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Particulier wooninitiatief 

Van Droom 
naar werkelijkheid 

voor mensen met een verstandelijke beperking



Wij willen graag de wens van onze kinderen  realiseren om een eigen 
woonruimte te creëren in of nabij het centrum van Baarn. 
Hierbij hebben we steun nodig van de betrokken ouders, 
maar vooral van partners zoals woningbouwcoöperaties en/of 
investeerders. Voor u moet de uitdaging zijn om naast het rendement,
vooral het sociale doel voor ogen te hebben waarbij onze kinderen 
binnen hun budget van PGB, Wajong of WMO een volwaardige woonruimte 
krijgen voor nu en in de toekomst.  Ook de gemeente kan hierin participeren 
Het moet een complex worden waar Baarn trots op kan zijn, een begeleid 
woonproject binnen de Baarnse samenleving. 

Wie zijn wij
Sinds medio 2017 zijn de eerste gesprekken met een initiatiefgroep van ouders 
gevoerd.  Als ouders komen we op een leeftijd waarbij we gaan nadenken over de 
volgende levensfase. Hierbij speelt natuurlijk de overweging dat wij niet altijd 
voor onze kinderen kunnen blijven zorgen. De zorg op termijn overdragen op onze 
andere kinderen of familieleden legt op hen een zware wissel. Daarom willen we 
proactief bekijken of we gezamenlijk een veilige, begeleide woonomgeving 
kunnen creëren. Daarvoor hebben we als initiatienemers de Stichting BaarnHuis 
opgericht.

Stichting BaarnHuis wil graag een droom realiseren voor jong volwassenen met een 
verstandelijke beperking voor nu en in de toekomst. Ook deze kinderen groeien toe 
naar volwassenheid. Helemaal op eigen benen staan is niet haalbaar en eeuwig thuis-
wonen is niet wenselijk. Deze jongeren hebben dus een steuntje in de rug nodig.

Visie
• Wonen in de samenleving in je eigen huis
• Volwassen en volwaardig met ruimte en privacy
• Ondersteunend door professionals 24 uur per dag
• Ouders en familie dichtbij

Missie
• Het creëren van hoogwaardig begeleid wonen in Baarn
• Door ouders, wvoor hun kinderen
• Een veilige omgeving met voldoende privacy
• Zelfstandig wonen met waar nodig ondersteuning
• Groepsvoorzieningen en vrijwillige groepsactiviteiten

Van Droom 
naar werkelijkheid 

Doel



Onze 
AmbitiesAmbities

Gemeenschappelijke 
ruimten á 100 m²

Minimaal 12 
appartementen 
+/- 50 m²

24/7 
zorg op maat

Iedereen 
eigen voordeur

Eigen tuin/
bergruimte

Omgeving centrum 
(500-800 mtr loop afstand)



Hoe ziet het 
wooninitiatief eruit

Het wooncomplex moet minimaal 800m² bruto vloeroppervlak bezitten 
waar 12 appartementen in gehuisvest kunnen worden. Ieder appartement 
(minimaal 50 m²) beschikt over een eigen voordeur binnen het 
wooncomplex.  Een appartement bestaat uit een woonkamer, keuken,
een slaapkamer en een natte ruimte. 

Mogelijke partners

De woningbouwcorporatie / woningbouwvereniging
De corporatie bouwt en de bewoner huurt binnen het budget welke past bij deze groep 
bewoners met een PGB. Er zijn vele voorbeelden van dergelijke wooninitiatieven
ondersteunt door een woningbouwcorporatie. De corporatie moet zich kunnen
verbinden aan de doelgroep en samen de droom van de groep van minimaal 12 
mensen met een (verstandelijk) beperking willen verwezenlijken.

Projectontwikkelaar / (particulier) investeerder 
Ons project is geen winstobject, maar is gedreven vanuit een sociale, maatschappe-
lijke context.  We verwachten dat de bewoners langdurig zullen verblijven binnen het 
wooncomplex. Het gaat dan om een belegging waar de ontwikkelaar of investeerder 
inkomens zekerheid heeft voor de lange termijn. Het zal een project zijn waarin we 
samen optrekken om tot een voor alle partijen acceptabel wooncomplex te komen 
passend bij de doelgroep. Het is een project dat uw maatschappelijke betrokkenheid 
aan en voor de Baarnse samenleving een extra dimensie geeft.

Donateurs
Er zijn wellicht mensen die een gift willen doneren omdat ze zich verbonden voelen 
met dit mooie initiatief. Natuurlijk bent u  van harte welkom . Wij informeren u graag 
over onze droom. 
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Bart Sonnenberg
Secretaris

Mijn naam is Bart 
Sonnenberg. Ik ben 
getrouwd met Anneke, 
vader van 4 kinderen, 
waarvan onze jongste 
zoon Daan het 
Syndroom van Down 
heeft. Daan is toe aan 
Begeleid Wonen. Dat 
past bij zijn en onze 
levensfase. Daarom 
zoeken we samen
met anderen naar een 
mooie locatie 
binnen Baarn om onze 
woondroom voor hem 
gestalte te geven.

Hans van Nes
Financieel adviseur

Hallo, Hans van Nes, 
getrouwd met Jolanda 
en vader van zoon Sas-
cha, geboren met een 
hersenbeschadiging. 
Sinds kort niet meer 
woonachtig in Baarn 
maarin de mooie 
Achterhoek en nog 
steeds supporter van
het BaarnHuis initiatief.

met anderen naar een 
mooie locatie 
binnen Baarn om onze 
woondroom voor hem 
gestalte te geven.

Gill Pinchetti
Voorzitter

Ik ben Gill Pinchetti. 
Getrouwd met Marian, 
vader van Michael en 
Samantha, schoonvader 
van Melany en opa van 
Mila, Morris en Mex. 
Mijn deelname aan dit 
project komt voort uit 
de zoektocht naar een 
fi jne, gezellige en veilige 
woonplek voor 
Samantha. Voor haar 
zoeken we een volwaar-
dig appartement waar 
ze nu en later alleen 
maar toch samen met 
zorg welke bij haar past 
in een mooi woon-
initiatief kan wonen.

Stichting BaarnHuis
Parkstraat 28 | 3743 EE Baarn

Stichting@baarnhuis.nl
www.baarnhuis.nl

Hebben wij naar 
aanleiding van deze brochure 

uw interesse gewekt of heeft u 
behoefte aan meer informatie?

Onze correspondentie gegevens 
staan hier onderaan deze brochure.

KvK: 70910634


