
W
onen

UITGAVE okTobEr 2008

In het Haagse Nieuw Waldeck, een groene wijk vlakbij Loos-

duinen, ligt De Schakel. Het is een woning voor kinderen en 

jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking in de 

leeftijd van 6 tot 20 jaar. De woning bevindt zich op de begane 

grond en maakt integraal deel uit van een wooncomplex. In De 

Schakel wonen vijftien kinderen permanent. Daarbij komen zes 

kinderen enkele dagen per week of per maand logeren. Alle 

bewoners hebben een eigen kamer. Er zijn twee huiskamers en 

één appartement is voor woontraining.

Winkelcentrum 
op loopafstand.

Loopafstand 
openbaar-
vervoer, 
randstadrail. 

De Schakel is 
aangepast voor 
rolstoelgebruik.
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Gewoon leven  
De huisarts is even verderop in de 
wijk. Alle maaltijden worden in De 
Schakel zelf bereid. De kinderen 
ontvangen hun eigen vrienden 
en familie die ook mogen blijven 
logeren. Je kan internetten. Zin in de 
bioscoop of even naar het winkel-
centrum? Gewoon doen of regelen 
met de begeleiders. overdag gaan 
de kinderen naar Mytyl- of Tyltyl-
school of volgen regulier basis- of 
beroepsonderwijs.

Verzorgen, begeleiden en opvoeden 
om eigen mogelijkheden te leren 
kennen en benutten
Alle bewoners hebben bij De Schakel 
een persoonlijk begeleider. Deze 
begeleider is het vaste aanspreek-
punt voor kind en ouder en externe 
betrokkenen. De begeleider maakt in 
samenwerking met de ouders en hun 
kind een begeleidingsplan. In dit plan 
staan zowel de dagelijkse aspecten 
van de begeleiding, als de wensen 
en plannen voor de toekomst. Iedere 
twee weken wordt de voortgang 

binnen het team besproken en 
zonodig bijgesteld en overlegd met 
de ouders en hun kind. Eens per jaar 
wordt het begeleidingsplan door 
team, ouders en hun kind geëvalu-
eerd en aangepast.
De ondersteuning kan bestaan uit:
-  begeleiding bij de dagelijkse verzor-

ging (ADL)
- verpleegkundige handelingen
- pedagogische begeleiding
-  ondersteuning van gedragskundige 

en maatschappelijkwerkende 

Betrokken en aanwezig
De persoonlijk begeleider heeft 
veel overleg met ouder en kind 
over de individuele ondersteuning.  
Dat is logisch want de visie van De 
Schakel is dat de vorm van onder-
steuning die wordt gegeven alleen 
in samenwerking met betrokkenen 

Wonen en leven 
zoals je het thuis gewend bent
De Schakel is een prettige woning met veel mogelijkheden voor kinderen. ruime huiskamers om 

met elkaar te zijn, zelf ingerichte slaapkamers en ruime gangen met allerlei onverwachte hoekjes 

en een grote tuin... kinderen voelen zich er op hun gemak, ook doordat ze er een thuissfeer in 

herkennen... Die van een groot gezin, dat wel.

Voor kinderen met een lichamelijke •	
of meervoudige beperking

Aparte slaapkamers en twee grote •	
huiskamers

Mogelijkheid voor vriendjes om te •	
komen logeren

Veel overleg tussen persoonlijk •	
begeleiders en ouders

www.steinmetzdecompaan.nl

‘Sommige ouders  

hebben de sleutel en 

komen langs om hun kind 

in bad te doen’

tot stand kan komen. De ouders zijn 
zeer betrokken en vaak in de woning 
aanwezig. ook om bijvoorbeeld 
hun kind even in bad te doen. Dat is 
allemaal mogelijk in De Schakel.
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