
Samen leven in Het Voorthuis



Een droom wordt werkelijkheid… 
Het verhaal achter Het Voorthuis 
Neboplus is een protestants christelijke organisatie die 
sinds 1961 in Nebo wonen met zorg mogelijk maakt in 
Barneveld. Neboplus is inmiddels een gevestigde naam 
in Barneveld en omstreken. Al decennia lang en daar 
zijn we met elkaar trots op. Nu komt daar in Voorthuizen 
woonzorglocatie Het Voorthuis bij.

Het is een mooie plek, waar echtparen samen kunnen 
blijven, ook als één van beide dementie heeft. Het is 
schrijnend als echtparen uit elkaar worden gehaald, soms 
na 60 of 70 jaar huwelijk. Het Voorthuis is zó gemaakt 
dat dat niet hoeft. Zorgmedewerkers ondersteunen 
de bewoner met dementie op die momenten dat het 
de partner niet lukt. Dit komt doordat het gebouw 
zo flexibel is ontworpen dat zorgmedewerkers mee 
kunnen bewegen in de veranderende zorgvraag van 
elke bewoner in Het Voorthuis. Door een zorgvuldige 
diversiteit aan woningen en woongroepen kan de 
zorgmedewerker nabij zijn waar bewoners het nog 
samen of zelfstandig redden, ondersteunen als het 
even niet meer lukt en verzorgen wanneer het nodig is.

Op de begane grond is een ontmoetingscentrum voor 
mensen met dementie. Meerdere dagen per week 
wordt daar een activiteitenprogramma aangeboden 
voor mensen met dementie en de mantelzorgers.

Op deze manier is er een nieuw woonzorgconcept 
ontstaan dat vrij uniek is in de ouderenzorg. Een droom 
wordt hiermee werkelijkheid: het mogelijk maken om 
samen te blijven, ook als een van beide dementie heeft.



Welkom 
Meerdere generaties onder één dak
Het Voorthuis staat in de nieuwbouwwijk Holzenbosch. De bijzondere 
locatie - aan de Goudkamp - is gelegen aan de doorgaande weg 
tussen Voorthuizen en Barneveld, op de Veluwe. Het Voorthuis 
bevindt zich in de nabijheid van het dorpscentrum, bibliotheek, 
dorpshuis én recreatiegebied Zeumeren.

Welkom 
Meerdere generaties onder één dak
Op de begane grond is ruimte om kinderen van 0 tot 12 jaar op 
te vangen, in de vorm van kinderdagverblijven en buitenschoolse 
opvang. Daarnaast is er ruimte voor ontmoeting. De foyer is een 
sfeervolle ruimte met verschillende zitjes, goede koffie en iets 
lekkers en buiten zijn er fijne, groene plekjes om te zitten of te 
wandelen.

Visie
Het Voorthuis staat voor een unieke samenwerking tussen 
Neboplus, Woningstichting Barneveld en Kindercentrum 
Bzzzonder. Gezamenlijke partijen onderschrijven het 
uitgangspunt dat mensen elkaar nodig hebben om tot 
bloei te komen en dat het ontwerp, de inrichting, gebruik 
én beheer van de locatie Het Voorthuis daaraan bijdraagt.

Op deze locatie, aan de rand van Voorthuizen, komen 
leven en verschillende vormen van wonen en zorg samen. 
Kinderen, bewoners en medewerkers voelen zich hier 
thuis. De kinderen zijn van waarde voor de ouderen, 
die er leven en wonen en omgekeerd. Het draagt bij 
aan ieders ontwikkeling. Het Voorthuis is een plek waar 
mooie, waardevolle ontmoetingen bijdragen aan positieve 
ervaringen en voor verbreding van het eigen perspectief 
zorgen.

Het Voorthuis geeft betekenis aan het leven van iedereen 
tussen de 0 en 100 jaar... Een locatie waar kleur aan de 
dagen wordt gegeven.



