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1 INLEIDING 

Provincie Gelderland heeft in 2010 de stand van zaken rondom kleinschalig wonen in de 
provincie gemeten. In de Monitor1 is gekeken naar vraag en aanbod van woonzorgvoor-
zieningen voor mensen met dementie en mensen met een beperking. 

Opvallend is de opkomst van de particuliere woonzorginitiatieven. Reden om daar extra 
aandacht aan te besteden.  

De provincie Gelderland heeft, binnen de context van het programma Thuisgeven in Gel-
derland, het particuliere initiatief ondersteund. Het programma heeft als doel dat mensen 
langer zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. Thuisgeven 
in Gelderland is eind 2011 afgerond en wil daarom de opgedane expertise van en voor 
particuliere ondernemers bundelen en verspreiden. Naast deze brochure is ook de tool-
box "Levenswerk!' ontwikkeld voor particuliere zorgondernemers, waarbij de praktijker-
varingen bij initiatieven zelf de basis zijn. Het netwerk NetKW gaat dit beheren en inter-
actief op haar website onderhouden (www.netkw.nl). "Particuliere wooninitiatieven in 
Gelderland" is bedoeld voor ondernemers, maar ook voor hun gesprekspartners bij ge-
meenten, corporaties en zorgaanbieders.  

Deze brochure beschrijft in kort bestek enkele kenmerken van het particuliere initiatief. 
Ingegaan wordt op het belang van het particuliere initiatief. Er worden drie typerende 
voorbeelden van particuliere initiatieven beschreven: 

 Thomashuis te Varik 
 De Wijde Mantel in De Glind 
 In de Luwte te Ermelo 
 

2 PARTICULIER INITIATIEF 

Particuliere initiatieven zijn initiatieven die voor een belangrijk deel buiten de reguliere 
institutionele kaders plaatsvinden. Het particuliere initiatief is zeer veelzijdig: 

1. Ouderinitiatieven. Dit zijn projecten die zijn opgestart door – meestal – de ouders 
van kinderen met een beperking. Het initiatief ligt niet bij een reguliere organisatie. 
Binnen deze groep particuliere initiatieven vinden we veel projecten voor mensen 
met een verstandelijke of psychiatrische beperking.  

2. Private initiatieven, de zorgondernemers. Deze initiatiefnemers zijn veel nadrukkelij-
ker bedrijfsmatig bezig met het opzetten van de nieuwe zorgprojecten. Binnen deze 
groep particuliere initiatieven vinden we veel zorgboerderijen en relatief vaak projec-
ten die bedoeld zijn voor mensen met dementie.  
Een belangrijke variant zijn de Thomashuizen en De Herbergiers. Dit is een landelijke 
franchiseketen. Ook andere organisaties streven landelijke uitrol na maar blijven qua 
omvang nog ver achter bij de Thomashuizen en De Herbergiers. 

3. Zelforganisaties. De initiatiefnemers zijn zorgontvangers die zichzelf organiseren. Dit 
type projecten komt minder vaak voor. Je ziet het binnen de maatschappelijke op-
vang, de verslavingszorg.  

                                                
1  Nouws, H: Kleinschalig groepswonen in Gelderland. Monitor 2010. Provincie Gelderland. Oktober 2010. Zie de 

website van de provincie: http://www.gelderland.nl/smartsite.dws?id=19055  
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3 ONTWIKKELINGEN IN PROVINCIE GELDERLAND 

Mensen met dementie 

Uit de monitor blijkt dat dementie een sterk groeiend probleem gaat vormen de komende 
jaren: 

Figuur 1 Ontwikkeling van het aantal mensen met dementie in provincie Gelderland, 
2010 – 2040 (CBS) 
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Op de korte termijn is er veel bouwactiviteit zichtbaar in de provincie: organisaties - tra-
ditioneel en particulier – die inspelen op de vraag naar plaatsen voor mensen met de-
mentie. Onderstaande figuur laat zien hoe de vraag zich tussen 2009 en 2019 ontwikkelt, 
hoe het aanbod in dezelfde periode groeit, en de verhouding tussen vraag en aanbod. Uit 
de figuur kan worden afgelezen dat de ontwikkeling van nieuwe capaciteit redelijk gelijke 
tred houdt met de ontwikkeling van de vraag.  

