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Kijk op zelfstandig wonen - maart 2004 

 
Inleiding 
 
De stichting be-ma is ontstaan vanuit ouders met een wens om voor hun (jong) 
volwassen kind  een veilige woonplek te vinden. Niet zomaar een woonplek. Er zal aan 
vele eisen voldaan moeten worden. Want zelfstandig wonen voor mensen met een 
Autisme Spectrum Stoornis is niet altijd eenvoudig. Er moet aan vele eisen worden 
voldaan als het gaat om de woning, maar ook aan de omgeving. 
 
Wonen op een locatie waar je zo min mogelijk hinder ondervindt van hinderlijke 
prikkels. Wonen op een plaats waar je zorg kan krijgen welke bij je past. Dat is niet 
altijd haalbaar, maar zolang er een positieve intentie uitgaat kunnen we ver komen. 
 
Een plek voor iedereen is niet altijd even gemakkelijk. Om die reden heeft het bestuur 
van de stichting vooraf voorwaarden moeten maken. Voor wie en waar. Maar ook voor 
wie niet. Met deze korte notitie worden de voorlopige voorwaarden weergegeven. 
Het geeft aan wat de beleidsregels zijn. Maar uiteindelijk zal gekeken worden naar de 
zorgvraag en de haalbaarheid van begeleiding. 
 
Deze notitie bevat twee afzonderlijke notities: 

- De notitie toelating 
 Wanneer kom je in aanmerking om te worden toegelaten tot inschrijving als 
 deelnemer van de stichting be-ma. 
 

- De notitie toewijzing 
 Wanneer kom je in aanmerking voor zorg en huisvesting binnen de stichting  
 be-ma 
 
 
 
 
 
 
Zwolle, februari 2010  
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Notitie toelating: 
 
 
De stichting be-ma wilt het zelfstandig wonen voor mensen met een stoornis in het 
autistisch spectrum mogelijk maken. Wonen met de daarbij op maat geleverde zorg. 
De stichting BE-MA verleend niet zelf de zorg, maar heeft daartoe een samenwerking 
aangegaan met een gespecialiseerde zorgaanbieders. 
Om voor toelating in het woonproject in aanmerking te kunnen komen zijn door de 
stichting BE-MA een aantal richtlijnen vastgesteld en aan de zorgaanbieders 
voorgelegd. Van belang is dat bij de toetsing wordt gekeken of de kandidaat voldoet 
aan een aantal randvoorwaarden en of hij/zij past binnen het pakket van de 
aangeboden zorg. Deze notitie omschrijft de te volgen procedure en beschrijft de 
toelatingsvoorwaarden. In bijzondere situaties kan worden afgeweken van de 
procedure. Het bestuur zal dit per individu toetsen.  
 
 
Procedure 
- Een belanghebbende wordt  aangemeld bij de stichting be-ma 
- Vertegenwoordiger van de be-ma neemt binnen vier weken na aanmelding 

contact op met de ouders en/of vertegenwoordiger van de aangemelde 
kandidaat en geeft voorlichting over de procedure en overhandigt het Algemeen 
Huishoudelijk Reglement en licht deze nader toe 

- De bij de stichting be-ma ontvangen aanmelding wordt binnen zes weken na 
ontvangst van het aanmeldingsformulier, door gezonden aan de zorgconsulent 
van een van de zorgaanbieders 

- De zorgconsulent neemt contact op met de ouders en/of vertegenwoordiger van 
de aangemelde kandidaat vraagt stukken op, waaruit blijkt dat er wel dan niet 
een diagnose is vastgesteld en of er een zorgindicatie bestaat. 

- De zorgconsulent maakt een eerste selectie op grond van de aangeleverde 
stukken en ligt dit voor aan de commissie toelating, waarin zitting hebben 
vertegenwoordigers zorgaanbieder en een vertegenwoordiger van de stichting 
be-ma, 

- Indien aan alle criteria is voldaan volgt een uitnodiging voor een persoonlijk 
gesprek tussen commissie, toekomstige bewoner en ouders (of wettelijk 
vertegenwoordigers) 

- De commissie neemt een besluit over plaatsbaarheid. Indien positief, dan komt 
de kandidaat op de plaatsingslijst en wordt ingeschreven na ondertekening 
van het Reglement Wonen en Inspraak met de stichting BE-MA, 

- Instroming en toewijzing van de woning geschiedt in overleg met de 
zorgconsulent van de zorgaanbieder door de stichting BE-MA.  
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Kosten 
Aan een aanvraag om toelating zijn geen kosten verbonden. Op het moment dat 
definitief vaststaat dat tot plaatsing zal worden overgegaan wordt een bedrag van  
€ 110,00 in rekening gebracht door de Stichting be-ma als zijnde inschrijfkosten.  
Deelnemers van de stichting zijn aan de stichting een jaarlijkse bijdrage verschuldigd, 
welk bedrag jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld door het bestuur van de stichting  
be-ma en wordt voorgelegd voor akkoord aan de Raad van Toezicht. 
De jaarlijkse bijdrage aan de stichting zijn bedoeld als bijdrage in de stichtingskosten 
en is verschuldigd per kalenderjaar. 
 
 
Toelatingsvoorwaarden: 
Voorwaarden: 
Om voor toelating in aanmerking te komen dient aan de volgende voorwaarden te 
worden voldaan: 
- De toekomstige bewoner heeft de leeftijd van 18+, 
- Hij/zij heeft de diagnose “Stoornis binnen het autistisch spectrum” met een 

normale dan wel redelijke begaafdheid en/of “Syndroom van Asperger”, 
- Hij/zij beschikt over een eigen inkomen (uitkering of salaris), 
- Hij/zij woont nu in het zorggebied van het zorgkantoor Zwolle en/of heeft ten 

minste zes maanden een economische of sociale binding met Zwolle, 
- De totale zorgbehoefte van de toekomstige bewoner ligt tussen de 2 en 24 uren 

per dag. 
 
