
De Hafakker in Noordwijkerhout was dertig jaar geleden de eerste instelling in 

Nederland waar mensen met en zonder beperking naast elkaar gingen wonen 

op hetzelfde terrein, zogeheten ‘omgekeerde integratie’. Tegenwoordig maken 

diverse voorzieningen op het Hafakkerterrein deel uit van Raamwerk. De 

Hafakker ondersteunt en begeleidt kinderen en volwassenen met een 

lichamelijke en/of verstandelijke beperking op het gebied van wonen, 

dagbesteding en (para)medische zorg. 
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Wonen op het Hafakkerterrein 

Voor wie? 

Op het Hafakkerterrein wonen momenteel zo’n 124 
cliënten (vanaf 18 jaar): 

• met een verstandelijke (en lichamelijke) beperking; 

• met een ernstig meervoudige beperking (EMB); 

• die verstandelijk beperkt zijn en probleemgedrag 
vertonen; 

• die ouder worden, een verstandelijke beperking én de 
ziekte van Alzheimer hebben. 

Wonen met intensieve zorg en/of begeleiding 

Sommige cliënten hebben intensieve ondersteuning én 
(para)medische zorg nodig. Een beschermde woonplek 
op het Hafakkerterrein past bij hun behoeften, wensen 
en mogelijkheden. Zij wonen met meerdere mensen in 
huizen waar, afhankelijk van de behoefte, 24-uurs zorg 
geleverd kan worden.  

Wonen met speciale zorg 

Andere cliënten hebben speciale ondersteuning nodig. 
Voor hen zijn er aangepaste zorgwoningen op het 
terrein. Daar wordt specifieke ondersteuning gegeven 
die volledig op de zorgvraag is afgestemd. Denk aan 
mensen met een verstandelijke beperking én de ziekte 
van Alzheimer. Een aantal van hen woont in een 
gedeelte van het bijzondere appartementengebouw De 
Strandwal. Daar is 24-uurs zorg aanwezig.  

Wonen op jezelf 

Meerdere cliënten wonen op zichzelf op het 
Hafakkerterrein, in fraaie appartementen, bijvoorbeeld 
in De Veranda. Een prachtig nieuwbouwcomplex waar 
mensen met en zonder beperkingen naast elkaar 
wonen. Tien cliënten beschikken daar over een eigen 
tweekamerappartement. Ondersteuning krijgen ze 
vanuit Raamwerk; hun maaltijden kunnen ze gebruiken 
in dagcentrum De Waterjuffers, waar een restaurant én 
steunpunt gevestigd zijn. 

Begeleiding op maat 

Iedere cliënt stelt samen met een cluster persoonlijk 
begeleider (cpb-er) zijn/haar ondersteuningsplan op. 
Samen bewaken zij dit ook. In dit plan worden  

 

afspraken vastgelegd tussen de cliënt, (eventueel) zijn/
haar vertegenwoordiger(s) en Raamwerk. De cpb-er 
maakt deel uit van het vaste team dat verbonden is aan 
de woning(en). Daarnaast werkt er een groot aantal 
specialisten, onder wie een arts, gedragskundigen en 
paramedici. 

Dagbesteding en vrije tijd 

De cliënten die op het Hafakkerterrein wonen, willen zo 
gewoon mogelijk leven, werken en hun vrije tijd 
besteden. De afdelingen Dagbesteding, en Vrije Tijd en 
Vrijwilligers helpen graag bij het vinden en uitoefenen 
van werk en andere activiteiten. In overleg met de 
cliënt stellen onze medewerkers een passend 
programma samen, dat deels door medewerkers van 
Raamwerk en deels door vrijwilligers wordt ingevuld. 

Verder op het terrein 

Het voormalige instituutsterrein is nu openbaar gebied, 
waardoor cliënten niet meer afgezonderd van de 
buitenwereld wonen. Op het terrein ligt ‘De 
Speelakker’, de gezellige waterspeeltuin waar kinderen 
uit heel Noordwijkerhout komen spelen. De paarden 
van de zorgboerderij, waar cliënten planten en dieren 
verzorgen, grazen er naast die van de 
Noordwijkerhoutse ruiterclub. 

Regionale dienstverlening 

Ook mensen met beperkingen die niet op het 
Hafakkerterrein wonen kunnen bij ons terecht; voor 
bijvoorbeeld dagbesteding of fysiotherapie. Een 
indicatie is altijd nodig. 

Indicatie 

Om voor wonen op het Hafakkerterrein in aanmerking 
te komen, is een indicatie ‘Verblijf met behandeling’ 
nodig, vanaf zorgzwaartepakket (zzp) VG 04 tot en met 
zzp VG 08. Een indicatie kan aangevraagd worden via 
het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), www.ciz.nl 

Contact 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met  de 
afdeling bemiddeling  via telefoon (0252) 34 57 70 of 
via e-mail: bemiddeling@hetraamwerk.nl 

Stichting het Raamwerk 

Strandwal 2 2211HT 

Noordwijkerhout 

0252 - 34 56 78  

Bemiddeling@hetraamwerk.nl 

www.hetraamwerk.nl 