Figuur 2 Vraag versus aanbod verblijfsplaatsen voor mensen met dementie in de pro-
vincie Gelderland. 
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Een belangrijke conclusie van de monitor is dat de vraag naar kleinschalig wonen voor 
mensen met dementie zich vooral op het platteland ontwikkelt, terwijl het aanbod zich 
vooral in de grote kernen concentreert. De afgelopen jaar is er wel een tendens geweest 
naar deconcentratie van bestaande grootschalige verpleeghuizen, maar deze deconcen-
tratie houdt op bij een bepaalde omvang van de locaties. In plattelandskernen is de be-
hoefte aan opvang vaak beperkt tot kleine aantallen, 6 tot 18 plaatsen. 

Mensen met een beperking 

De monitor geeft ook inzicht in wonen met zorg voor mensen met een meervoudige, 
verstandelijke of psychische beperking. Hier spelen heel andere ontwikkelingen een rol 
dan in het geval van de doelgroep dementie: 

 

Gelderland heeft 
relatief veel capaci-
teit  

Gelderland telt 11.213 intramurale en semimurale plaatsen wo-
nen met zorg voor mensen met een verstandelijke en meervou-
dige handicap. Dit is 0,561% van de bevolking in Gelderland 
(landelijk 0,425% van de totale bevolking; bron VGN). 

Gelderland telt 5.891 plaatsen wonen met zorg voor mensen met 
een psychiatrische beperking. Dat is 0,295% van de Gelderse 
bevolking (landelijk 0,205% van de totale bevolking; bron GG-
Net).  

 

Capaciteit oneven- De capaciteit aan plaatsen wonen met zorg voor mensen met een 
verstandelijke, meervoudige of psychiatrische beperking is one-
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wichtig verspreid  venredig verdeeld over de gemeenten. Sommige gemeenten 
hebben geen capaciteit. Andere gemeenten hebben tot 6 respec-
tievelijk 8 keer zoveel capaciteit dan het Gelders gemiddelde. 

De concentratie is vooral te vinden in en rond traditionele instel-
lingsterreinen. De deconcentratie van de afgelopen decennia 
heeft het beeld wel veranderd, maar het oude vestigingspatroon 
van deze instellingen is nog steeds zichtbaar. 

 

Vraag is mobiel De vraag naar wonen met zorg voor deze doelgroep is minder 
lokaal bepaald dan de vraag naar wonen met zorg voor mensen 
met dementie. Wil de laatste groep vooral in de eigen gemeen-
schap worden opgevangen, de doelgroep gehandicapten is veel 
mobieler.  

 

 

4 HET BELANG VAN PARTICULIER INITIATIEF 

Zeven redenen waarom het particulier initiatief belangrijk is voor de samenleving en voor 
de cliënten die er gebruik van maken: 

1. Variatie De particuliere initiatieven vormen een welkome aanvulling op 
het reguliere aanbod vanwege de grote variatie in vormen, 
doelgroepen, oplossingen, visies, enzovoorts. Voor de klant valt 
er meer te kiezen. 

2. Ceativiteit Particuliere initiatieven zijn creatief en inventief. Daardoor ope-
nen zij de toekomst voor wonen met zorg. Zij tonen vergezich-
ten van wat er nog meer mogelijk is. Zij hebben originele oplos-
singen.  

3. Kleinschalig Particuliere initiatieven zijn overwegend kleinschalig. Ze richten 
zich op een kleine, vaak lokale doelgroep. Kleinschaligheid 
brengt voordelen met zich mee voor de cliënt, voor de organisa-
tie en samenleving. 

4. Lokaal aanbod Doordat particuliere initiatieven kleinschalig zijn, slagen zij er in 
– in tegenstelling tot de institutionele aanbieders - om zich in 
kleine kernen te vestigen. Cliënten kunnen in hun eigen dorp 
blijven wonen. Dit is belangrijk vanwege de vergrijzing. 

5. Mantelzorg De combinatie kleinschalig en kleine kernen betekent dat parti-
culiere initiatieven vaak met succes de lokale bevolking en man-
telzorgers betrekken bij het project. Goed voor de cliënt. En het 
past bij de uitgangspunten van de WMO.  

6. Economie Particuliere projecten vormen in kleine kernen een belangrijke 
economische impuls. Een project van 18 mensen met dementie 
is een input van 1-miljoen euro, uit te geven in de lokale eco-
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nomie. Ook levert het lokale werkgelegenheid op. 

