voor mensen
met mogelijkheden!

Kleinschalige woonvoorziening
De Spil is een stichting met een vernieuwend aanbod
in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
In 2013 zijn de eerste twee woonlocaties in Vlaardingen
geopend. Met haar kleinschalige woonvoorzieningen en
hedendaagse aanpak biedt De Spil een alternatief voor
bewoners met een beetje lef!
De Spil in een notendop:
• 24-uurs zorgverlening aan matig tot ernstig verstandelijk beperkten
• kleinschalig wonen midden in de wijk
• iedereen is welkom, wij streven naar diversiteit
• uitgaan van de mogelijkheden van bewoners en niet van hun
beperkingen
• bewoners aanmoedigen en activeren
• professionele en ervaren begeleiders

Bewoners van De Spil
In de huizen van De Spil wonen mensen met een verstandelijke beperking
in groepen van vier tot zes personen. We zijn een woonvoorziening zonder levensbeschouwelijke achtergrond. Dat betekent dat iedereen bij ons welkom is; diversiteit
in de groep vinden wij juist een pluspunt. Uiteraard houden we bij De Spil rekening
met de wensen, het dieet en de religie van bewoners.
Samen met de begeleiders vormt de groep een zo normaal mogelijk huishouden. Overdag gaan de bewoners naar school, naar de dagbesteding of naar
de sociale werkvoorziening. ’s Avonds wordt er met elkaar gegeten en kunnen de
bewoners tv kijken, een spelletje doen of computeren. We maken samen afspraken
en we verdelen de taken in huis.
Bij De Spil streven we ernaar om de bewoners zo veel mogelijk zelf te laten
doen. Op die manier kunnen zij zich blijven ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk
worden. De begeleiders kijken goed naar wat iemand wél kan, in plaats van naar zijn
beperkingen. Bij de dingen die bewoners niet zelf kunnen, worden ze uiteraard door
ons geholpen.

Wanneer kun je bij ons wonen?
Iedereen van ongeveer 7 tot 55 jaar met een matige of ernstige verstandelijke
beperking is welkom bij De Spil. Er zijn veel mogelijkheden, je kunt zelfs af en
toe komen logeren. We vinden het wel belangrijk dat je je herkent in onze visie.
Belangstellenden kunnen daarom het beste een afspraak maken met Astrid van Rij
of Marja Fritsch (tel. 06-33102451).

De kosten
De kosten van zorg en begeleiding worden door de overheid vergoed via
het zogenaamde persoonsgebonden budget (pgb). Voor de woonkosten kun je een
Wajong-uitkering aanvragen.

Wat is een persoonsgebonden budget?
Het persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee je zelf de verzorging
en begeleiding kan inkopen die je nodig hebt. Het is bedoeld voor zorg die valt onder
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). In bepaalde situaties is een pgb vanuit de particuliere zorgverzekering mogelijk. Je dient het pgb altijd zelf aan te vragen (www.pgb.nl). Per
Saldo is de belangenvereniging voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen
regelen met een persoonsgebonden budget. Voor meer informatie: www.persaldo.nl.

Woonkosten en Wajong-uitkering
De kosten voor het wonen betaal je met een Wajong-uitkering of uit eigen
middelen. Bewoners van De Spil kunnen eventueel in aanmerking komen voor huurtoeslag (www.toeslagen.nl).
Richtlijnen voor onze huur- en servicekosten (per 1 januari 2013):
• Kamerhuur

250 euro per maand

• Maaltijden		

225 euro per maand

• Servicekosten

125 euro per maand

Totaal		

600 euro per maand		

Interview

Wat is er anders bij De Spil?
“We bieden kleinschalige woonvoorzieningen waar we zo veel mogelijk

Stichting De Spil

bezig zijn met zorg en zo min mogelijk met bureaucratie. Omdat we geen

Woonvoorziening is in 2012

levensbeschouwelijke achtergrond hebben is iedereen bij ons welkom. Diversiteit

opgericht door twee

zien wij als een meerwaarde. Verder gaan we uit van de kracht van bewoners en

enthousiaste en ervaren
zorgprofessionals,
Marja Fritsch en Astrid van Rij.
Wat is hun motivatie en welke
plannen hebben zij met
De Spil?

niet van hun beperkingen. Onze begeleiders moedigen de bewoners aan om dingen
zelf te doen, om zelfstandig te zijn. We kijken op een positieve manier naar hun
mogelijkheden. Met een beetje lef en humor!”

