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Wat gaan we vertellen?

De Molenweid

Visie, gebouw, etc.

Waar staan we nu

Wat zijn dilemma’s in 
de praktijk

Relatie met ‘leven 
zoals je wilt’

Twee casussen

Hoe ingewikkeld zijn 
de ‘gewone’ wensen?



Korte schets gebouw en visie De Molenweid

Nieuw en aantrekkelijk 
appartementencomplex

30 twee kamerappartementen 
met veel privacy verdeeld over 

drie etages. 

Op elke etage zijn centrale 
woonruimten, een salon en een 

buitenterras

Door de inrichting wordt gezorgd 
voor natuurlijke reuring. 

Gezellige 
woongemeenschap in het 

hartje van Velserbroek. 

De Molenweid is een centrale 
plek in de buurt waar zowel de 

bewoners als de buurtbewoners 
elkaar ontmoeten en iets voor 

elkaar kunnen betekenen.

Buurtbewoners willen een 
aandeel leveren in De Molenweid; 

deze gemeenschap hoort bij de 
Velserbroek.







IMPRESSIE APPARTEMENT



Visie op ‘Wie leven er in De Molenweid’?

Hier leven de meest 
kwetsbare groep ouderen 

zoveel als mogelijk zoals men 
thuis gewend was.

Je kan als echtpaar hier wonen
Je kan meerdere leveringsvormen 

Wlz krijgen: ZZP en VPT

Je bepaalt zelf hoe je je dag invult 
en met wie

Je huisdier kan mee

De bewoners maken gebruik van 
faciliteiten binnen de buurt

Familie en vrienden horen bij 
de bewoner en bij de 

gemeenschap. 

Blijven eten, bezoek, 
samen iets 

ondernemen, logeren is 
allemaal mogelijk. 

Even de koffie 
inschenken voor de 
groep, samen koken



Visie op ‘Werken in De Molenweid’

Belangrijke 
uitgangspunten

Dagelijks afstemmen op de bewoners, 
hun wensen en leefstijl. 

De medewerkers kiezen voor 
kleinschaligheid en nemen afstand 

van het instellingsdenken. 

Het team kent mensen met een hele 
diverse achtergrond die vanuit 

verschillende invalshoeken kunnen 
kijken en werken. Het gaat om welzijn 

en welbevinden. (Medische) 
behandeling wordt ‘verstandig’ in 

gezet. 

Samenwerking

De bewoner, naasten, 
medewerkers en vrijwilligers 

vormen samen de gemeenschap 
en met elkaar dragen zij zorg voor 

het wonen, welbevinden en de zorg 
in De Molenweid.

De vaste en vrijwillige medewerkers 
werken op een open manier met de 
buurtbewoners en buurtorganisaties, 

Met elkaar worden alle  
mogelijkheden  benut om goed aan te 
sluiten bij de behoeften en manieren 

van leven van de bewoners.



Samenvatting

Kernpunten
Ruime appartementen

Geschikt voor echtparen waar 1 zorg 
krijgt

Geen karretjes; alles zoveel mogelijk bij 
bewoner

Huiselijke omgeving, huisdier, reuring

Start bij bewoner thuis; zonder lijstjes

Familie heeft plek

Elk team vrijwilligers

In ontwikkeling
Inbedden rol mantelzorgers in De 

Molenweid

Activiteiten met bewoners verdiepen

Behandeling VPT inbedden

Zorgplan nog meer gebruiken als 
hulpmiddel

uitbreiden vrijwilligers

Is De Molenweid nu zo 

speciaal?



Twee clienten gevolgd door 
‘leven zoals je wilt’

Echtpaar
Leefde samen thuis met heel veel (mantel)zorg en 3 dagen Ontmoetingscentrum 

Leefde in veronderstelling samen geheel zelfstandig te zijn; geen problemen

Mantelzorg kwam steeds meer in spagaat: Is dit nog veilig? En wij raken ‘op’

Beleving Dochter

Grote impact; achteruitgang

Relatieve rust, maar denken nog steeds alles zelf te kunnen; accepteren zorg lastig

Willen samen op pad; is nu geregeld. 

Gesloten afdeling past (nog niet)



Vraagstukken  in de praktijk

Thuis voelen 
familie

Hoe betrek je familie 
bij het wonen? 

Familie in hotelstand 
of juist heel 
bescheiden

Rol familie

Wens familie ≠ altijd 
wens bewoner

Voorbeeld alleen naar 
buiten?

Hoe manage je de 
verwachting van 
familie dat zijn 

verwante de hele dag 
bezig gehouden moet 

worden?

Iedereen op 
goede plek

Wat als iemand niet 
op de goede plek zit?

Mobliliteit van 
medewerker, 
vrijwilliger en 

bewoner.


