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Stichting	  Hethuis	  	  
Jaaroverzicht	  2014	  
In	  2014	  ondertekenden	  de	  gemeente	  Leidschendam-‐
Voorburg	  en	  Hethuis	  de	  intentieverklaring.	  Hiermee	  werd	  
afgesproken	  gezamenlijk	  te	  werken	  aan	  de	  realisatie	  van	  
een	  woon-‐	  en	  werkplek	  voor	  16	  jongvolwassenen	  met	  een	  
verstandelijke	  en	  mogelijk	  nog	  een	  beperking.	  Hethuis	  
zette	  hier	  een	  grote	  stap	  voorwaarts	  mee.	  
	  
Bestuur	  
16	  januari	  droegen	  penningmeester	  Anton	  Hage	  en	  voorzitter	  Nico	  van	  
Dam	  hun	  bestuursfuncties	  over	  aan	  repectievelijk	  Mart	  Lucassen	  en	  Migiel	  
van	  Lier.	  In	  september	  2014	  was	  John	  van	  Heukelingen	  bereid	  om	  het	  
bestuur	  te	  versterken.	  17	  oktober	  besloot	  Mart	  Lucassen	  zich	  terug	  te	  
trekken	  uit	  Hethuis.	  John	  van	  Heukelingen	  nam	  zijn	  bestuurstaken	  over.	  
	  
Samenwerking	  met	  gemeente	  	  
24	  april	  2014	  tekende	  Hethuis	  met	  de	  toenmalige	  wethouder	  Heleen	  
Mijdam	  de	  intentieovereenkomst	  waarin	  werd	  afgesproken	  samen	  verder	  
te	  bouwen	  aan	  Hethuis	  in	  Leidschendam-‐Voorburg.	  Omdat	  de	  wijk	  de	  
Heuvel	  een	  bijzondere	  status	  heeft	  gekregen	  van	  de	  provincie,	  is	  
nieuwbouw	  in	  de	  wijk	  gebonden	  aan	  regels.	  De	  vertegenwoordiger	  van	  de	  
investeerder,	  Westvast	  bv,	  de	  architect	  en	  Hethuis	  hebben	  met	  de	  
stedebouwkundigen	  van	  de	  gemeente	  hierover	  gesprekken	  gevoerd.	  	  
Dit	  resulteerde	  eind	  2014	  in	  een	  voorlopig	  ontwerp.	  
	  
Samenwerkingsovereenkomst	  
Na	  de	  intentieverklaring	  was	  de	  volgende	  stap	  het	  opstellen	  van	  een	  
samenwerkingsovereenkomst.	  De	  gesprekken	  met	  de	  gemeente,	  Westvast	  
bv,	  ASVZ	  en	  Hethuis	  resulteerden	  in	  een	  concept	  samenwerkings-‐
overeenkomst	  waarin	  alle	  partijen	  zich	  konden	  vinden.	  In	  de	  
samenwerkingsovereenkomst	  worden	  de	  rollen	  van	  de	  bij	  het	  project	  
betrokken	  partijen,	  de	  voorwaarden	  van	  de	  grondaankoop	  en	  de	  hoogte	  
van	  de	  grondprijs	  beschreven.	  De	  ondertekening	  zal	  waarschijnlijk	  april	  
2015	  plaatsvinden.	  	  
	  