Voor wie? 
Onze woonoplossingen 
Verhuizen naar een woonplek met voorzieningen voor de toekomst 
is best een grote stap. Ouderenadviseurs begeleiden de toekomstige 
bewoners, samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn, stap voor 
stap op weg naar de nieuwe woonomgeving.

Het Voorthuis biedt voldoende ruimte voor mensen met een vorm van 
dementie die veel zorg en intensieve begeleiding nodig hebben. Voor 
deze groep bestaan de zorgwoningen. Mensen met dementie kunnen 
hier veilig samen zijn in en rondom sfeervolle huiskamers met grote 
balkons. 

In Het Voorthuis kunnen echtparen wonen waarvan tenminste één 
van beide dementie heeft en daarvoor een Wet langdurige zorg 
(WLZ)-indicatie heeft ontvangen. Daarvoor bestaan er zes gekoppelde 
aanleunwoningen op deze locatie. Deze gekoppelde aanleunwoningen 
worden gehuurd van Woningstichting Barneveld. Zorg of ondersteuning 
wordt aangeboden door de zorgmedewerkers wanneer dat nodig is.



36 Zorgwoningen
De 36 zorgwoningen zijn verdeeld over zes woongroepen. De zes woongroepen 
zijn geplaatst over drie woonlagen in het gebouw. Voor deze zorgwoningen is 
een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg vereist, een VV5 of VV7.

De woonkamers op de woongroepen
Op elke woongroep is een royale, gezamenlijke en sfeervolle woonkamer. In 
de woonkamer is een open keuken met kookeiland wat mogelijkheden biedt 
om gezamenlijk te koken. Er is in de woonkamer volop ruimte voor ontmoeting, 
een spelletje, lezen of televisie kijken. Aansluitend aan de woonkamer is een 
groot balkon waar het mogelijk is met andere bewoners of familie te genieten 
van het buiten zijn.

Gekoppelde aanleunwoningen
Elke woongroep heeft één gekoppelde aanleunwoning. In de zes gekoppelde aanleunwoningen kunnen 
echtparen samen wonen (één van beide heeft dementie en daarvoor een WLZ indicatie).

Deze gekoppelde aanleunwoningen hebben een woonkamer met aansluitend een open keuken. Daarnaast 
is er een slaapkamer, badkamer, een hal en een ruimte waar bijvoorbeeld een wasmachine en/of droger 
kan worden geplaatst. Ook heeft elke aanleunwoning een eigen balkon. Inrichten mag naar wens met 
eigen meubels en andere eigendommen.

Inschrijving en toewijzing
Inschrijving en toewijzing voor alle woningen verloopt via Neboplus. 
Mail naar ouderenadviseur@neboplus.nl



WOONLAAG



Veilige leefcirkels bieden vrijheid
Het welzijn van de bewoners staat altijd voorop. 
Het Voorthuis staat dan ook voor zowel vrijheid 
als veiligheid. Door het gebruik van zogenaamde 
leefcirkels (domotica) is het uitgangspunt dat er 
geen gesloten deuren zijn voor de bewoners die 
dementie hebben. Het Voorthuis biedt met deze 
technische oplossing een fijne en veilige ruimte 
om optimaal te kunnen bewegen en leven.

Samen met de bewoner, naasten en de specialist 
ouderengeneeskunde wordt gekeken welke 
vrijheid men graag zou willen, tegelijkertijd wordt 
de afweging gemaakt wat verantwoordelijk en 
passend is bij het stadium van de dementie.

Wat geeft de dag kleur?
Kijk mee naar wat wél mogelijk is. 
Een één-op-één-moment is misschien fijn, 
waarbij samen een levensboek of een 
fotoalbum wordt doorgebladerd.
Een wandeling in de mooie omgeving of toch 
liever een (bal)spel met medebewoners of 
met de aanwezige kinderen? 
Veel is mogelijk!