7. Hergebruik 
vastgoed 

Tot slot is vaak te zien dat particuliere projecten gebruik maken 
van bestaand vastgoed, vaak ook vastgoed met een historische 
waarde. Dit is nuttig in gebieden waar nieuwbouw niet mogelijk 
of verstandig is.  

 

Voor meer informatie zijn vooral de volgende twee publicaties nuttig: 

Elfring, Meike, Eralt Boers, Petra Crombag, Ineke Aufderhaar, Beatrijs Jansen: Levens-
werk!? Op weg naar een kleinschalige woonzorgvoorziening. Handvatten voor parti-
culiere ondernemers. Kennispraktijk en Vilans. Nijmegen, 2011. 

Nouws, H.: Een spannend huwelijk. De verbintenis van gemeenten, woningcorporaties, 
zorgaanbieders met particuliere initiatieven kleinschalig wonen. Provincie Utrecht en 
Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Utrecht, 2011. 

 

5 THOMASHUIS VARIK  

Het Thomashuis in Varik is nu anderhalf jaar open. Ineke Mars en Bram Roelofsen kijken 
terug op een drukke periode en zijn tevreden. Een monumentale gerestaureerde boerde-
rij in een kleine gemeenschap misstaat bepaald niet. Een monumentale boerderij heeft 
een nieuwe bestemming gekregen, en de bewoners van Varik blijken zeer uitnodigend te 
zijn naar de nieuwe dorpelingen.  

Het ideaal van de twee 
zorgondernemers is een 
prettige en huiselijke 
omgeving te bieden 
voor de bewoners met 
een verstandelijke be-
perking. Omdat het zo 
klein en overzichtelijk is 
kunnen de zorgonder-
nemers zich helemaal 
richten op de cliënten. 
Ze wonen in hetzelfde 
pand, zijn veel aanwe-
zig. Dit is ook belangrijk 
voor de ouders: vast 
aanspreekpunt, korte lijnen, snelle beslissingen. 

Projectkenmerken 

Gemeente en woonplaats Varik, gemeente Neerijnen 

Doelgroep Mensen met een verstandelijke beperking 

Aantal personen 7 
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Zorgzwaarte bewoners ZZP VG 3-6 

Bekostiging PGB 

Initiatiefnemers De Thomashuizen en een echtpaar met ervaring in 
zorg en onderwijs 

Rechtspersoon en bestuur VOF 

Soort gebouw Historische boerderij, gemeentelijk monument 

Eigenaar gebouw Vestia 

Woonruimte Zit-slaapkamers 18-30 m2, sanitair op beide ver-
diepingen, gemeenschappelijke leefruimte 80 m2 

Zorgverlening en zorgverlener Zorgondernemers (2 fte) + personeel in dienst 
(1,6 fte) plus stagiaire.  

Internet http://www.thomashuis.nl/Varik 

 

Plaats in de gemeenschap 

In deze kleine gemeenschap van nog geen 1000 bewoners was geen zorgaanbod. De 
vraag uit het dorp zelf is er ook nauwelijks. De bewoners van Thomashuis Varik komen 
allemaal op één na uit de dorpen in de directe omgeving.  

 

 

De ouders van de bewoners wonen niet in Varik zelf. Zij bieden geen structurele zorg, 
maar wel hand- en spandiensten. Ze zijn meer voor de leuke dingen zoals de dagjes uit. 
En ze zijn graag bereid klusjes op te knappen.  

Het dorp kent de bewoners goed. En op een vriendelijke wijze worden de bewoners wel 
in de dorpsgemeenschap betrokken. Een bewoner haalt bijvoorbeeld iedere dag de krant 
bij buurvrouw. Een andere bewoner helpt weer met het uitlaten van een hond. Het 
dorpshuis heeft samen met een lid van de koersbalvereniging de bewoners meegetrok-
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ken in het spel en gezorgd voor materialen. En nog veel meer van dit soort dingen. 

Locale economie 

Inclusief de zorgondernemers biedt het project circa 4 fte werkgelegenheid. Sinds kort 
staat Thomashuis Varik ook te boek als officiële leerwerkplaats. De medewerkers komen 

uit Varik en omliggen-
de dorpen. 