Bij aanvraag van een toelating dienen de volgende stukken te worden overlegd: 
- Een schriftelijke aanmelding gedaan bij de stichting “Bij Elkaar – Maar Apart” 

gevestigd te Zwolle, 
- Een schriftelijke diagnose van een Autistisch Spectrum Stoornis, gesteld door 

daarvoor bevoegde organisaties, zoals het RIAGG, Leo Kannerhuis, enz.,  
- Zo mogelijk een woonprofiel, opgesteld in samenwerking met begeleidende 

hulpverlenende instantie, 
- CIZ indicatie met betrekking tot de zorgbehoefte. 
- Niet in aanmerking voor een toelating komen:  

- Personen die op grond van het aanwezige zorgaanbod niet de 
gevraagde zorg kan worden geboden. 

- Personen waarvan verwacht mag worden dat zij wonen en zorg van de 
overige bewoners in ernstige mate zullen verstoren zulks ter beoordeling 
van het bestuur van de stichting en adviserende Zorgaanbieders (de 
gezamenlijke toelatingscommissie) 
Te denken valt o.a  aan: 
- Personen met een verslavingsproblematiek (alcohol en drugs 

e.d), 
- Hij/zij die in de afgelopen vijf jaren regelmatig in verband met 

criminaliteit in contact is geweest met politie en/of justitie en het 
feit een belemmering dreigt te zijn voor de rust in het 
wooncomplex, 

- Hij/zij die wegens zelf veroorzaakte problematiek een 
huurwoning is geweigerd en/of ontzegd, 

- Personen waarvan gebleken is dat zij zich niet wensen te houden 
aan opgestelde regels met betrekking tot rust. 
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 Notitie procedure toewijzing 
 
 
De stichting Bij Elkaar – Maar Apart wilt het zelfstandig wonen voor mensen met een 
stoornis in het autistisch spectrum mogelijk maken. Wonen met de daarbij op maat 
geleverde zorg. De stichting BE-MA verleend niet zelf de zorg, maar heeft daartoe een 
intentieovereenkomst aangegaan met een tweetal zorgaanbieders. 
Om voor toelating in het woonproject in aanmerking te kunnen komen zijn door de 
stichting BE-MA een aantal richtlijnen vastgesteld en aan de zorgaanbieders 
voorgelegd. Deze voorwaarden zijn opgenomen in een notitie toelating 2010-02 van de 
stichting BE-MA. 
Met betrekking tot toewijzing van een woning worden de hierna volgende criteria 
gehanteerd. 

a. voldoen aan de toelatingsvoorwaarden 
b. door de toewijzingscommissie wordt aangemerkt als kandidaat  
c. wordt qua persoonlijkheid en zorgvraag door de toewijzingscommissie, 

geschikt bevonden om te gaan wonen binnen één van de beoogde locaties. 
 
Wanneer iemand voldoet aan de voorwaarden opgenomen in de notitie toelating van 
de stichting BE-MA kan hij/zij in principe in aanmerking komen voor een woning met 
passende begeleiding. De toewijzingscommissie kan op basis van de zorgvraag een 
woning toewijzen, zodra deze beschikbaar is, op basis van de zorgvraag en urgentie. 
 
Toewijzing vindt plaats op basis van: 
 
- datum aanmelding 

De datum van aanmelding bij de stichting Bij Elkaar – Maar Apart wordt 
bijgehouden door het secretariaat woningtoewijzing, 

 
- toelating  

De kandidaat deelnemer/ster moet voldoen aan de door de stichting BE-MA 
vastgestelde toelatingsvoorwaarden, welke bekend zijn bij de 
toewijzingscommissie. 

 
- huishoudelijk reglement wonen en inspraak 

De kandidaat deelnemer/ster of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger/ster moet 
het reglement wonen en inspraak te hebben ondertekend, 

 
- aanwezige zorgvraag 

Het soort van woning wordt toegewezen op basis van de aanwezige zorgvraag, 
Betreft het een woning met aangepaste begeleiding (geen 24 uur) of een 
meerzorg woning (24 uur zorg per dag), 
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- urgentie  

Urgentie is in principe niet mogelijk tenzij: 
De zorgaanbieders en de vertegenwoordiging van de MEE kunnen aan de 
toewijzingscommissie adviseren om voorrang te verlenen bij toewijzing. Echter 
er dient dan wel een dringende noodzaak te zijn, waarbij aantoonbaar de zorg 
aan de kandidaat deelnemer/ster gevaar loopt. 

 
- meerzorg woning 

In aanmerking voor een meerzorg woning komen zij die voldoen aan de hierna 
volgende zorgvraag: 
• ondersteunende begeleiding klasse 5 of hoger 
• wel/geen activerende begeleiding klasse 1 of hoger 
• indicatie verblijf 7 etmalen 
• bij geen dagbesteding een dagactiverende indicatie van klasse 4 of 

hoger 
 
- begeleid wonen 

In aanmerking komen voor begeleid wonen komen zij die voldoen aan de hierna 
volgende zorgvraag: 
• ondersteunende begeleiding klasse 2 of hoger 
• activerende begeleiding klasse 1 of hoger 
• geen indicatie verblijf voor 7 etmalen 
• bij geen dagbesteding een dagactiverende indicatie van klasse 4 of 

hoger 
 
 
 
 
 