@ Lotte Stekelenburg



Dienstverlening 
In Het Voorthuis ontvangt de bewoner - indien nodig of gewenst - zorg, welzijn en aanvullende diensten. De zorg- en dienstverlening voeren wij 
uit met een team van professionele zorgverleners. 

De zorg, welzijn en aanvullende diensten voor de bewoners met een WLZ-indicatie zijn: 
 Persoonlijke verzorging
 Verpleging
 Persoonlijke begeleiding

 24-uurs zorg
 Behandeling
 Welzijn

 Maaltijden 
 Cliëntportaal

Extra kosten zijn verbonden aan:
 Wasservice
 TV, radio en internet  

De zorg, welzijn en aanvullende diensten voor de gekoppelde aanleunwoning bestaan uit: 
 Persoonlijke verzorging
 Verpleging
 Persoonlijke begeleiding

 24-uurs zorg
 Welzijn
 Maaltijden 

 Alarmering en opvolging 
 Cliëntportaal

Extra kosten zijn verbonden aan:
 Wasservice

Dit geldt alleen voor bewoner(s) met VV indicatie op basis van een Volledig Pakket Thuis (VPT).

Welzijn
Als iemand in Het Voorthuis komt wonen, zijn zorgmedewerkers dichtbij. Letterlijk dichtbij, want de (vaste) medewerkers staan om de bewoner 
heen. Samen, met familie en naasten, door aan te sluiten bij wat elke bewoner persoonlijk nodig heeft binnen alle vormen van wonen en zorg. 
Dit kan een welzijnsactiviteit zijn, maar soms ook alleen door er te zijn in nabijheid.



Ontmoeten én genieten 
Op de begane grond is een foyer waar bewoners alleen of met gasten een kopje koffie kunnen drinken. De deuren staan open. Op deze plek 
komen de kinderen, bewoners, bezoekers, onze medewerkers en vrijwilligers en die van Kindercentrum Bzzzonder, samen en ontmoeten zij 
elkaar. Hier is ruimte om met elkaar te praten, van elkaar te leren, elkaar te versterken en van elkaar te genieten op een ontspannen en open 
manier. Niets moet, maar het is fijn om hier te zijn!

Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie ‘De Goudkamp’  
Het ontmoetingscentrum voor mensen met dementie is een landelijke initiatief en biedt een geïntegreerd ondersteuningsprogramma voor de 
mensen met dementie en hun directe mantelzorger. Denk hierbij aan een combinatie van dagopvang met passende activiteiten en begeleiding 
voor de deelnemer met dementie en tegelijkertijd ondersteuning van en voor betrokken mantelzorgers, zoals praktische informatie, persoonlijk 
advies, sociale steun en lotgenotencontact. Het uitgangspunt hierbij is dat ‘De Goudkamp’ laagdrempelig te bezoeken is.

Buiten: pure beleving in de tuin 
Het gebouw is omgeven door heel veel groen: planten, bloemen, bloesems en bomen. De tuin staat voor pure beleving. Niet alleen door de 
natuur, maar ook door de kinderen die in deze tuin spelen en zich vermaken.

In deze prachtige semi-openbare tuin is iedereen - van kinderen en gasten tot vrijwilligers en mensen uit de wijk - welkom om te genieten van 
een rustmoment, ontmoeting óf wandeling. Er staat zelfs een zogenaamde ‘babbelbank’, een gemakkelijk verplaatsbaar bankje om met elkaar te 
babbelen. En natuurlijk kunnen alle bewoners, eventueel met ondersteuning van veilige zorgdomotica, gebruikmaken van de tuin.



Partner, familie en naasten 
Er verandert veel wanneer mensen en hun naasten te maken krijgt met dementie. Partner, familie, vrienden en naasten nemen een belangrijke 
plaats in bij onze zorgverlening. Vandaag, morgen en in de toekomst: dit zal zo blijven. Zij kwamen altijd al langs voor een bezoek en ondersteuning 
en worden van harte uitgenodigd dit te blijven doen.

