
Het Luwtehuis in Ureterp
Woonzorgvoorziening Het Luwtehuis biedt in een kleinschalige woonzorgvoorziening 24 uur per dag, 
7 dagen per week begeleiding en verzorging aan mensen met een verstandelijke beperking, al dan niet 
in combinatie met een lichamelijke beperking, met een indicatie voor zorg vanuit de Wet Langdurige 
Zorg. In de woonzorgvoorziening bevinden zich 20 studio’s met eigen sanitaire voorzieningen. 
Daarnaast zijn er drie ruime woonkamers inclusief keuken waar elke dag voor en zo mogelijk door 
bewoners wordt gekookt. Rondom de voorziening bevindt zich een ruime, speciaal voor de bewoners 
ingerichte tuin die vrij toegankelijk is en waarin zij zich vrij kunnen bewegen. Het huis ligt midden in 
de wijk en dicht bij de voorzieningen. Waar mogelijk sluiten we aan bij de activiteiten in de wijk. 

Leven
Het Luwtehuis biedt een hoogwaardige woon- en 
leefomgeving in combinatie met zorgverlening en 
dagbesteding op maat. De kerngedachte binnen 
de woonzorgvoorziening is dat de bewoners actief 
betrokken worden bij het dagelijkse leven op en om 
de locatie. Hierin vormen de gemeenschappelijke 
woonkamers en de dagactiviteiten het hart. Door uit 
te gaan van actief meedoen (met koken, boodschap-
pen halen, de was en de afwas), wordt er een duide-
lijk appèl gedaan op de aanwezige vaardigheden en 
mogelijkheden van de bewoners. 

Dagbesteding en vrije tijd
De dagbestedingsactiviteiten en invulling van de vrije 
tijd van de bewoners worden zowel binnenshuis als 
buiten de voorziening door Het Luwtehuis georgani-
seerd.

In huis moeten dagelijks huishoudelijke klussen wor-
den verricht die gezamenlijk opgepakt worden. Boven-
dien worden er in huis activiteiten georganiseerd die 
aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de 

bewoners, zowel overdag als in de avonduren. Daar-
naast bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken 
van het activiteitenprogramma van de Lijte en MFC de 
Wier. Beide locaties bevinden zich op loopafstand van 
Het Luwtehuis. 

Wanneer een bewoner het leuk vindt om dagbeste-
ding buitenshuis te hebben, dan kan hij/zij aan de 
slag bij de buren. Naast ons wonen oudere mensen in 
woonzorgcentrum De Lijte. In samenwerking met De 
Lijte (onderdeel van ZuidOostZorg) kunnen bewoners 
onder begeleiding werken in onder andere de horeca, 
keuken, verzorging, schoonmaak, tuin en activitei-
tenbegeleiding. Samen kijken we naar een passende 
werkplek, alles onder de directe verantwoordelijkheid 
van activiteitenbegeleiders van Het Luwtehuis. Daar-
naast bestaat de mogelijkheid om dagbesteding te 
organiseren bij reguliere bedrijven of organisaties in 
de directe omgeving. Samen met de bewoner en ver-
wanten gaan we op zoek naar passende dagbesteding, 
welke aansluit op de wensen en mogelijkheden van 
de bewoner en op de verwachting van de betreffende 
organisatie.

>>



De medewerkers
Bij Het Luwtehuis werkt een vast team van professionals, 
dat binnen de kaders van wet- en regelgeving en voor-
geschreven protocollering verantwoordelijk is voor de 
dagelijkse gang van zaken. Het team bestaat uit huishou-
delijk verzorgenden, begeleiders, activiteitenbegeleiders, 
verzorgenden, verpleegkundigen en de locatiemanager. De 
medewerkers worden zoveel mogelijk lokaal geworven, zo-
dat zij de context van het leven in relatie tot de omgeving 
begrijpen. 

Samenwerking met bestaande 
zorgaanbieders en hulpverleners
We werken graag samen met bestaande zorgverleners in de 
omgeving zoals de huisarts, de fysiotherapeut, de apotheek, 
zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en specifiek op de 
doelgroep gerichte organisaties om zodoende een goede 
zorgketen te realiseren.

Samenwerking met 
lokale ondernemingen
We maken waar mogelijk gebruik van de lokale midden-
stand. Zo doen we boodschappen bij de naastgelegen 
supermarkt en betrekken we lokale ondernemers bij klussen 
en activiteiten. 

Prijsstelling
De prijsstelling van Het Luwtehuis is dusdanig opgebouwd 
dat het wonen en verblijven bij Het Luwtehuis betaalbaar 
is voor iedereen met een uitkering en een indicatie voor 
de Wlz. De zorg wordt ingekocht  middels een Persoons 
Gebonden Budget. Er worden geen aanvullende kosten in 
rekening gebracht. 

 
 

Kennismaken
Wanneer u graag meer wilt weten over 

Het Luwtehuis, dan kunt u contact opnemen 
met Jan van der Meer, telefoonnummer

 06 44 32 19 64
 info@hetluwtehuis.nl

We plannen een kennismaking om 
samen te beoordelen of deze 
woonplek passend is op de 

persoonlijke situatie.
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