
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. 

Wonen op het  

Hafakkerterrein  
Ons uitgangspunt is dat ieder mens zijn eigen keuzes moet kunnen maken. De 

een kan dat bijna helemaal zelf en heeft bijvoorbeeld alleen wat hulp nodig bij 

het regelen van financiën. De ander heeft dagelijks ondersteuning nodig bij de 

persoonlijke verzorging. Bij Raamwerk kunnen kinderen en volwassenen met 

een lichamelijke en/of verstandelijke beperking terecht. Wij beschikken over 

een grote verscheidenheid in wonen, begeleiding en dagbesteding, in 

verschillende plaatsen in de Duin- en Bollenstreek. 

Wonen met begeleiding 

in de regio 



Wonen met begeleiding in de regio 

Kleinschalig wonen in de regio 
Er zijn cliënten die wel ondersteuning bij het wonen, 
maar geen specialistische behandeling van Raamwerk 
nodig hebben. Dan kan wonen in een kleinschalige 
woonvorm heel passend zijn. Sommigen wonen met 
meerdere personen in een groepswoning en hebben 
een gemeenschappelijke huiskamer. In deze woningen 
is begeleiding aanwezig of 24 uur per dag oproepbaar. 
Anderen wonen ‘op kamers’ in een huis. Zij ontvangen 
individuele begeleiding van  Raamwerk. Ook voor hen 
is begeleiding 24 uur per dag oproepbaar. Al deze 
woningen liggen verspreid over verschillende plaatsen 
in de Duin- en Bollenstreek. In Sassenheim kan men 
ook terecht in de Oude Post. In dit 
appartementencomplex zijn acht speciaal aangepaste 
woningen voor mensen met een lichamelijke beperking 
en zestien appartementen voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Hier is 24-uurs begeleiding 
aanwezig.  
 

Zelfstandig wonen in de regio 
Er zijn ook mensen die zelfstandig wonen in de regio, 
in een woning  via  Raamwerk of in een zelf gehuurd of 
gekocht huis. De benodigde zorg en ondersteuning 
ontvangen ze van Raamwerk. Dan komt bijvoorbeeld 
eenmaal per dag een begeleider om ondersteuning te 
bieden. De indicatie bepaalt altijd de in te zetten 
begeleidingsuren. De  woningen bevinden zich in een 
appartementencomplex, bij een zorgcentrum of in een 
gewone woonwijk in de Duin- en Bollenstreek.  
 

Hoe leer ik zelfstandig wonen 
In Noordwijk zijn twee trainingswoningen met elk 4 
cliënten die leren hoe zij zo zelfstandig mogelijk kunnen 
wonen. Er wordt getraind op alle gebieden die nodig 
zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Dat betekent 
training in praktische zaken als bijvoorbeeld koken en 
schoonmaken en boodschappen doen, maar ook 
planning en sociale vaardigheden. Na een periode van 
ongeveer 1 jaar wordt gekeken hoe een cliënt het beste 
kan wonen. Het kan zijn dat dat een zelfstandige 
woning is, maar het kan ook  zijn dat tijdens de training 
is gebleken dat het toch beter is om in een 
groepswoning te wonen. Samen wordt gekeken naar 
een vervolgplek. 
 

Individuele  begeleiding  
Mensen die zelfstandig wonen krijgen individuele 
begeleiding. In overleg met de cliënt en afhankelijk van  

 
de indicatie worden de begeleidingsuren vastgesteld. 
Dat kan 24-uurs telefonische bereikbaarheid zijn, maar 
ook ondersteuning op afspraak. Dan komt een van 
onze  begeleiders op vaste tijden langs voor 
ondersteuning. De begeleiding bestaat bijvoorbeeld  
uit hulp bij persoonlijke verzorging, bij administratie of 
bij het leren van dagelijkse vaardigheden.  
 

Steunpunt  
Op verschillende plekken in de regio zijn steunpunten 
ingericht, waar cliënten terecht kunnen voor wat 
(sociale) ondersteuning, een kopje koffie of een 
maaltijd. Op een steunpunt is altijd gedurende een 
bepaald gedeelte van de dag een medewerker 
aanwezig. De tijden kunnen per steunpunt verschillen. 
Sommige cliënten komen er bijna iedere dag; anderen 
komen als ze bijvoorbeeld zin hebben in een praatje. 
Meestal bevinden steunpunten zich in, of in de buurt 
van een appartementencomplex waar ook een aantal 
cliënten woont.  
 

Persoonlijke begeleiding  
Elke cliënt heeft een cluster persoonlijk begeleider 
(cluster pb-er), met wie hij of zij (en eventueel zijn/haar 
vertegenwoordiger) de algemene gang van zaken 
bespreekt en het ondersteunings-plan opstelt. Deze 
cluster pb-er fungeert dus als aanspreekpunt voor 
cliënt en verwanten. De cluster pb-er maakt deel uit 
van een vast team dat dagelijkse begeleiding verzorgt.  
 

Zo gewoon mogelijk 
Iedereen wil zo gewoon mogelijk leven, werken en vrije 
tijd besteden. Onze afdelingen Dagbesteding, en Vrije 
Tijd en Vrijwilligers helpen graag bij het vinden en 
uitoefenen van werk en allerlei andere activiteiten.  
 

Indicatie  
Een indicatie is altijd nodig voor wonen met begeleiding 
in de regio.  
Voor de Oude Post en de trainingswoning is een 
verblijfsindicatie met 24-uurs begeleiding vereist.  
 

Contact  
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met  de 
afdeling bemiddeling  van Raamwerk, via telefoon 
(0252) 34 57 70 of via e-mail:  

bemiddeling@hetraamwerk.nl 
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