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Raamwerk ondersteunt en begeleidt (jong)volwassenen met 
een beperking bij zelfstandig of begeleid wonen, dagbesteding, 

verzorging en ontwikkeling. Op het gebied van wonen geeft 
Raamwerk ondersteuning op diverse manieren. Van 

zelfstandig wonen in een eigen woning met een steunpunt 
in de buurt, wonen onder begeleiding, tot wonen in 

een woongroep. 

TEKST HARM DRAGT
BEELD BURO BINNEN

Wendy Plug binnen Raamwerk verantwoordelijk voor com-
municatie is bij het gesprek aanwezig. “Onze doelgroepen 
zijn (jong)volwassenen met een verstandelijke en/of lichame-
lijke beperking. De woonlocaties en de voorzieningen die wij 
bieden zijn te vinden in Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, 
Noordwijkerhout, Sassenheim, Rijnsburg en Voorhout.

Bewoonster Sammy-Jo 
Sammy-Jo heeft een licht verstandelijke beperking en woont 
sinds twee jaar met haar katten in Noordwijk Binnen. Ze 
woont hier in één van de 14 appartementen die Raamwerk 
bemiddelt voor wooncoöperatie Stek. Het uitgangspunt is 
dat de bewoners zo zelfstandig mogelijk wonen maar 
begeleiding is nabij. Sammy-Jo heeft evenals de andere 
bewoners een ruim appartement met een zitkamer inclusief 
keuken, een slaapkamer en een badkamer. Zij zelf kijkt vanaf 
de tweede verdieping uit op de Weteringkade. De van oor-
sprong Katwijkse heeft sinds dat ze hier woont het prima naar 
haar zin. Ik heb een vriendje in Katwijk en soms ben ik dus 
daar. Ik werk bij de Zeeman in Noordwijk en verder vul ik mijn 
dagen met het verzorgen van mijn katten, huishouden, bood-
schappen doen en TV-kijken. Ik doe nagenoeg alles zelf. 
Mijn moeder en zus helpen mij met de financiële admini-
stratie. Maar ik ben ook blij met de ondersteuning die ik van 
Raamwerk krijg. We maken vaak een praatje en zij helpen mij 
bijvoorbeeld herinneren dat ik de kattenbak moet verschonen.” 
Het complex beschikt over buurtkamer ‘De Wetering’ waar de 
bewoners en hun buren op de woensdagmiddag welkom zijn 
voor koffie en thee en waar gezamenlijk naar het WK voetbal 
is gekeken. Ook Sammy-Jo bezoekt af en toe de buurtkamer. 

Ruime begeleidingsmogelijkheden
Begeleidster Yvonne van den Burg, ook bij het gesprek 
aanwezig, laat weten dat er op tal van manieren onder-
steuning wordt gegeven aan de cliënten die zij in Noordwijk 
onder haar hoede heeft. “Het is weliswaar de bedoeling dat 
onze cliënten zo veel mogelijk alles zelf (gaan) doen maar op 
de weg daarnaartoe en als zij dat eindstadium al hebben 
bereikt ben ik beschikbaar om ze te helpen. 

Dat kan van alles zijn. Het beantwoorden van uiteenlopende 
vragen, in het geval van Sammy-Jo kom ik vaak een praatje 
maken om te kijken of het goed gaat met haar en haar katten. 

Op onze andere locatie aan de Jeroensweg in Noordwijk 
bieden we een iets andere woonvorm aan. Hier leren we de 
bewoners allerlei vaardigheden zoals koken, schoonmaken 
en boodschappen doen. Net als sociale vaardigheden, 
plannen en organiseren bijvoorbeeld. We kijken of ze daarna 
wel of niet zelfstandig(er) kunnen wonen, zoals op de 
Wetering waar Sammy-Jo haar appartement heeft. 

Om de bewoners zo goed mogelijk te helpen werken wij 
in vier diensten. ’s Ochtends, rond het middaguur, in de 
avonduren en gedurende de nachtelijke uren. Als het nodig is 
dan zijn wij ook tussendoor beschikbaar. Ook wordt ervoor 
gezorgd dat na de coronajaren weer leuke gezamenlijk 
activiteiten worden opgepakt waarbij Sinterklaas en Kerst 
mooie kapstokken zijn.” 

Buurtkamer ‘De Wetering’ 
Inmiddels is de buurtkamer aan de Bloemendaalsestraat 23b 
al enige tijd geopend. Buurtkamer De Wetering is iedere 
woensdagmiddag tussen 16.30 en 17.30 uur open voor een 
kop koffie, thee of limonade voor de kinderen, om elkaar als 
buren te ontmoeten en beter te leren kennen. Loop gerust 
binnen, drink gezellig een kopje koffie, lees een krantje, pak 
een boek uit de mini-bieb of kom gewoon gezellig langs 
voor een praatje met elkaar. 
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