Meerdere keren per jaar organiseren wij contactavonden voor bewoners, partners, familie en naasten.

Onze kernwaarden nog even op ‘n rijtje
 Samen - Wij, medewerkers en vrijwilligers, werken

 graag samen met familie en ketenpartners

 Waarde(n)vol - Wij koesteren onze identiteit, 
 cultuur en kwaliteit 

 Ondernemend - Wij denken in kansen en zijn 
 een open organisatie



Financiering & praktisch  
Indicatie
Voor de 36 zorgwoningen op de zorgafdeling is een WLZ-indicatie nodig, een VV5 of VV7. Als er een WLZ-indicatie is voor ‘zorg met verblijf’, wordt 
zowel de zorg als het wonen uit deze indicatie betaald.
Voor de zes gekoppelde aanleunwoningen is er minimaal voor één van de bewoners een WLZ-indicatie nodig, deze financiering gaat op basis 
van een VPT (Volledig Pakket Thuis). Dit betekent dat de zorg vanuit de indicatie wordt betaald, de huur van het appartement gaat via de 
Woningstichting Barneveld.
Als bewoner wordt er een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) betaald. Meer informatie over de hoogte van de eigen 
bijdrage is te vinden via www.hetcak.nl.

Zorgverzekering
Wanneer zorg ontvangen wordt met een indicatie inclusief behandeling, dan is niet langer de huisarts maar de specialist ouderengeneeskunde 
van Het Voorthuis verantwoordelijk voor de medische zorg. Een basisverzekering blijft nodig, voor bijvoorbeeld ziekenhuisopname. De aanvullende 
verzekering is echter deels vervangen door de behandeling vanuit de WLZ. Hieruit wordt onder andere vergoed: de tandartszorg, fysiotherapie, 
ergotherapie, logopedie en algemene hulpmiddelen.

Algemene kosten
Bewoners van de zorgwoningen hebben geen extra kosten voor water, warmte en licht. Deze kosten worden vanuit de WLZ-indicatie vergoed. 
Bewoners van de gekoppelde aanleunwoningen betalen deze kosten rechtstreeks aan de gecontracteerde leverancier. Er zijn kosten verbonden 
voor aanvullende diensten zoals telefoon/internet/TV, de wasservice, WA-/inboedelverzekering. 

Nieuwsbrief 
Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? 
Geef naam en (email)adres door voor de (digitale) nieuwsbrief via ouderenadviseur@neboplus.nl.  

Routebeschrijving 

Met de auto 
Het Voorthuis ligt dichtbij bij de A1 (afslag Voorthuizen) en A30.  

Met het openbaar vervoer 
Het is zes minuten lopen vanaf bushalte De Punt in Voorthuizen 
(lijn 205 Keolis RRReis). 

Parkeerinformatie 
Er is voldoende en gratis parkeergelegenheid op het terrein aan de 
voorkant van Het Voorthuis.   



Het Voorthuis
Correspondentieadres:
Neboplus
Johan de Wittlaan 12
3771 HP  Barneveld

Toekomstig adres:
Goudkamp 1 
3781 KE  Voorthuizen 
Tel (0342) - 411 811 
E-mail: ouderenadviseur@neboplus.nl 
website: www.het-voorthuis.nl
Kijk ook op  en .

Informatie

Voor vragen, aanmelden, informatie over de wachtlijst 
of een afspraak kan contact opgenomen worden met 
de ouderenadviseurs via tel. (0342) - 411 811 of e-mail: 
ouderenadviseur@neboplus.nl. 
Ook als er wijzigingen zijn in de persoonlijke situatie is het 
verstandig deze zo snel mogelijk door te geven. Zo kunnen de 
ouderenadviseurs iedereen het beste van dienst zijn.   


