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Dit is de eerste Nieuwsbrief over de realisatie van een Mooi 

Leven Huis in de gemeente Ede. Het bestuur van de Stichting 

Mooi Leven Huis Ede wil graag alle ouders, die hun zoon of 

dochter al hebben aangemeld voor een woon– en leefplek, en 

andere belangstellenden via deze weg beter op de hoogte 

houden van de ontwikkelingen rondom het Mooi Leven Huis. 

Tot nu toe gebeurde dit vooral tijdens de informatieavonden, 

via de website en de Facebook pagina, maar vanaf nu zal de 

Nieuwsbrief een vierde platform zijn om informatie te delen. 

Het is de bedoeling om eens in de vier tot zes weken een 

Nieuwsbrief uit te brengen. Zoals het er nu uitziet gaan de 

ontwikkelingen snel de komende tijd en we hopen dat we op 

deze wijze iedereen op de hoogte kunnen houden van het 

meest recente nieuws. 

    Harry van  de Kraats 

INLEIDING 

Op 30 januari hebben de Stichting Mooi Leven Huis Ede, Stichting Philadelphia zorg en Ibrox projecten 

b.v. een intentieovereenkomst getekend voor de bouw van het Mooi Leven Huis. De ondertekening vond 

plaats op het hoofdkantoor van Philadelphia in Amersfoort. In deze overeenkomst verklaren de drie 

partijen dat zij de intentie hebben om samen het Mooi Leven Huis voor 24 mensen met een 

INTENTIEOVEREENKOMST BOUW MOOI LEVEN HUIS 

verstandelijke of ernstig meervoudige beperking te 

realiseren in Bennekom. De komende drie maanden 

zal gezamenlijk een haalbaarheidsonderzoek gedaan 

worden. In dit onderzoek moet met name 

beoordeeld worden of het programma van eisen 

gerealiseerd kan worden binnen het beschikbare 

budget. Het proces ‘Huis van Philadelphia’ zal hierbij 

een belangrijke rol spelen. Verderop in deze nieuwsbrief wordt meer uitleg gegeven over deze aanpak. 

Uiterlijk 1 mei 2018 moet het haalbaarheidsonderzoek afgerond zijn en bij een positief resultaat zal er 

dan een definitieve samenwerkingsovereenkomst getekend worden voor de bouw van het Mooi Leven 

Huis in Bennekom. Vervolgens kan het traject gestart worden voor de aanvraag van bouwvergunningen 

et cetera.  



 

 

Op dinsdag 13 maart a.s. is er weer een informatieavond 

gepland. Net als vorige avonden zijn we weer te gast bij de 

Businessclub 'Foot Valley' van Voetbalvereniging Bennekom. De 

ontvangst is vanaf 19.30 uur en aanvang van het programma om 

20.00 uur.  

Het definitieve programma moet nog worden bepaald, maar in 

ieder geval wordt u op de hoogte gebracht van de laatste stand 

van zaken. Reserveert u deze datum alvast in uw agenda, 

binnenkort wordt meer informatie verstrekt via e-mail. 

INFORMATIEAVOND (SAVE THE DATE) 

De stichting Mooi Leven Huis Ede heeft in oktober vorig jaar een intentieovereenkomst met stichting 

Philadelphia zorg gesloten, waarbij is afgesproken om samen het Mooi leven Huis te gaan realiseren. De 

komende tijd moet deze intentieverklaring uitgebouwd worden naar een volledige 

samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerking betreft dan met name afspraken rondom de zorg  

voor de bewoners, de invulling van een mooi leven door middel van participatie en de exploitatie van het 

Mooi Leven Huis. Op 14 december jl. heeft het bestuur een eerste brainstromsessie gehouden, samen 

met Geert Bos, de directeur intensieve zorg van Philadelphia. Naar aanleiding van deze brainstormsessie 

is de werkgroepen ‘Verbinding Binnen’ en ‘Woonwereld’ gevraagd om mee te denken over de 

onderwerpen waar aandacht aan besteed moet worden in de samenwerkingsovereenkomst. De 

betreffende onderwerpen zijn daarbij verdeeld over een aantal categorieën zoals bijvoorbeeld: 

bewoners, medewerkers, zorg, organisatie en financiën. Op basis van deze inventarisatie wordt samen 

met Philadelphia de komende tijd verder gekeken naar de vorm en inhoud van de definitieve 

samenwerkingsovereenkomst. In de intentieverklaring is hiervoor 1 september 2018 afgesproken als 

deadline, echter de ondertekening van de intentieovereenkomst voor de bouw zorgt er wellicht voor dat 

er al eerder duidelijkheid moet zijn over een aantal punten in de samenwerkingsovereenkomst. 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET PHILADELPHIA 

HET HUIS VAN PHILADELPHIA 

vormen de ontwerppatronen waarmee de architect vervolgens aan de slag kan gaan. Het doel van deze 

werkwijze is een huis waar de bewoners met plezier wonen, familie en vrienden zich welkom voelen en 

waar de buurt tevreden over is. De werkwijze richt zich daarbij op de volgende vier groepen: bewoners, 

familie, medewerkers en buurtbewoners. De komende drie maanden worden een aantal bijeenkomsten 

georganiseerd waarin met deze groepen gewerkt wordt aan het vaststellen van de ontwerppatronen. 

Bij het verder uitwerken van het ontwerp van het Mooi Leven Huis in Bennekom zal 

het proces ‘Het huis van Philadelphia’ gevolgd worden. Dit proces is een werkwijze 

van Philadelphia om een huis te maken en in te richten dat voldoet aan de wensen 

van de bewoners en de waarden van Philadelphia. (en de waarden van Mooi Leven) 

Dat wil zeggen vanuit de bewoners, samen met alle belanghebbenden, de 

uitgangspunten vaststellen voor het ontwerp van de woning. Deze uitgangspunten 