De economie van het 
dorp Varik is beschei-
den: een dorpswinkel, 
een dorpshuis en een 
boerderijwinkel. Van 
dit alles maakt het 
Thomashuis regelma-
tig gebruik. Voor de 
grote boodschappen 
rijdt het zorgechtpaar 
naar de stad.  

Vastgoed 

Dit Thomashuis is gevestigd in een fraaie monumentale boerderij uit het begin van de 
20e eeuw. Het voorhuis laat van binnen de sierlijkheid van het fin-de-siècle zien. De aan-
gebouwde stal met de enorme rieten kap is nu in gebruik als gemeenschappelijke leef-
ruimte.  

Het dorp is blij dat de 
boerderij weer een woon-
bestemming heeft, en 365 
dagen per jaar bewoond 
is. Het pand is netjes op-
geknapt en wordt keurig 
onderhouden. Men vrees-
de aanvankelijk dat er een 
kantoor gevestigd zou 
worden. De bewoners van 
Varik zijn positief over het 
hergebruik van de boerde-
rij voor wonen en zorg.  

Samenwerking met reguliere aanbieders 

De directe betrokkenheid van de gemeente Neerijnen beperkt zich tot enkele Wmo-
aanvragen voor individuele bewoners voor tillift, taxipasjes, rolstoel. Projectmatige aan-
vragen worden niet gehonoreerd omdat de Wmo daar niet voor bedoeld is.   

Er is geen relatie met een zorgaanbieder in de omgeving. De ouders hebben zelf wel 
relaties met verschillende zorgaanbieders voor de dagactiviteiten. De Thomashuizen or-
ganisatie is zelf achtervang in geval van nood; binnen 24 uur garanderen zij een vervan-
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gend beheerdersechtpaar.  

De woning is geen eigendom van de ondernemers maar van woningcorporatie Vestia. De 
individuele huren zijn in lijn met het puntensysteem, en de bewoners kunnen huurtoeslag 
krijgen wat in alle gevallen daadwerkelijk het geval is.  

 

6 DE WIJDE MANTEL, DE GLIND 

Barneveld heeft een uniek pro-
ject binnen zijn gemeentegren-
zen: De Wijde Mantel. Arne 
Haytsma, initiatiefnemer van 
het eerste uur, legt uit dat hier 
6 jongeren met meervoudige 
beperkingen bij hun ouders 
wonen. Het is een variant op 
kangoeroewonen. De jongeren 
hebben hun eigen zelfstandige 
appartement. De ouders hebben 
een woning die daaraan gekop-
peld is. De twaalf woningen zijn 
onderling verbonden door mid-
del van een glazen gang. Men deelt een gezamenlijke activiteitenruimte.  

Het bijzondere aan dit project is dat het is opgezet zonder zorgaanbieder en functioneert 
zonder zorgaanbieder.  

Projectkenmerken 

Gemeente en woonplaats De Glind, gemeente Barneveld 

Doelgroep Kinderen met een zware meervoudige handicap  

Aantal personen 6 

Zorgzwaarte bewoners ZZP VG8 – ZZP Vis 

Bekostiging PGB 

Initiatiefnemers Zes ouders 

Rechtspersoon en bestuur Stichting met extern bestuur 

Soort gebouw Nieuwbouw op terrein met zorgbestemming  

Eigenaar gebouw Woningcorporatie Rudolphstichting 

Woonruimte Zes woningen, zes appartementen, collectieve 
ruimte 

Zorgverlening en zorgverlener Ouders zijn individueel werkgever van zorgverle-
ners 

Internet http://dewijdemantel.mixxt.org/ 
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Plaats in de gemeenschap 

De Glind is een dorp op de grens van Barneveld en Leusden, Gelderland en Utrecht, dat 
in het begin van de 20e eeuw op gesticht als 'maatschappij van weldadigheid', een be-
dachte dorpse samenleving om kinderen uit moeilijke situaties op te vangen. Het is te-
genwoordig een gewoon dorp. 

De Wijde Mantel is hier zes jaar geleden neergestreken, op initiatief van zes ouderparen 
die samen met hun meervoudig gehandicapte kind wilden blijven wonen. Deze ouders 
komen niet uit De Glind zelf, maar uit de verre omtrek.  

