
De Boerderij 
Een veilig, herkenbaar thuis voor mensen met 
dementie en een verstandelijke beperking



Mensen met een verstandelijke beperking en dementie 
hebben specifieke begeleiding nodig.  
Zorg- en Wooncentrum De Haven en Stichting Sprank zijn 
daarom in Bunschoten-Spakenburg De Boerderij gestart, 
een veilig, herkenbaar thuis voor mensen met  
een verstandelijke beperking en dementie. 
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Deskundige zorg
Wanneer iemand met een verstandelijke beperking dementie 
krijgt, is andere zorg nodig. 
Op De Boerderij is 24 uur per dag een team van deskundige 
zorgverleners aanwezig. Ondersteund door specialisten ouderen-
geneeskunde van De Haven en gedragsdeskundigen van Stichting 
Sprank. Door de kleinschaligheid, structuur en belevingsgerichte 
zorg is het een veilige omgeving waar bewoners zich thuis voelen. 

Kleinschalig
Op de Boerderij is plaats voor acht bewoners, zij hebben een 
eigen slaapkamer, delen per twee bewoners een badkamer en ma-
ken gebruik van een gezamenlijke huiskamer wat zorgt voor een 
herkenbaar en huiselijk woonklimaat. 

Samenwerking De Haven & Stichting Sprank
De Boerderij is een samenwerking tussen Zorg- en Wooncentrum 
De Haven en Stichting Sprank. De Haven heeft specialistische 
kennis op het gebied van dementie en zorg aan ouderen, Stichting 
Sprank geeft zorg en ondersteuning aan mensen met een verstan-
delijke beperking. Door de krachten te bundelen en expertise met 
elkaar te delen, is er een uniek woonconcept ontstaan voor men-
sen met een verstandelijke beperking en dementie. De zorg op De 
Boerderij wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz.). 
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Wonen in De Haven

Kleinschalig wonen
Wonen op De Boerderij betekent kleinschalig wonen. Op de 
woongroep is er een gezamenlijke huiskamer met balkon 
waar een huiselijke setting is gecreëerd. In de huiskamer 
worden de dagelijkse huishoudelijke taken samen met de 
cliënten opgepakt. Bijvoorbeeld samen koken of de was 
doen. Er zijn gastvrouwen aanwezig die de cliënten hierbij 
begeleiden. De maaltijden worden samen genuttigd en elke 
dag worden er activiteiten aangeboden. Dit alles gebeurt 
volgens een dagprogramma, dat zorgt voor de benodigde 
structuur en welbevinden. 
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Belevingsgerichte zorg
Er is veel aandacht op De Boerderij voor belevingsgerichte 
zorg. Dit is zorg die aansluit bij de belevingswereld, be-
hoeften en wensen van de bewoner. Zo wordt er tijdens de 
activiteiten gebruik gemaakt van de Beleefbieb, waar aan de 
hand van verschillende materialen de zintuigen worden ge-
prikkeld. In de speciale snoezelruimte wordt via licht, geluid, 
geur, smaak en tast contact gelegd. Dit zorgt voor een sfeer 
van geborgenheid en veiligheid. Belevingsgerichte zorg be-
tekent ook warme zorg. Deze zorg bestaat uit het bieden van 
nabijheid, herkenbaarheid en het creëren van een gevoel 
van vrijheid en ruimte voor zowel de bewoner als  zijn of haar 
familie. 

De Beleeftuin
De Haven beschikt over een afgesloten Beleeftuin die veilig 
toegankelijk is voor alle bewoners met dementie. Dit geldt 
dus ook voor de bewoners van De Boerderij.  In de tuin ge-
nieten de bewoners van de buitenlucht, de planten,  bloe-
men en de dieren in de dierenweide. In de Beleeftuin zijn 
begeleiders aanwezig die alle terugkerende bezoekers van 
de tuin kennen en weten wat zij nodig hebben. 

