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De Zorgboog  

 Wat doet de Zorgboog? 

 - JGZ 0-4 / Kraamzorg 

 - Thuiszorg 

 - Intramurale zorg 

 Werkgebied 



Drietal kernwaardes 

• Toegankelijkheid, laagdrempeligheid 

• Ontmoeting van jong & oud 

• Veiligheid, zorgcommunicatietechnologie 

 



 

Werkgebied de Zorgboog 



Transitie Zorg Dichtbij 

Verandering voor de Zorgboog 

• De-institutionaliseren/-reguleren 

• Variëteit in aanbod/inspelen op situationele 
omstandigheden 

• Meer en beter samenwerken 

• Verbinden formele en informele lijn 

• Deconcentreren verblijfsfuncties 
 



Visie de Zorgboog jeugdgezondheidszorg 

Zorg voor de jeugd 

 Er gaat veel goed 

 Veel veranderingen 

 Wat gaat minder goed 

 Te laat en te duur? 



Jeugdgezondheidszorg 0-23 

• JGZ heeft alle kinderen in beeld 

• JGZ signaleert tijdig behoeften 

• Bewaakt gezondheid en voorkomt ziekte 

• Versterkt eigen kracht van ouders en jongere 

• Signaleert en onderneemt actie in omgeving 

• Werkt samen met anderen 

 



JGZ kan op drie manieren kosteneffectief een 
bijdrage leveren aan goede zorg voor de jeugd 

• Vroegtijdige preventie van opvoed- en 
opgroeiproblematiek 

• Effectieve preventieve interventies bij 
beginnende problematiek 

• Duurzaam/kosteneffectief en preventief 
jeugdbeleid 

 





Doelgroepen Mariëngaarde 

1 Kleinschalig wonen voor jong dementerenden 2x7 
Kleinschalig wonen voor dementerenden  3x7 

2 Wonen in groepsverband voor mensen met  
een lichamelijke beperking       2x15 

3 Appartementen en studio’s voor alle generaties 

  (6 appartementen en 3 studio’s) 

 



Wat is kleinschalig wonen? 

• Groepswoning in eigen woonomgeving 

• Zeven cliënten per woning 

• Iedere cliënt heeft een eigen kamer incl. badkamer 

• Gemeenschappelijke woonkamer en keuken 



Wie zijn jong dementerenden? 

Uitgangspunten: De ‘jonge’ doelgroep 

• Leeftijd 45-70 jaar 

• De vitaliteit 

• Beleving cliënt en hun naasten 

• Relatie met het thuisfront 



Kleinschalig Wonen 
Belangrijke rol mantelzorgers, vrijwilligers 

• Mantelzorgers, zoals familie, vrienden/kennissen en 
buren zijn altijd welkom om een bijdrage te leveren 
aan de dagelijkse zorg en/of begeleiding van de 
cliënten.  

• Betrokkenheid houden bij wijk/dorp. 

• Een fijn woon / leefklimaat  is afhankelijk van de 
inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. 
 







Wonen in groepsverband voor mensen met een 
lichamelijke beperking? 

• Individueel wonen met de bescherming van een 
woongroep 

• 15 woningen per groep 

• Iedere cliënt heeft een eigen kamer incl. badkamer 

• Gemeenschappelijke woonkamer, keuken en 
activiteitenruimte 

(deconcentratie vanuit Bakel) 





Appartementen en studio’s voor alle generaties? 
   (scheiden van wonen en zorg) 

• 6 appartementen à 55m² 

• 3 studio’s circa 25-35m² 

• Geplande en ongeplande zorg mogelijk 

• Geschikt voor alle generaties, gedacht kan worden 
aan een partner van iemand die in Mariëngaarde 
intensieve verzorging krijgt 



 6 appartementen à 56 m² 

 2 studio’s à 27 m² 

 1 Studio à 38 m² 

 



Verbouwing Mariëngaarde 

 Interne verbouwing 

 Kleine uitbreiding voor jong 
dementerenden op de begane grond 

 Verbouwing ronde kapel 

 









VVV-informatiepunt Aarle-Rixtel 

• 7 dagen per week open 

• Gebruiksvriendelijk Touch-
screen, actuele informatie 

• Folderrek 

• Ruime opzet 

• Ondersteuning ‘reuring’ in 
en rond het gebouw 

 



Vragen? 

   


