen concreet zichtbaar wordt in 

optimale begeleiding voor de verstandelijk gehandicapte medemens.  

 

Nieuwbouw De Hofstee  

Stichting De Hofstee is om de bestaande, kleine en in een wijk ingebouwde woonvoorziening 

Maraboehoek in 2020 te vervangen door de nieuw te bouwen, circulaire en energie neutrale locatie De 

Hofstee, zodat de volgende wensen gerealiseerd kunnen worden: 

- vergroting van 8 naar 20 plaatsen voor de doelgroep in de regio Voorne-Putten/Nissewaard  

- situering op een rustige locatie. Prikkelarm, vrij gelegen en toch dicht bij de stad. 

 

Op hetzelfde terrein wordt in een bestaand– na verbouwing – dagbesteding aangeboden. Ook zal er in 

de buitenlucht dagbesteding in het omliggende park worden aangeboden. Overleg hierover wordt 

gevoerd met de gemeente Bernisse en Staatsbosbeheer. Zo wordt dagbesteding ‘naast de deur’ 

gerealiseerd voor dat deel van de bewoners van De Hofstee waarvoor dat mogelijk is. Hierdoor worden 

vervoerstijd en –kosten tot het minimum teruggebracht.  

Ook wordt de dagbesteding t.b.v. andere cliënten, niet woonachtig op De Hofstee, ingezet. 

 

Doelgroep en zorg 

De doelgroep bestaat uit mensen met een verstandelijke beperking. Het gaat om cliënten met een 

ZZP-indicatie: VG4, VG5, VG6 en VG7. De nieuwbouw zal geschikt zijn om ook ZZP VG8 (met rolstoel) 

plek te bieden. 

 

Uit (nog niet afgerond) onderzoek bij het CZ-Zorgkantoor ZHE, MEE, CIZ en andere zorgverleners in de 

regio tekent zich een wachtlijst af in de regio Nissewaard/Voorne-Putten in de doelgroepen. Ruim 

voldoende om naast de 8 cliënten die overkomen van De Maraboehoek, de andere 12 plekken in De 

Hofstee te vullen. Inmiddels is hiervoor al een lange wachtlijst. 
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De begeleiding die verleend gaat worden in De Hofstee komt overeen met die nu in de Maraboehoek 

door Stichting Profila Zorg wordt verleend. Er hoeft niet geïnvesteerd te worden in een nieuwe, andere 

methodiek. Het personeel zal (grotendeels) meeverhuizen. 

 

Financiering  

Stichting De Hofstee is een ouderinitiatief en zal de begeleiding respectievelijk dagbesteding 

uitbesteden aan Profila Zorg. Het gaat om een PGB-initiatief. Begeleiding en dagbesteding worden 

betaald vanuit het PGB van de cliënt. Daarnaast betalen de cliënten huur voor de woning en een eigen 

bijdrage voor zaken als voeding, energie, inventaris, telefoon, tv, internet en het wassen van kleding. 

 

De exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose zijn gebaseerd op 20 plekken VG4, VG5, VG6 en VG7 

woonbegeleiding en minimaal 12 plekken dagbesteding.  

 

 

bestuur Stichting De Hofstee 

juni 2019 

 

 


