
Stichting inverSa: 
Wonen en Werken 
op de Woon-zorgboerderij 
in Woubrugge of nieuWkoop

Stichting Inversa is een kleinschalig (ouder)wooninitiatief 
met twee woon-zorgboerderijen in de landelijke omgeving 
van Nieuwkoop en Woubrugge (Zuid-Holland). Hier wonen en 
werken mensen met een verstandelijke beperking en autisme 
in een landelijke en rustige omgeving en hebben zij een eigen 
kamer. Een professioneel en betrokken team van begeleiders 
zorgt voor de bewoners met een verstandelijke beperking en 
autisme (PGB/24-uurs zorg). Op basis van de persoonlijke 
behoeften wordt er samen met de bewoner en ouder(s) een 
zorgplan gemaakt. Door de kleinschaligheid van St. Inversa is er 
ruimte om de leef- en woonstijl van de bewoner aan te passen 
op zijn of haar behoeften. Woon-, werk,- en vrijetijdsgeluk 
staat daarbij voorop!

WONEN EN ZORG OP TWEE BOERDERIJEN
Op de boerderij in Woubrugge wonen (jong) volwassenen 
met een matig tot ernstige verstandelijke beperking en een 
beperking binnen het autistisch spectrum (ASS). Zij krijgen de 
begeleiding die zij nodig hebben. De leeftijd van de bewoners 
varieert van 18-40 jaar. De bewoners hebben dagbesteding op 
de boerderij en bestaat uit taken die bij hun talenten passen. 
Op de boerderij in Nieuwkoop wonen mensen in de leeftijd van 
18-60 jaar met een verstandelijke beperking en autisme met 
een hoger niveau. Zij gaan naar hun dagbesteding buiten de 
boerderij en zijn een stuk zelfstandiger. Natuurlijk leven zij ook 
graag buiten met de natuur en de dieren op de boerderij. 
In totaal kunnen 19 bewoners op de boerderijen van St. 
Inversa wonen en zijn zij verdeeld over drie woongroepen. Elke 
bewoner heeft een eigen landelijke kamer. In de gezamenlijke 
woonkamers komen zij samen om te eten, te ontspannen en 
hebben zij  het gezellig met elkaar. 

Professionele PGB-zorg bij wonen en dagbesteding 
voor mensen met een beperking 
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De ouDers van Petra vertellen over 
De veraDemenDe visie van inversa 

‘De goede balans tussen werk en ontspanning 
maakt dat onze dochter gelukkig woont en werkt 
op de boerderij in Woubrugge. De persoonlijke 
begeleiding biedt haar structuur, veiligheid en 
uitdagingen wanneer zij dit nodig heeft.  
Een gezonde leefwijze met veel beweging  
en interactie met de dieren brengt onze  
dochter geluk en rust in haar leven.  
Dat is een verademing voor Petra  
en voor ons als ouders’.

Dit is Astrid en samen met een hecht 
en toegewijd team van begeleiders 
runt zij de twee boerderijen met veel 
passie. Zij zorgen met elkaar dat 
de bewoners samen of zelfstandig 
gelukkig leven. En dat begeleiders met 
plezier en voldoening werken. Mensen 
met een beperking vanaf 18 jaar met 
een WLZ/PGB-indicatie  (VG-3, -4, -6) 
kunnen in aanmerking komen voor 
een woonplek (en/of dagbesteding) op 
één van de woon-zorgboerderijen. 

astrid legt je graag uit wat de 
mogelijkheden zijn. neem vrijblijvend 
contact met haar op: 06 194 661 64  
of e-mail: astridvdvoort@inversa.nl  
meer informatie en beelden:  
www.inversa.nl

SamENWERkEN mET DE 
BuuRT EN ORGaNISaTIES
Beide boerderijen liggen midden in 
de polder en hebben een groot terrein 
waar je diverse dieren, moestuinen en 
bloementuinen vindt. De buurt is rustig 
maar ook gezellig door het contact met 
de overige bewoners. Het dorp met 
winkeltjes, marktjes en sportcentra ligt 
op loopafstand van beide boerderijen. 
St. Inversa werkt graag samen met 
de wijk, buurtwinkels, vrijwilligers en 
organisaties die een steentje willen 
bijdragen aan het leefgeluk van de 
bewoners. Samen organiseren wij graag 
activiteiten op en om de boerderij, 
onderhouden we de boerderijen en zijn 
wij dankbaar voor elke helpende hand, 
donatie of sponsoring van particulieren 
of organisaties.