Brasserie De Haven 
In De Haven is Brasserie De Haven gevestigd, een ontmoe-
tingsplek voor bewoners, familie en dorpsgenoten. In de 
Brasserie kunt u genieten van een heerlijke lunch of diner. Re-
gelmatig worden er activiteiten georganiseerd in De Brasserie, 
zoals spelletjesmiddagen, zanguurtjes of themamaaltijden.
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Aanmelden & Opname

Aanmelden & Intake
Wanneer u een naaste wilt aanmelden voor De Boerderij 
kunt u contact opnemen met de zorgbemiddelaars van De 
Haven of Stichting Sprank. Na de aanmelding wordt er een 
kennismaking ingepland waar alle benodigde gegevens  
worden verzameld. U krijgt hiervoor een intakeformulier en 
u kunt de wensen en behoeften van uw naaste toelichten in 
een persoonlijk gesprek. Het volgen van een rondleiding op 
de woongroep is natuurlijk ook mogelijk. 

Op basis van alle informatie wordt er tijdens een opna-
meoverleg besloten of uw naaste in aanmerking komt voor 
een plek op De Boerderij. Bij dit opnameoverleg zijn de 
zorgbemiddelaars van beide organisaties, de specialist ou-
derengeneeskunde van De Haven, de gedragsdeskundige 
van Stichting Sprank en een maatschappelijk werker aanwe-
zig. Als De Boerderij de juiste woongroep is voor uw naaste, 
wordt er afgesproken wanneer uw naaste op De Boerderij 
komt wonen of wordt hij/zij op de wachtlijst geplaatst.  
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Opname
Op de dag van de verhuizing wordt uw naaste welkom 
geheten door de begeleiders en maakt hij/zij kennis met de 
eerst verantwoordelijk verzorgende, die de zorg rondom 
uw naaste coördineert. Er vindt dan ook een intakegesprek 
plaats. De resultaten van dit intakegesprek worden verwerkt 
in een persoonlijke Zorgleefplan en vervolgens opgeslagen 
in het elektronisch cliëntendossier. Zo kunnen alle zorgver-
leners kennis nemen van de afspraken die er zijn rondom de 
zorgverlening. 

Contact Zorgbemiddelaars
Dineke Kamperman
Zorgbemiddeling De Haven
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten
033-2476700
zorgbemiddeling@dehaven.nu 

Jolanda Huisman
Consulent Stichting Sprank
Bereikbaar via: 
06-13107637
j.huisman2@stichtingsprank.nl 
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Professioneel

Gastvrij 

Verbindend

Ondernemend

Over De Haven
De Haven is een protestants-christelijk 
zorg- en wooncentrum in Bunschoten waar 
aan ouderen professionele en liefdevolle 
zorg wordt geboden. In het verpleeghuis 
worden vanaf de zomer van 2019 meer dan 
200 cliënten verzorgd. Hier is ook Brasserie 
De Haven gevestigd, een ontmoetingsplek 
voor bewoners en dorpsgenoten.  Onze 
Wijkverpleging levert zorg aan huis in de 
hele gemeente Bunschoten. De Haven 
beschikt over een eigen Behandelpraktijk 
waar zowel cliënten van het verpleeghuis 
als ouderen uit het dorp terecht kunnen 
voor onderzoek, advies en behandeling. 
Om het aanbod compleet te maken biedt 
De Haven Welzijn en ondersteuning, 
allereerst in het verpleeghuis, maar ook 
daarbuiten aan thuiswonende cliënten. 
Bijvoorbeeld middels huishoudelijke thuis-
hulp en dagbesteding in ons dagcentrum 
‘In de Luwte’. 

Over Stichting Sprank
Gedreven door de liefde van God, 
geeft Sprank zorg en ondersteuning 
aan mensen met een verstandelijke 
beperking. Dat doen we samen met 
hun familie en andere mensen die bij 
hen horen. Met elkaar zorgen we voor 
een leven waarin zij prettig wonen, 
werken, leuke dingen doen en leren. 
Een leven waarin zij sprankelen en 
van betekenis zijn! 
Sprank begeleidt ruim 500 cliënten 
op circa 30 locaties in Nederland. 
Sprank zorgt, ondersteunt en bege-
leidt op woon- en dagbestedingsloca-
ties, en bij mensen thuis. 
In Bunschoten-Spakenburg staat 
twee appartementengebouwen van 
Sprank: Urk en Stavoren. 


