
Het Ouden Huis is een sfeervol huis voor senioren; alleen of samen, 

met of zonder hulp- of zorgvraag en met een inkomen dat varieert 

van AOW tot middeninkomen. In Het Ouden Huis woont u zelfstandig 

en is hulp, gezelligheid en aandacht altijd dichtbij. 

Wie in Het Ouden Huis woont, kan daar blijven wonen tot het laatst, 

ook als uw zorgvraag toeneemt of als uw partner wegvalt.

Zelfstandig wonen, maar niet alleen?

Schrijf in voor Schrijf in voor een woningeen woningeen wonin  in HHet Ouden et Ouden Het Ouden HHet Ouden H HHuisHuisH  _
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 ‘Ik heb hier een prachtig appartement’ 

‘Je woont zelfstandig 
maar je kunt ook een gezellig praatje 

maken beneden in de
gemeenschappelijke ruimte’

Het gebouw 

Het Ouden Huis heeft circa 25 tot 40 zelfstandige 

huurwoningen per locatie. Daarnaast is er een 

gemeenschappelijke zitkamer met eetkeuken voor 

activiteiten, waar je samen koffie kunt drinken en 

waar dagelijks wordt gekookt voor wie samen wil 

eten. Bij de verhuur van woningen wordt een deel 

toegewezen aan bewoners die behoefte hebben aan 

verpleeghuiszorg.



Een woning om trots op te zijn 

De woningen in Het Ouden Huis hebben een open 

keuken, een ruime badkamer met toilet en een toilet 

voor bezoek. In de kleinere woningen  zijn de woon- 

en slaapruimte gecombineerd. U kunt uw woning zelf 

inrichten zoals u het wilt. 

Jong en oud

In Het Ouden Huis wonen ook een aantal jongeren. 

Zij brengen een andere sfeer mee, maken contact 

met de bewoners en verrichten hand-en-spandiensten 

bij activiteiten en avondmaaltijden. 

‘Je bent hier niet alleen’

 ‘Bewoners organiseren zelf 
diverse activiteiten 

en werken gezamenlijk 
in de moestuin’
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Zorgen dat het beter gaat 

Er zijn altijd een of meer vaste medewerkers aanwezig 

die u kent en waar u met uw met wensen en suggesties 

terecht kunt. Daarnaast bespreken we geregeld hoe u 

het wonen in Het Ouden Huis en de verleende hulp 

en ondersteuning ervaart. Bij onze ondersteuning 

staat uw welbevinden voorop. Ondanks mogelijke 

beperkingen zoeken we samen naar wat wel kan en 

betekenisvol voor uw leven is.

Het team in Het Ouden Huis

Onze mensen doen hun werk met liefde en aandacht 

voor de bewoners en zijn breed inzetbaar. Of het nu 

gaat om huishoudelijk werk, begeleiding, persoonlijke 

verzorging, koken of hulp bij allerhande praktische 

huis-tuin-en-keukenvragen. Ook in de nacht kunt u 

terugvallen op ons team dat alle dagen van het jaar 

aanwezig is.

‘Door de kleinschaligheid van HOH 
heb ik een vertrouwensband 

met de bewoners opgebouwd’



Persoons Gebonden Budget (PGB)

Huishoudelijke hulp, begeleiding, persoonlijke 

verzorging en verpleging verleent Het Ouden Huis op 

basis van PGB. Hiermee heeft u zelf de ruimte om te 

bepalen hoe u geholpen en/of verzorgd wilt worden. 

Het maakt daarbij niet uit om welk soort zorg het gaat. 

Wonen tot het laatst

Verhuizen uit Het Ouden Huis is niet meer nodig 

ook al neemt de zorg toe. Dat is soms niet haalbaar. 

Bijvoorbeeld bij toenemend ongeremd gedrag. 

Met betrokkenen zoeken we dan naar een beter 

passende woonomgeving.

‘Vaak voelt het bijna niet als werk, 
door de combinatie bewoner 

zonder zorg en met zorgbehoefte 
zijn er altijd gesprekken 

met interesses en belangstelling 
naar elkaar toe’

‘Waar vind je een werkplek
dat er ’s morgens om 7.30 uur 

al wordt toe geroepen: 
‘Fijn dat je er weer bent!’
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Overzichtelijke kosten 

Wonen en leven in Het Ouden Huis is voor iedereen 

betaalbaar, ook voor mensen met alleen AOW.

Huur

Elke locatie heeft een aantal sociale huurwoningen. 

Dat aantal kan variëren van 25% tot 100%. Voor de 

toewijzing van de woningen gelden criteria die per 

locatie kunnen verschillen. Vaak bepaalt de gemeente 

daarvoor de voorwaarden. 

Dienstverlening

Iedere bewoner sluit een dienstverleningsovereen-

komst met Het Ouden Huis. Deze is bedoeld voor het 

gebruik van de eetkeuken en zitkamer, activiteiten, 

het mee eten wanneer u wilt en kleine klusjes in en 

rond het huis.

Zorg

Is er sprake van een indicatie op grond van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Ziekte-

kosten Verzekeringswet (ZVW) of de Wet Langdurige 

Zorg (WLZ) dan ontvangt u een PGB budget (Persoons-

Gebonden Budget). Met dit budget betaalt u de zorg 

en ondersteuning van Het Ouden Huis. 

Toeslagen en eigen bijdragen

Bewoners met een laag inkomen kunnen huurtoeslag 

en zorgtoeslag aanvragen. Ontvangt u PGB dan betaalt 

u een inkomensafhankelijke bijdrage. 

‘Uit ervaring weet ik dat je altijd schrikt als 
je mantelzorger bent en de telefoon gaat. 

Altijd heb je in je achterhoofd 
of het wel goed gaat. Het is een opluchting 

als je daar gerust over kunt zijn.’

Leonard Smit



De mensen achter Het Ouden Huis

Het Ouden Huis is een initiatief van Karel van Berk 

en Leonard Smit. Samen hebben zij ruim vijftig jaar 

ervaring in volkshuisvesting, bouw en wonen. 

Zij hebben de ouderenzorg van dichtbij leren kennen. 

De laatste jaren van het leven van hun ouders waren 

niet de mooiste jaren. Dat heeft hen ertoe gebracht 

met Het Ouden Huis te starten. Zij willen een veilig 

en sfeervol thuis voor ouderen creëren, ongeacht 

een eventuele zorgbehoefte. Een plek waar ouderen 

graag zijn en tot het laatst zelf bepalen hoe zij hun 

leven inrichten.

‘Van de ene op de andere dag 
leefde mijn moeder naar de regels 

van het zorgsysteem. 
Dat heeft mij wakker geschud.’

Karel van Berk
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Meer weten of inschrijven?
Meer informatie vindt u op www.hetoudenhuis.nl.

U kunt ook bellen of mailen naar:
Gerine Vianen, (085) 200 75 34, gerinevianen@hetoudenhuis.nl
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‘Ik ben in Het Ouden Huis komen wonen 
omdat er ook zorg is, mocht ik meer zorg nodig hebben’


