
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
Voor meer informatie  
 
John Aalbers 
06 – 515 68 006  
 
of  
 
Elma de Leeuw  
06- 48 266 416  
 
 
Of via e-mail:  
info@wooninitiatief-
villande.nl  
  
www.wooninitiatief-
villande.nl 

 
Stichting Wooninitiatief Villande traint en ondersteunt haar huisgenoten in 
hun ontwikkeling op gebied van Wonen, Werken & Welzijn. Centraal hierbij 
staat het maken van eigen keuzes en het zo zelfstandig mogelijk innemen 
van je eigen plek in de maatschappij. Op de achterkant van deze flyer 
leggen we dit uit. 
 
De huisgenoten zijn jongeren met een lichte tot matige verstandelijke 
beperking in de startleeftijd van ongeveer 18-30 jaar. Het betreft jongeren 
die net als leeftijdsgenoten hun vleugels uit willen slaan, aan hun toekomst 
willen bouwen. Zij gaan ‘op zichzelf’ wonen en zetten hun eerste stappen 
op de arbeidsmarkt. Wij begeleiden de jongeren bij het werken in het 
reguliere bedrijfsleven of begeleiden hen naar dagbestedingsplekken.  
Stichting Wooninitiatief Villande wil de huisgenoten een permanente plek 
bieden; zij mogen samen oud worden.  
 
De inhoud van de professionele zorg en ondersteuning wordt vormgegeven 
aan de hand van de individuele ondersteuningsvragen van de huisgenoten.  

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!  
 

Belangrijke waarden 
in ons huis zijn : 
 
o Waardering krijgen 

voor wie je bent en 
wat je doet 

o Ruimte om jezelf te 
zijn 

o Betrokkenheid van 
alle mensen om je 
heen 

o Veiligheid in je 
eigen vertrouwde 
omgeving waar je 
geen gevaar loopt 

o Ruimte voor 
optimale 
ontwikkeling  

o Een fijne plek om 
te wonen en te 
leven 

o Privacy om je te 
kunnen 
terugtrekken als je 
daar behoefte aan 
hebt 

 

 

Huisgenoten gezocht! 
 

Stichting Wooninitiatief Villande  
start begin 2017 een tweede wooninitiatief in Apeldoorn! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Het eerste huis; Het Sophiahuis in Apeldoorn; aan de Mariannalaan) 
 

Hiervoor zijn wij op zoek naar 12 enthousiaste jongeren 
met een lichte tot matige verstandelijke beperking tussen 
de 18 en de 30 jaar.  
 
Wil jij ook op jezelf wonen in een levendig huis met leuke 
begeleiding waar je samen oud mag worden? Kom dan  
eens kennismaken met ons! 
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Wonen 

De essentie is dat de huisgenoten vooral zelf 
regie hebben over wonen, zorg en hun 
ontwikkeling. Jongens en meiden met diverse 
lichte tot matige verstandelijke beperkingen en 
diverse talenten wonen samen in ons huis. 
Iedereen heeft een eigen kamer. Daarnaast 
maken de huisgenoten gezamenlijk gebruik van 
de twee woonkamers, de keuken, de sanitaire 
voorzieningen en de tuin.  
 

 
Werken  
Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de huisgenoten wordt 
een individueel weekprogramma samengesteld uit bijvoorbeeld de 
volgende elementen.  
Villande heeft een samenwerking met een aantal bedrijven waar jongeren 
kunnen werken, de eigen (woon)begeleiders begeleiden de jongeren daar. 
Dagbesteding kan ook bij een andere zorgaanbieder worden ingekocht.  
Eén dag in de week wordt gebruikt voor (het aanleren van) huishoudelijke 
taken. Eén dag in de week organiseert Villande een educatiedag waar 
nieuwe (leer-) ervaringen centraal staan. Eén dag in de week wordt samen 
met onze eigen begeleiders vrijwilligerswerk gedaan; zo dragen onze 
huisgenoten hun steentje bij aan de maatschappij en kan samen gewerkt 
worden aan het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden.  
Daarnaast geeft elke huisgenoot op eigen wijze ruimte en invulling aan zijn ontspanning, hobby’s, 
sport en vrije tijd.  
 
Welzijn  

Gewaardeerd worden om wie je bent...  
zeggenschap hebben over je leven… 
verbonden zijn met andere mensen… 
vrienden hebben… 
deel nemen aan wat er in je omgeving gebeurt… 
van betekenis zijn voor anderen… 
bijdragen aan de samenleving… 
 

… hele belangrijke dingen voor elke burger; ook voor onze jongeren mag dit vanzelfsprekend zijn. 
Hierbij hebben onze de huisgenoten veelal begeleiding en ondersteuning nodig; zij mogen meedoen 
waar mogelijk en speciaal zijn waar nodig! 

 
  
 

Stichting Wooninitiatief Villande 
Wonen, Werken en Welzijn  

1 juli 2015 is het Sophiahuis in Apeldoorn open gegaan, hier wonen 12 jongeren in het 
Wooninitiatief aan de Mariannalaan 8. Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen voor 
de opening van een tweede wooninitiatief begin 2017 in Apeldoorn. 

 
 
 
 
 
 
 

Stichting Wooninitiatief Villande- Sophiahuis, 
Mariannalaan 8, 7316 DV  Apeldoorn 

Tel: 055- 207 1372 
www.wooninitiatief-villande.nl 
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