De zes ouders proberen wat te betekenen voor de dorpscultuur van De Glind. Ze organi-
seren jaarlijks het Lentefestivel LEF! in het dorp.  

Locale economie 

Winkels en voorzieningen zijn in de loop der jaren vertrokken uit De Glind. Er is wel een 
Kulturhus gekomen, De Glindster, waar plek is voor activiteiten.  

De Wijde Mantel biedt werk 
aan ongeveer 12 fte aan 
medewerkers. In die zin 
dragen zij bij aan de lokale 
economie. De meeste van 
de medewerkers komen uit 
de omgeving: Barneveld, 
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Leusden, Ede.  

Vastgoed 

De ouders zijn in De Glind neergestreken omdat de Rudolphstichting hier over grond 
beschikte met de bestemming zorg. In het bestemmingsplan staat deze functie aangege-
ven als “jeugddorp”. De Rudolphstichting voorzag in 2003 dat er eerder sprake zou zijn 
van afbouw dan groei van de reguliere pleegzorg in het dorp en wilde De Wijde Mantel 
als particulier initiatief graag faciliteren.  

Samenwerking met reguliere aanbieders 

De samenwerking met de Rudolphs-
tichting is al genoemd. Deze stichting 
heeft De Wijde Mantel ontwikkeld en 
verhuurt het gehele complex aan 
Stichting De Wijde Mantel die de wo-
ningen en zorgappartementen op haar 
beurt aan de bewoners verhuurt. De 
woningen zijn zo gebouwd en bekos-
tigd, dat ouders en kinderen in princi-
pe huurtoeslag kunnen krijgen. De 
huur is vastgesteld onder de huurtoe-
slaggrens en conform het puntensys-
teem voor sociale woonruimte. 

Het contact met de gemeente Barneveld is beperkt. De Wijde Mantel heeft Wmo aanvra-
gen gedaan. De gemeente worstelt met de vraag of het om individuele zorgvragers of om 
thuiswonende kinderen gaat. Het is lastig om een project als dit in traditionele (beleids-
regel-)termen te karakteriseren.  

Ieder ouderpaar regelt zelf de zorg voor hun kind. De ouderparen zijn ieder voor zich 
werkgever. Er is bewust niet gekozen voor een collectief werkgeverschap, en evenmin 
voor een collectieve zorgformule. Er is dus geen contract met een zorgaanbieder. De 
visie van de initiatiefnemers is dat de individuele cultuur centraal staat, niet de groeps-
cultuur. Wel heeft men samen tarieven afgesproken voor de “maatjes”, de zorgverleners. 
Ook de dagbesteding voor de kinderen wordt door ieder ouderpaar op een eigen manier 
geregeld.  

 

7 ZORG-

VILLA IN 

DE LUW-

TE, ER-

MELO 

Twee particuliere 
initiatiefnemers - 
Wim en Leny Wil-
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lemsen - zijn drie jaar geleden in Ermelo gestart met een kleinschalige woning voor acht 
mensen met dementie. Zij hebben hun intrek genomen in een bestaande woning in een 
gewone woonwijk.   

De initiatiefnemers willen bovenal bereiken dat de bewoners veel leuke dingen te doen 
hebben. De stichting heeft de veelzeggende naam “ZorgNvrij”: Je bent vrij om je eigen 
zorg te kiezen en dan ben je van zorgen vrij.  

Projectkenmerken 

Gemeente en woonplaats Ermelo 

Doelgroep Ouderen met dementie 

Aantal personen 8 

Zorgzwaarte bewoners ZZP5 

Bekostiging PGB 

Initiatiefnemers Echtpaar met ervaring in zorg 

Rechtspersoon en bestuur Stichting; bestuur met deskundigheid in zorg, ad-
ministratie, wonen 

Soort gebouw Voormalig woonhuis met praktijkruimte 

Eigenaar gebouw Woningcorporatie Uwoon 

Woonruimte Eigen zit/slaapkamer, gedeelde toilet-
ten/badruimten, gezamenlijke woonkamer en keu-
ken, kantoortje en extra activiteitenruimte 

Zorgverlening en zorgverlener Verzorgenden en verpleegkundigen, administratie, 
huishoudelijke hulp. Inclusief de eigenaren 7,2 fte. 
Daarnaast vrijwilligers.  

