
Nieuwe
groepswoning
in Sint-Niklaas

Hofwijck



Raakzaam organiseert een nieuwe groepswoning in de Hofwijck, een site gelegen in het
centrum van Sint-Niklaas! Op die manier wil Raakzaam op korte termijn
tegemoetkomen aan de nieuwe ondersteuningsvragen die ons bereiken. Zo’n 12 mensen
met een beperking kunnen in de toekomst op deze site samenwonen, 24/24, 7 dagen op
7 ondersteunt door een interdisciplinair team van professionele medewerkers. 

De site

Jouw welzijn staat voor ons centraal. Daarom bieden we zorg op maat voor elke
bewoner. Een team van woonbegeleiders staat dagelijks in voor jouw persoonlijke zorg
en psychosociale ondersteuning. Hoe vaak en hoe intensief je ondersteuning krijgt, is
afhankelijk van je individuele ondersteuningsvraag. Een begeleider ondersteunt jou in de
zoektocht naar wat je zelf wil. We zijn hierbij een betrouwbare partner. Waar jouw
leven en/of vraag verandert, zoeken we telkens naar de gepaste ondersteuning. 

Samen met de woonbegeleiding zorgen we voor een warme, veilige en aangename
woonomgeving. In de woning is iedere dag een woonbegeleider aanwezig van 16u ’s
avonds tot 9u ’s ochtends. Tussen 9u en 16u bieden we dagbesteding aan buiten de
woning. We stellen samen met jou een aanbod samen op basis van je noden en
interesses. Gedurende de nacht is er een begeleider aanwezig die in acute situaties
zorg en ondersteuning aanbiedt. 
 

Zorg en ondersteuning

De woning situeert zich in de nabijheid van
het woonzorgcentrum ‘Het Hof’ en
beschikt over 4 studio’s en 4
tweepersoonskamers. Er zijn 2
gemeenschappelijke leefruimtes en tuin
aanwezig waar cliënten elkaar kunnen
ontmoeten. Elke cliënt kan, indien nodig, de
rust van zijn eigen kamer opzoeken met in
nabijheid de zorg en ondersteuning die hij
of zij nodig heeft. 

De dagelijkse werking wordt multidisciplinair
ondersteund door de inzet van thuisverpleging,
verzorgenden, ergotherapeuten, ortho-agogen,
huishoudhulpen… 

Wij hechten belang aan het creëren van een
comfortabel leven voor iedere cliënt, op eigen
tempo, met aandacht voor privacy, prikkeling en
rust, inspraak, welbevinden, sociale contacten, … 



De kostprijs is opgesplitst in een woonkost, een leefkost en een zorgkost.

Een woonkost:
Voor een studio betaal je 562,57 euro per maand. Een kamer kost 480,75 euro of
429,60 euro per maand afhankelijk van de grootte.

Een leefkost:
Deze bestaat uit een vast leefpakket (per aanwezige dag) van 1,90 euro voor
collectieve kosten bv. telefonie, gemeenschappelijke televisie, educatief materiaal,
EHBO... Daarnaast zijn er nog kosten mogelijk die je betaalt als je er effectief gebruik
van maakt vb. voeding, wasmachine en droogkast of externe wasserij, medicatie, …

Een zorgkost 
Deze dient voor de aangeboden zorg en ondersteuning wordt bepaald op basis van
jouw individuele noden. Hiervoor kan je jouw persoonsvolgend budget inzetten. 

Kostprijs

In Hofwijck bieden we een vast verblijf en logeren aan personen met een
ondersteuningsnood. We hebben zowel een aanbod voor wie zelfstandig op een
studio wil wonen als voor personen die meer nabijheid wensen of nodig hebben.

Voor wie?

De opstart van deze nieuwe groep is voorzien vanaf mei 2022 en mogelijk gemaakt
door een samenwerking met Samen Ouder vzw. Zij verhuren de gebouwen aan
Raakzaam en verzekeren ons een verblijfsduur van minimaal 2,5 jaar. Nadien stroom
je door naar een woning die aansluit bij jouw ondersteuningsvraag, geïntegreerd
binnen het kader van de nieuwe infrastructuur op de verschillende locaties van
Raakzaam. 

Wanneer?



hofwijck@raakzaam.be
03 780 95 40

Schrijf je in op onze nieuwsbrief op www.raakzaam.be
Volg ons op facebook.com/raakzaam
Volg ons op instagram.com/raakzaam

Meer info?