Kunnen jullie dezelfde kwaliteit van zorg bieden?
“Samen met de andere begeleiders vormen we een professioneel team. We
hebben een enorme hoeveelheid ervaring en kennis opgedaan in zorginstellingen
voor mensen met een verstandelijke beperking. We weten goed waar we over praten.
Er zijn veel methodieken die we kunnen toepassen, afgestemd op de bewoner of zijn

Wat heeft jullie doen besluiten om je baan en zekerheden op te geven
en met De Spil te beginnen?
Het is vooral vanuit het idee dat de zorg voor mensen met een verstandelijke

probleem. Verder werken we samen met andere professionals, zoals de AVG-arts,
logopediste en orthopedagoog/gedragskundige. Dat we kwaliteit leveren willen we
ook laten zien door het HKZ-keurmerk. We hopen dat snel te behalen.”

beperking anders en beter kan. In de grote zorginstelling waar we werkten liepen
we aan tegen de gevolgen van bezuinigingen en bureaucratie. Het gaat ten koste

Hoe ziet de toekomst van De Spil eruit?

van de zorg, die volgens ons doelmatiger en vooral persoonlijker kan zijn. We

“We zijn ambitieus en willen dat veel mensen, ook uit andere culturen,

hadden bovendien al langer de wens om zelf te ondernemen. Samen hebben we

gelukkig kunnen zijn bij De Spil. Het is een uitdaging om te laten zien dat mensen

een enorme motivatie en passie om onze visie op de zorg in de praktijk te brengen.

meer kunnen dan ze denken. Als het goed draait zullen we zeker nieuwe huizen

Daarom gooien we het roer om, zowel voor onszelf als in het zorgaanbod.”

gaan openen in Vlaardingen en omgeving.”

Behandelvisie in het kort
Bij De Spil werken we niet vanuit één visie. We kijken naar iedere bewoner
als een uniek persoon. Wat kan iemand zelf en waar heeft hij hulp of ondersteuning
bij nodig? We maken gebruik van onze uitgebreide kennis en ervaring om voor elke
bewoner de beste behandeling te kiezen, ‘op maat’ dus.

Wat staat centraal in de behandeling bij De Spil:
• uitgaan van mogelijkheden in plaats van beperkingen
• bewoners aanmoedigen en activeren
• vergroten van zelfstandigheid en eigen regie
• de eigenwaarde van bewoners staat voorop
• we benaderen bewoners positief en waar mogelijk met humor
• samen zorgen, met de familie

Aanmelden
Bent u of kent u iemand die bij De Spil wil komen wonen? Neem contact op
met Astrid van Rij of Marja Fritsch (06-33102451) voor het maken van een afspraak of
voor meer informatie. De Spil kent veel mogelijkheden, we spreken die graag samen
met u door.

Belangrijk om te weten:
• De Spil is een woonvoorziening voor mensen met een matige tot ernstige
verstandelijke beperking
• Om bij ons te kunnen wonen moet de bewoner beschikken over een
persoonsgebonden budget (pgb) of andere financiering.
• Wij hebben altijd een intakegesprek en een huisbezoek. Dat doen we om
goed te kunnen beoordelen of De Spil de juiste plek is.
• De tarieven van De Spil kunt u opvragen bij Astrid van Rij of Marja Fritsch
(info@despilwoonvoorziening.nl).

‘Je bent welkom
bij De Spil’

Locaties
De Spil heeft twee locaties voor
24-uurs zorg in Vlaardingen. Onze huizen
staan midden in de wijk, in de buurt van
natuur, speelterreinen en winkels.
Locatie Domburghoeve 16
3137 EC Vlaardingen

Locatie Domburghoeve 31
3137 EC Vlaardingen

Maak gerust
een afspraak om
een keer
langs te komen!

Bezoekadres:
Lorentzstraat 57
3132 SP Vlaardingen
Correspondentieadres:
Lorentzstraat 57
3132 SP Vlaardingen
Telefoon : 06 - 33 10 24 51
E-mail : info@despilwoonvoorziening.nl
Web
: www.despilwoonvoorziening.nl
KvK
: 56326262