Samenwerking	  overige	  partijen	  
Hethuis	  heeft	  in	  2014	  actief	  contact	  gezocht	  met	  de	  in	  de	  wijk	  werkzame	  
organisaties.	  Zo	  is	  er	  gesproken	  met	  stichting	  Sport	  en	  Welzijn,	  stichting	  
Woej	  en	  de	  naast	  de	  locatie	  gelegen	  Margrietschool.	  Sport	  en	  Welzijn	  
verzorgt	  in	  2015	  het	  jongerenwerk	  in	  de	  gemeente	  Leidschendam-‐
Voorburg,	  Woej	  verzorgt	  het	  ouderenwerk.	  Onderwerp	  van	  de	  gesprekken	  
was	  het	  in	  kaart	  brengen	  van	  de	  wederzijdse	  ambities	  en	  deze	  op	  elkaar	  af	  
te	  stemmen.	  
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Samenwerking	  met	  de	  buurt	  
Normaal	  gesproken	  volgt	  op	  de	  ondertekening	  van	  de	  intentieverklaring	  
met	  de	  gemeente	  een	  gezamenlijke	  informatiebijeenkomst	  voor	  de	  buurt	  
en	  omwonenden.	  Hethuis	  had	  zich,	  in	  samenwerking	  met	  de	  gemeente,	  
graag	  al	  voorgesteld.	  Mede	  door	  de	  gemeenteraadsverkiezingen	  gebeurde	  
dit	  helaas	  nog	  niet.	  Het	  informeren	  en	  voorstellen	  aan	  de	  buurt	  zal	  nu	  
direct	  na	  de	  ondertekening	  van	  de	  samenwerkingsovereenkomst	  
plaatsvinden.	  	  
	  
Toekomstige	  bewoners	  
Gedurende	  het	  hele	  jaar	  kwamen	  er	  belangstellingsformulieren	  binnen.	  Er	  
haakte	  ook	  een	  aantal	  ouders	  af,	  onder	  andere	  omdat	  zij	  dichterbij	  huis	  en	  
op	  kortere	  termijn	  een	  plek	  voor	  hun	  kind	  konden	  vinden.	  Hethuis	  heeft	  
de	  orthopedagoog	  van	  ASVZ	  verzocht	  om	  begin	  januari	  2015	  de	  selectie	  
gesprekken	  te	  beginnen.	  Ouders	  zullen	  hierdoor	  meer	  zekerheid	  hebben	  
over	  hun	  positie	  en	  kunnen	  hiermee	  ook	  gevraagd	  worden	  zitting	  te	  
nemen	  in	  de	  diverse	  commissies	  die	  Hethuis	  zal	  gaan	  instellen.	  
	  
Visie	  op	  Zorg	  
De	  heterogeniteit	  van	  de	  bewonerssamenstelling	  is	  een	  belangrijk	  
onderdeel	  van	  de	  visie	  van	  Hethuis;	  een	  gelijke	  verdeling	  van	  mensen	  met	  
een	  ernstige	  en	  minder	  ernstige	  beperkingen.	  Dit	  maakt	  het	  vormgeven	  
van	  de	  zorg	  voor	  ASVZ	  wel	  uitdagender.	  Verzorgenden	  zullen	  bijvoorbeeld	  
zowel	  moeten	  kunnen	  verzorgen	  als	  begeleiden.	  
	  
Ouderbijeenkomsten	  
Maandagavond	  19	  mei	  kwamen	  de	  ouders	  van	  Hethuis	  voor	  de	  tweede	  
keer	  bijeen.	  Deze	  keer	  in	  ‘De	  Blauwe	  Tram’	  te	  Leidschendam.	  
Onderwerpen	  waren	  de	  stand	  zaken	  rondom	  de	  taxatie	  van	  de	  grond,	  het	  
voorstellen	  van	  nieuwe	  ouders,	  de	  financiën	  en	  organisatie	  van	  de	  
stichting	  en	  mogelijk	  toekomstige	  vorm	  van	  het	  gebouw.	  
Maandag	  7	  juli	  kwamen	  de	  ouders	  van	  Hethuis	  voor	  de	  derde	  keer	  bijeen,	  
wederom	  in	  ‘De	  Blauwe	  Tram’	  te	  Leidschendam.	  
Belangrijk	  onderwerp	  was	  het	  goede	  nieuws	  dat	  de	  grondprijs	  na	  een	  
onafhankelijke	  taxatie	  ook	  bij	  een	  marktconforme	  prijs	  binnen	  het	  bereik	  
van	  de	  investeerder	  bleek.	  Er	  werd	  een	  uitleg	  gegeven	  van	  het	  komende	  
selectietraject	  dat	  ASVZ	  in	  2015	  zal	  gaan	  doen.	  Ineke	  Bresser	  vertelde	  
over	  de	  visiebijeenkomsten	  die	  aansluitend	  daarop	  zullen	  gaan	  
plaatsvinden.	  In	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  bijeenkomst	  bespraken	  de	  ouders	  
hun	  wensen	  rondom	  begeleidingsstijl,	  dagbesteding,	  vrije	  tijdsbesteding.	  
Woensdag	  19	  november	  kwamen	  de	  ouders	  van	  Hethuis	  voor	  de	  vierde	  
keer	  bijeen.	  Deze	  keer	  in	  de	  Kruisheuvelkerk	  die	  direct	  naast	  de	  
toekomstige	  locatie	  van	  Hethuis	  ligt.	  
In	  deze	  bijeenkomst	  stelden	  de	  orthopedagoog	  en	  teamleider	  van	  
zorgaanbieder	  ASVZ	  zich	  voor,	  zij	  zullen	  in	  januari	  beginnen	  met	  de	  
selectieprocedure	  van	  de	  toekomstige	  bewoners	  van	  Hethuis.	  	  
Nico	  van	  den	  Berg,	  de	  manager	  Wooninitiatieven	  van	  ASVZ,	  gaf	  een	  
heldere	  powerpoint	  presentatie	  over	  ASVZ.	  
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Visiebijeenkomsten	  
De	  visiebijeenkomsten	  zijn	  bedoeld	  om	  elkaar	  beter	  te	  leren	  kennen	  en	  
om	  op	  één	  lijn	  te	  komen	  over	  de	  wensen	  inzake	  zorg,	  dagbesteding,	  het	  
gebouw	  en	  de	  omgeving.	  We	  zullen	  in	  2015	  in	  twee	  groepen	  twee	  
bijeenkomsten	  per	  groep	  beleggen	  en	  één	  afsluitende	  in	  gezamenlijk	  
verband.	  
	  	  
