
Huize Stokhorst
Een particuliere kleinschalige woon-
zorgvoorziening 



Regulier
• Indicatie voor zorg wordt genoten in Natura 

(ZIN)

• Een totaal bedrag voor wonen en zorg 
afhankelijk van financiën situatie veelal hoge 
CAK eigen bijdrage 

• Mogelijkheden voor wonen en service i.r.t. 
budget dat overheid beschikbaar stelt. 

• Zorginstelling beschikt over multidisciplinair 
team 

• Wens van de bewoner staat centraal i.r.t. 
zorgaanbod 

Reguliere versus Particuliere woonzorg 

Particulier
• Indicatie voor zorg wordt omgezet in een PGB

• Eigen bijdrage zorgkosten afhankelijk van 
inkomen en vermogen veelal lage CAK eigen 
bijdrage

• Eigen vast bedrag voor woon-servicekosten 
passend bij visie organisatie 

• Overheid ziet cliënten met PGB als thuis 
wonend en zij behouden eigen behandelaren 
zoals huisarts, fysiotherapie e.d. 

• Bewoner kan onderhandelen over in te kopen 
zorg via PGB 





• Het leven verdient het om samen beleefd te worden, overal, altijd 
en in alles 

• De zorgvisie gaat uit van respect voor eigen identiteit, levensvisie, 
privacy en autonomie 

• Aandacht voor familiegerichtheid, lekker eten en drinken 
• In onze woonvisie staan huiselijkheid, sfeer en veiligheid voorop 
• Alles met als doel dat onze bewoners een zinvol leven kunnen 

leiden en zin hebben in het leven. 

Compartijnvisie



Algemene kenmerken Compartijn Huizen 

• Kleinschalig 
• Ruime formatie 
• Aaneengesloten diensten van 8 uur
• Vast team en bekende gezichten 
• Luxe woon en leefomgeving 
• Eigen appartement alsmede gezamenlijke ruimtes 
• Kwaliteit eten en drinken 



Doelgroep bewoners 

• Mensen die actief op zoek gaan naar passende woonplek met 
gelijkgestemden

• Kinderen of naasten die kwaliteit van leven willen behouden en bewust 
zoeken en kiezen 

• Mensen die iets meer te besteden hebben en in de reguliere zorg ook de 
maximum eigen bijdrage betalen 

• Mix van PG en somatiek



Karel Doormanweg 4
NL – 3115 JD Schiedam
Postbus 144
NL – 3100 AC Schiedam
T + 31 (0) 88 100 1550
E info@compartijn.nl

www.compartijn.nlCompartijn. Thuis als thuis niet meer gaat

Leerervaringen: 

• Alle taken doen en samen doen 

• Teamsamenstelling met diverse werkervaringen en leeftijdsopbouw 

• Missen structuur biedt kansen 

• Veiligheid versus vrijheid 

• Hogere eigen bijdrage bewoners zet medewerkers aan tot daadkracht 

• Marktgericht denken en werken 

• Rollen en verantwoordelijkheden 



Vragen? 


