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Geachte gemeenteraadsleden, 
 
Graag stellen we ons voor.. 
In de gemeente Bergen ondersteunen wij vanuit Philadelphia Zorg al ruim 15 jaar op 3 
zorgwoonlocaties 35 cliënten met een verstandelijke beperking. Onze locatie de Wittenburg 
ligt aan de Breelaan en nog 2 locaties aan het Zakedijkje en Persijnhof. Deze huren wij van 
woningbouw corporatie Kennemerwonen. Landelijk ondersteunen wij ongeveer 8.200 mensen 
met een beperking. Verspreid over zo’n 530 kleinschalige locaties zorgen onze professionals 
voor ondersteuning op maat. We weten hoe belangrijk het is om verbinding te maken en te 
behouden in de buurt. Daarom blijven onze locaties kleinschalig en bieden wij maatwerk om 
succesvol bij te dragen aan een prettig leven.  
 
De droom voor onze en andere inwoners in Bergen.. 
De buurt is de plek waar buren elkaars talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Waar je 
allereerst buurman of buurvrouw bent en je op basis van gelijkwaardigheid meedoet. De buurt 
is de plek waar gezelligheid te vinden is in een soms eenzaam bestaan. De cliënten van 
Philadelphia zijn gewoon buurtbewoners, veelal kwetsbaar, verbonden met ons als 
zorginstelling. Daarmee hebben we als organisatie en gemeente een opdracht: het is belangrijk 
van betekenis te zijn voor elkaar door ons te willen inzetten in en voor de buurt.  
 
Op beide locaties Zakedijkje en Persijnhof wonen 9 cliënten met een verstandelijke beperking.  
Zij gaan overdag naar hun werk en/of dagbesteding en wonen in hun eigen appartement in de 
woongroep. Deze 2 locaties zouden wij graag samenvoegen op een nieuwe locatie in Bergen. 
Daardoor zijn wij beter in staat om kwalitatief de zorg te bieden die nu en in de toekomst 
nodig is en past bij de aangegeven waarden. Dat betekent concreet dat we een gebouw 
zoeken voor 20 á 24 cliënten  die daar kunnen wonen en zorg en begeleiding ontvangen. 
Vanuit één zorgwoonlocatie met deze omvang kunnen wij een betere bijdrage leveren aan 
integratie en inclusie in de wijk.  Op de locatie Wittenburg wonen cliënten die meer nabijheid 
nodig hebben en een intensievere verzorgingsvraag hebben. Deze locatie is hiervoor geschikt.  
 
Samen met de gemeente Bergen en woningcorporaties kijken we graag naar de mogelijkheden 
van nieuwe vormen van wonen. Waar ieder mens – kwetsbaar of niet – van betekenis is, 
uitgedaagd wordt, verantwoordelijkheid draagt en iets voor een ander betekent.  
 
Wat kunnen wij bieden In Bergen? 
Het zorglandschap in Nederland is sterk aan het veranderen en wij, als Philadelphia Zorg, 
willen heel graag mee veranderen. De roep om sociale inclusie in de maatschappij neemt toe. 
Dit betekent dat ook mensen met een verstandelijke beperking onderdeel uitmaken van 
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sociaal inclusieve wijken. Tegelijk ervaren we dat integratie niet vanzelf gaat. Om de integratie 
in wijken voor mensen met een verstandelijke beperking tot een succes te maken zien wij voor 
ons als zorgverlener een belangrijke rol weggelegd in de begeleiding van onze cliënten en de 
acceptatie van onze cliënten in de wijk. Dit kunnen wij niet alleen. Een nadrukkelijke 
samenwerking is nodig met alle partijen die hier een verantwoordelijkheid en betrokkenheid in 
hebben. 
 
De volgende 5 waarden staan bij ons centraal: 

1. meedoen in de maatschappij,  
2. zelf keuzes maken,  
3. gezien en gehoord worden,  
4. jezelf zijn, 
5. altijd gesteund worden 

 
Wij passen deze waarden toe in de 4 belangrijke thema’s die centraal staat in het gewone 
leven en ook in het leven van de cliënten: Wonen en Vrije Tijd, Werken/ Leren/ Dagbesteding, 
Sociale Contacten en Welbevinden/Ontwikkeling. 
 
Daarnaast heeft Philadelphia Zorg op verschillende plekken in Nederland al succesvol het 
concept community building neergezet (zie bijlage). Met community building beogen we 
tweerichtingsverkeer te creëren tussen de wijk en onze bewoners. Bijvoorbeeld door vanuit 
een dagbesteding diensten aan te bieden in de vorm van horeca of wasserette, het 
organiseren van buurtactiviteiten etc.. Hiermee ontstaat wederkerigheid en acceptatie en 
daarmee inclusie. Om dit te realiseren is herhuisvesting nodig van onze locaties Persijnhof en 
Zakedijkje omdat de huidige woonlocaties zich hier niet voor lenen.  
 
En nu? 
Wij zouden onszelf graag willen voorstellen bij de gemeente Bergen zodat wij onze wens voor 
nieuwe huisvesting en betrokkenheid in de wijk kunnen toelichten. Daarbij geven we inzicht 
waarin wij een partner kunnen zijn in het realiseren van een nieuwe inclusieve wijk waarin 
iedere buurtbewoner zich welkom voelt en mee mag doen.  
In de bijlage kunt u meer achtergrondinformatie over ons en onze aanpak terugvinden. 

Wij kijken ernaar uit om samen verdere mogelijkheden te onderzoeken. 
 

Hartelijke groet, 

Alexander Obbink en Karin van Beek-Berends 
Managers zorg en begeleiding Philadelphia 
 
a.obbink@philadelphia.nl 
mobiel: 06-11234820 
k.beekberends@philadelphia.nl 
mobiel: 06-53917450 
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Bijlage:  

Philadelphia algemeen: 
https://www.philadelphia.nl/home 
 
Onze woonlocaties in Bergen:  
https://www.philadelphia.nl/locatie/persijnhof 
https://www.philadelphia.nl/locatie/zakedijkje 
https://www.philadelphia.nl/locatie/wittenburg 
 
Onze visie op dagbesteding, werken en leren: 
https://www.philadelphia.nl/dagbesteding 
https://www.philadelphia.nl/werken-en-leren 
 
Voorbeelden van community building in de praktijk: 

1. Een link naar een recent artikel in Platform 31, een interview over de samenwerking 
tussen gemeente Almere, Philadelphia Zorg en woningbouwcorporatie De Alliantie. 
Centraal staat het  realiseren van een  inclusieve wijk waarin buurtbewoners 
betrokken worden, en het versterken van de  sociale cohesie in de wijk.  

https://www.platform31.nl/nieuws/unieke-samenwerking-rondom-verbeteren-woningen-en-
leefbaarheid 
 
 

2. In dit filmpje van de Amsterdamse Federatie van Woningbouwcorporatie wordt 
Project ‘De Eenhoorn’ uitgelicht. Een project van WBC Ymere. Door de samenwerking 
op te zoeken met Philadelphia en HVO Querido is het mogelijk geweest om een 
Communitybuilder in te zetten. Dat is onze collega, Karin Elberse. In het filmpje verteld 
ze hierover: “Het begint allemaal bij een ontmoeting”. Er wordt helder in uitgelegd wat 
nodig is om het te laten slagen.  
 

Het stukje over Project ‘De Eenhoorn’ begint op 31.11 minuten. 

https://m.youtube.com/watch?v=ypvSkSVTpd4&list=PLMjdMnlQ78Xt4neQjTTTQ2tDVvt-
s6Uu0&index=2 
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