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Woonzorgboerderij de Hagert 



Woonzorgboerderij  
de Hagert 

 Op de Hagert wonen en werken:  
◦ Mensen met dementie 
◦ Mensen met een verstandelijke beperking 
◦ Mensen met een psychiatrische achtergrond 

en  
◦ Mensen met een niet aangeboren 

hersenletsel 

 
 Wonen: 32 mensen 
 Dagbesteding: 24 plaatsen 
 Leeftijden: van  20-95 jaar 

 
 75 medewerkers, 90 vrijwilligers 
 5 hectare grond 

 
 De Hagert is eigendom van Dichterbij 

en  ZZGzorggroep  
 
 



Mensen in de langdurige zorg ervaren het leven vaak  
negatief en zinloos,  

 

Dat kan anders! 
  

ook mensen met een flinke beperking kunnen volop in 
het leven staan  

 

 



Omslag in denken 

Omslag 

moet moed 

Oude denken 
Oud don 

Nieuw denken, 
Nieuw doen 

  

Jaap Peters Rijnlands Organisatieactivist 





Uitgangspunten 
woonzorgboerderij de Hagert 

 Niet zorg maar welzijn centraal  

 Betrokkenheid, zingeving  en aandacht 

 ‘Een reden om ‘s morgens weer op te staan’ 

 Zelforganisatie in open verbinding met de omgeving 

 Organiseren vanuit klantvraag 

 Ontwikkelen als ‘social web’ 

 Een ander verdienmodel: Zorg als ‘gemengd bedrijf’ 

 Zorg als toegevoegde waarde voor de lokale samenleving 

 

 



  Wij verbinden het wonen 
en werken op de Hagert 
op allerlei manieren aan 
de lokale samenleving, 
door activiteiten op het 
gebied van  

ontmoeting 

recreatie,  

educatie,  

natuurbeheer 

cultuurhistorie  
 



Educatieve activiteiten 



 
 
 
 

Recreatieve 
activiteiten 
 
Www: eropuitinhernenleur.nl  

 

Samen met ± 20 

ondernemers in de buurt 

verzordt de Hagert 

toeristische 

dagarrangementen en 

uitstapjes voor families, 

teams, vriendinnengroepen 

etc  

 



Fruittuin/jamfabriek 
 



Ontmoetingen  
 

•Scholen 

•Kinderdagverblijven 

•Verwanten 

•Vrijwilligers 

•Bedrijven 

•Cafeetje 

•Fiets/wandeltochten 

•Feestjes op de Deel 

•Ondernemersverenigingen 

•Ouderenorganisaties 

•‘Eten en ontmoeten’  



Natuur en 
cultuurhistorie 



Partners van de Hagert 
 

 Vrijwilligers  
 Buren 
 Tuinders, imker, boeren 
 St natuur en milieu 
 Kinderopvang Eerste stap 
 Scholen BAO, VO, ROC, HBO, WO 
 Centrum voor natuur en milieueducatie 
 Meer welzijn 
 Geldersch landschap 
 Ondernemers  
 Centrum voor cultuureducatie 
 Vakbonden   

 



Woonzorgboerderij De Hagert  
als gemengd bedrijf 

Inkomsten uit: 
 AWBZ 
 WMO 
 Onbetaalde arbeid 
 Educatie 
 Toerisme 
 Verkoop producten 
 Hap en Stap 
 Verhuur ruimten 
 Horeca 

 



Perspectief: Lokale zelfbeschikking  

  

 

 

 

Community  

Funding 

Community Governance 

Community Care 



Perspectief: Lokale zelfbeschikking  

  

 

 

 

Community  

Funding 

Community Governance 

Community Care 

Ander 

verdienmodel 

Ander 

besturingsmodel 

Andere visie 

op zorg 

Gemengd bedrijf 

Coöperatie  

Het bedrijvige 

dorp 



 