Internet http://www.indeluwte.info/ 
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Plaats in de gemeenschap 

De bewoners komen uit Ermelo (5), Harderwijk (2) en Zwolle (1). Van te voren hebben 
de initiatiefnemers onderzoek gedaan naar de lokale vraag, en daaruit bleek dat er lange 
wachtlijsten waren. Er is veel belangstelling voor een plek in hun huis. Tot nog toe is het 
niet nodig geweest om buiten Ermelo gerichte reclame te maken voor de zorgvilla. 

Vrij snel na de opening is een hecht groepje van acht vrijwilligers ontstaan. De vrijwilli-
gers vacaturebank is daarbij behulpzaam geweest. Zij werken bijvoorbeeld als gastvrouw 
aan de ontbijttafel.  

De betrokkenheid van de kinderen van de bewoners is heel wisselend. Zij hebben geen 
structurele rol in de zorg.  

Locale economie 

Alle boodschappen worden gedaan in de nabijgelegen supermarkt. Twee maal per week 
worden er boodschappen gedaan, en meestal gaat er wel een bewoner mee. De plaatse-

lijke supermarkt kent de 
bewoners. Ook de andere 
middenstanders profiteren: 
regelmatig gaan de bewo-
ners wandelen in het cen-
trum en dan drinkt men een 
kopje koffie en wandelt door 
de drogisterij etc.  

De 14 medewerkers komen 
uit Ermelo en Harderwijk. 
De meesten van hen werken 
part-time en combineren 
hun baan met het gezin. De 

inzet is flexibel. Er is een vaste kern van 8 medewerkers en een invalgroep van 6 mede-
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werkers. De medewerkers hebben gewerkt in grotere instellingen en moeten In de Luwte 
“ontstressen”: begeleiden is ook werk, niet alleen poetsen en zorgen.  

Vastgoed 

Het gebouw is een woonhuis annex praktijk geweest. Het is ruim, voldoende ruim voor 
acht mooie zit/slaapkamers, heeft ook een grote tuin. Uwoon - regionale woningstichting 
- heeft het pand gekocht en verbouwd en verhuurt het aan de zorgondernemers.  

De kosten voor huur en 
verblijf liggen tussen de 
1.000 en 1.500 euro per 
maand, afhankelijk van de 
grootte van de 
zit/slaapkamer. Dat bete-
kent dat een aantal kamers 
ook bereikbaar zijn voor 
mensen met een laag inko-
men. Bewoners kunnen 
huurtoeslag krijgen. Op dit 
moment maken twee bewo-
ners daar gebruik van.  

Samenwerking met reguliere aanbieders 

Op de gemeente wordt een enkele keer een beroep gedaan voor hulpmiddelen of wo-
ningaanpassingen. De woningcorporatie Uwoon is betrokken bij het project omdat zij de 
woning hebben aangekocht, verbouwd en doorverhuren aan de zorgondernemers. De 
zorgondernemers hebben een serviceabonnement bij Uwoon. Zorggroep Noordwest Ve-
luwe is achtervang voor de zorg.  

 

 

8 OVERZICHT VAN PARTICULIERE INITIATIEVEN IN GELDERLAND 

Provincie Gelderland ontvangt regelmatig verzoeken van initiatiefnemers voor financiële 
steun. De provincie heeft de afgelopen jaren een aantal van hen financieel weten te on-
dersteunen. Onderstaande lijst zijn particuliere initiatieven die contact hebben gehad met 
de provincie.  

Project Doelgroep 

Zorgvilla in de Luwte Dementie 

Mijn thuis Dementie 

CumAurum Dementie, ouderen en jongeren met beperkingen 

LingeErf Psychiatrie 
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Project Doelgroep 

Huize Petronella Dementie 

Jemaintiendrai Jongeren met NAH 

Linge's zorglandgoed Dementie 

Luscinia woonzorgpro-
ject 

LVG jong volwassenen 

de Heldenborg LVG jongeren 

De Harmonie Dementie 

Land van Ooij LVG jongeren 

Zorghuis Vogelenzang Dementie, hospice 

Pieterhuizen Psychiatrie 

Het Orakel Jongeren met verstandelijke beperking 

De Wende Ouderen met zorgvraag, kinderen en jongeren met ontwikkelingsprobleem 

Urtica Kinderen en jongvolwassenen met zorgvraag 

King Arthur Groep Dementie 

 

 


