
Enquête voor behoeftepeiling  en mogelijkheden 
 
Kleinschalig wonen in Dalen wanneer je een beperking hebt  
 
Wij gaan bieden: wonen, logeeropvang en werken (dagbesteding) in het dorp Dalen en op de woonlocatie 
 
Iedereen hoort erbij, verschillen worden omarmt en krachten worden gebundeld! 
 
Onze visie: Wij zien onze woonvoorziening en werkbegeleiding voor mensen met een beperking als onderdeel van 
een groter geheel, namelijk van de gemeenschap in Dalen. Wij dragen bij aan het creëren van een inclusie-
samenleving. Een warme huiselijke omgeving waar onze bewoners zichzelf kunnen en mogen zijn en familie en 
vrienden altijd welkom zijn! 
 

Wist u dat…  
6 tot 10 bewoners wordt ervaren als een 
ideale grootte om een kleinschalige 
huishouding te voeren ? 

Wist u dat… 
Door de behoefte aan persoonlijke 
aandacht kleinschalig wonen steeds 
populairder wordt? 

Wist u dat… 
Kleinschalig wonen = 
intensieve samenwerking 
met ouders en brusjes? 

 
Samen 
vanuit de 

verbinding 

Vertrouwen 
want op 
vertrouwen 
kun je 
bouwen 

 

Huiselijk 
 
 

Aandacht; 
Voor jezelf, elkaar 
en de omgeving 
 

Eigenwaarde; 
ieder mens is 
uniek 
 

Kracht;  
samen sterk 
en in je kracht  
 

PGB 
financiering 
 

 
Een dorp als Dalen is door haar saamhorigheid uitermate geschikt om een kleinschalige woonvoorziening op te 
zetten.  
Wij (Rianne, Sophia en Miranda) zijn heel enthousiast over dit idee en willen dit mogelijk maken!  
We horen positieve geluiden als we over dit initiatief praten, de gemeente is enthousiast….kortom: een superstart!  
 
Wat een belangrijke vervolgstap is, is in gesprek gaan met geïnteresseerden.  
 
Ben jij die ouder met een kind met een beperking die voor zijn/haar kind op zoek is naar wonen in Dalen ? Of een 
brus die voor haar broer/zus op zoek is naar een geschikte woonvorm?  Of ken jij iemand die mogelijk geïnteresseerd 
is?  
Of ben je een bedrijf of wil je als vrijwilliger hierin bijdragen? (zie dan vragen in kader) 
 
Dan nodigen we je uit om deze vragen in te vullen, zodat wij hiervan kunnen leren. Wij willen jullie behoeftes en 
ideeën meenemen om onze woonvoorziening nog beter op jullie wensen af te kunnen stemmen. Hoe meer 
enquêtes, hoe beter!  
 
Voor gezinnen: 

1. Hoe oud is jouw zoon/dochter of broer/zus? 
………….jaar  
 

2. Hoe ziet jullie gezinssamenstelling eruit? 
……….. 
 

3. Waarin ben je geïnteresseerd voor jouw 
zoon/dochter of broer/zus? 
0 wonen 
0 dagbesteding/werken 
0 logeeropvang 
 

Voor bedrijven / vrijwilligers: 
 

0 ja ik zie mogelijkheden voor dagbesteding / 
werk binnen mijn bedrijf, neem contact 
met mij op 

0  ja, ik wil als vrijwilliger ondersteunen of 
meer hierover weten, neem contact met 
mij op 

 
Contactgegevens: 
Naam: …………. 
E-mailadres:…………. 
Telefoonnummer: ……… 
 



4. Waarom zie jij wonen en werken in Dalen als een goeie optie voor jouw kind of broer/zus? 
0 kleinschalig 
0 saamhorigheid in het dorp 
0 bekende omgeving 
0 dichtbij ouders 
 

5. Ben je in de oriënterende fase of zoek je op korte termijn een woonvoorziening? 
0 ik ben aan het oriënteren welke mogelijkheden er zijn 
0 ik zoek binnen ….  jaar een woonvoorziening voor mijn kind 
 

6. Wat mag absoluut niet ontbreken in het wooninitiatief in Dalen?  
0 vaste gezichten in begeleiding  
0 een eigen appartement met eigen slaapkamer/badkamer/zitgelegenheid 
0 niet achteraf, maar centrale ligging zodat lokaal netwerk met de buurt gevonden kan worden 
0 anders, namelijk…………. 
 

7. Waarom past kleinschalig wonen bij jullie gezin? 
………… 
 

8. Wat doet je kind of broer/zus nu overdag? 
0 school 
0 dagbesteding 
0 anders, namelijk: ……… 
 

9. Wat zou je graag zien dat je zoon/dochter of broer/zus straks doet overdag?  
……….. 
 

10. Welke hobbies heeft je zoon/dochter of broer/zus? 
…………. 
 

11. Welke mogelijkheden zie je voor wonen in Dalen ? Welke beperkingen? 
…………. 
 

12. Wat vind je een geschikte wijk in Dalen voor deze woonvoorziening? 
…… 
 

13. Welke bedrijven vind je geschikt voor dagbesteding voor jouw zoon/dochter of broer/zus? 
……… 

 
14. Welke beperking heeft je zoon/dochter of broer/zus? 

Medisch:……….. 
In de praktijk zie je dat in: …….. 
 

15. Welk zorgprofiel heeft je zoon/dochter of broer/zus? 
0 WLZ, indicatie: …….. 
0 pgb WMO 

 
16. Waar hebben we nog niet aan gedacht wat je graag wilt melden? 

……….. 
 
Jouw gegevens, zodat we je op de hoogte kunnen houden van de stappen die gemaakt worden: 
Naam: …………. 
E-mailadres:…………. 
Telefoonnummer: ……… 
 
Het formulier kan gemaild worden naar: rianne82@msn.com , of in de brievenbus gedaan worden van Rianne Bos 
(Eldijk 14). Graag uiterlijk 1 december.   Alvast bedankt voor het meedenken!!  