Werk/dagactiviteiten	  
Hethuis	  is	  door	  alle	  gesprekken	  die	  zij	  voerde	  nog	  verder	  overtuigd	  van	  de	  
noodzaak	  en	  het	  nut	  om	  tot	  samenwerkingen	  te	  komen.	  Ook	  is	  duidelijk	  
dat	  de	  ruimten	  voor	  dagactiviteiten	  en	  de	  activiteiten	  zelf	  belangrijke	  
manieren	  zijn	  om	  de	  integratie	  van	  de	  bewoners	  te	  bevorderen	  en	  de	  
participatie	  van	  de	  buurt	  te	  vergroten.	  Hethuis	  heeft	  een	  stuk	  geschreven	  
waarin	  we	  een	  schets	  maken	  van	  onze	  ambities	  op	  het	  gebied	  van	  
dagactiviteiten.	  
	  	  
Fondsenwerving	  
Hethuis	  is	  ontzettend	  blij	  met	  de	  ondersteuning	  die	  zij	  in	  2015	  heeft	  
ontvangen.	  Het	  project	  is	  hiermee	  enorm	  geholpen.	  	  

Financiën	  
Hethuis	  is	  van	  bank	  veranderd	  en	  heeft	  uit	  een	  aantal	  banken	  gekozen	  
voor	  de	  Rabobank.	  Hethuis	  kan	  nu	  ook	  internetbankieren.	  Het	  nieuwe	  
bankrekeningnummer	  is	  NL89RABO0152318038	  van	  Rabobank	  –	  
bedrijven	  te	  Zoetermeer.	  	  

Communicatie,	  Hethuis	  in	  de	  krant	  	  
20	  februari	  2014	  
Donderdag	  20	  februari	  verscheen	  er	  een	  mooi	  stukje	  van	  Wendy	  Wild	  in	  
de	  Haagse	  editie	  van	  het	  Algemeen	  Dagblad.	  De	  aandacht	  kwam	  plotseling,	  
naar	  aanleiding	  van	  een	  tweet	  van	  toenmalig	  wethouder	  Gregor	  Rensen.	  
25	  april	  2014	  
De	  ondertekening	  van	  de	  intentie	  verklaring	  van	  Hethuis	  en	  de	  gemeente	  
bleef	  niet	  onopgemerkt.	  Er	  verscheen	  er	  een	  mooi	  artikeltje	  in	  de	  AD	  
Haagse	  Courant	  van	  Maaike	  Kraaijeveld.	  	  	  
	  
	  	  
	  


