
                                 

 
 
 
 
Ouderinitiatief Stichting S.T.AP 

 
 
 

Visie op zorg 
 
 
Gezamenlijkheid 
 
Binnen het wooninitiatief voor jongvolwassenen met een storing in het autisme 
spectrum en normale begaafdheid en een licht verstandelijke (lichamelijke) 
beperking te Bladel bestaat gezamenlijkheid over onderstaande punten. 
 
Waarom wooninitiatief? 
Ouders/verzorgers en toekomstige bewoners hebben zich aangesloten bij het 
project vanwege de woonplaats waar het project gerealiseerd wordt en omdat 
bij dit project de mogelijkheid wordt geboden om zo zelfstandig mogelijk te 
wonen. Tevens wordt het geringe woningaanbod genoemd en de combinatie 
van wonen en werken. Het is van belang dat deze zaken op niet al te grote 
afstand van elkaar zijn gesitueerd.  Bestaande netwerken zijn door deze 
manier van wonen en leven beter in stand te houden. 
 
Dagindeling 
De dagindeling moet duidelijk en gestructureerd zijn. Zowel in de visie als in 
de uitvoering van het project zal hier aandacht aan worden besteed. 
 
Inspraak bewoner 
Het is van belang dat bewoners zich veilig en thuis voelen in het te realiseren 
wooninitiatief en dat zorg op maat geboden wordt.  
Bewoners hebben inspraak bij het opstellen van de huisregels.  
 
Inspraak ouders/verzorgers 
Ouders/verzorgers willen zeggenschap en inspraak bij het geheel, bij de 
keuze van de zorgaanbieder/het personeel/de financiële zaken en de komst 
van nieuwe bewoners. 
De ouders/verzorgers zijn en blijven verantwoordelijk voor het initiatief en 
hebben vanaf de start tot aan de realisatie en de voortgang van het project de 
regie. De regie kan door derden zoals familieleden/curatoren/bewindvoeders 
worden overgenomen als ouders dit wenselijk achten. 
 
 
 



                                 

Wonen 
Een tweekamerappartement (zelfstandige wooneenheid, eigen opgang) met 
keukenblok, slaapkamer en badkamer (aansluiting voor de 
wasmachine/droger) en een gemeenschappelijke (buiten)ruimte heeft de 
voorkeur.  
Een van de appartementen is geschikt gemaakt voor rolstoelgebruikers.  
 
Huisregels 
Bewoners stellen in overleg met de ouders en de begeleiders huisregels op. 
 
Begeleiding/zorgaanbieder 
Het personeel moet vooral deskundig zijn (kennis hebben van- en ervaring 
hebben met autisme), betrokkenheid tonen en affiniteit hebben met de 
doelgroep. Ook de continuïteit van de zorg moet gewaarborgd zijn. De 
communicatie tussen ouders en begeleiders/zorgaanbieder moet goed en 
duidelijk zijn. De begeleiders/zorgaanbieders moet hun verantwoordelijkheid 
nakomen en de garantie geven dat de zorg goed wordt ingevuld en op maat 
wordt aangeboden. Er moet aandacht en respect zijn voor ieders 
persoonlijkheid en voor de vrijheid van ieder individu. 
 
* Aandachtspunten 

• Vereenzaming voorkomen door het stimuleren tot activiteiten (dat 
wordt bij iedere individuele zorgvraag goed bekeken) 

• Een steunpunt in de woonvorm of in de nabijheid voor hulp en advies 
wordt als belangrijk ervaren evenals het gebruik kunnen maken van 
het netwerk van de zorgaanbieder. 

• Naast een persoonlijk begeleider en een coördinator wordt er ook 
personeel aangetrokken in de vorm van huishoudelijk medewerker en 
een klusjesman. Deze laatste zijn betaalde medewerkers maar kunnen 
ook als vrijwilliger worden aangesteld. Zij zijn bij voorkeur additioneel.  

 
Diversiteit (aanvullende aandachtspunten en wensen) 
De punten hieronder genoemd zijn aandachtspunten die verder nog 
besproken moeten worden omdat hierin een mogelijk verschil van mening 
zit. Deze punten worden opgenomen in de visie op zorg wanneer er meer 
duidelijkheid is.  
 
Voorzieningen voor in de gezamenlijke leefruimte zoals een telefoon en een 
televisie. 
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