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Maandelijkse woonlasten

netto huurprijs is circa € 521,-  
(prijspeil 1-1-2011)
de kosten voor elektriciteit, gas, water, 
gemeentlijke belastingen en  
servicekosten zijn ongeveer € 229,-

Totaal circa € 750,-

•

•

Toekomstige bewoners kunnen in 
aanmerking komen voor huursubsidie, 
teruggaaf van energiebelasting en  
kwijtschelding van de gemeentelijke  
belastingen. 
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Begeleidingsprofiel

Woon- en locatieprofiel
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Selectieprocedure

Bovenstaand artikel stond op 13 mei 2009 
in ‘De Stad Roermond’. Inmiddels zitten we 
in het voorjaar van 2011 en is er sindsdien 
erg veel gebeurd. Als titel zou nu boven het 
artikel ‘Autisten krijgen ‘Aut-Hôes’  kunnen 
staan, want eind dit jaar worden er tien ap-
partementen én een gemeenschappelijke 
ruimte opgeleverd voor (jong)volwassen met 
een autisme spectrum stoornis! 
De hoogste tijd dus om van start te gaan met 
de eerste selectie van degenen die zich voor 
‘De Toerist’ hebben ingeschreven en hen te 
informeren over dit voor Nederland toch wel 
unieke ‘autisteninitiatief’. 
Stichting Aut-Hôes 

Woonproject De Toerist
woontoren van ± 40 meter hoog
12 bouwlagen
38 appartementen
1 commerciële ruimte 
algemene fietsenberging
oplevering 4e kwartaal 2011

•
•
•
•
•
•

Bewonersplatform
Vertrouwensplatform
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Leeftijd vanaf 18 jaar. De voorkeur gaat echter uit naar een leeftijd tussen de 23 jaar en 45 jaar.

Een autismespectrumstoornis is formeel vastgesteld door een hiertoe erkende instelling.

Er is sprake van minimaal een gemiddelde begaafdheid.

De bewoner is in staat om (met begeleiding) zelfstandig te wonen. Hij/zij is in staat om een eigen voordeur 

te beheren, dat wil zeggen hij/zij is in staat de eigen privacy te bewaken en verantwoordelijkheid te dragen 

voor de eigen veiligheid (afsluiten, niet iedereen binnen laten, nee kunnen zeggen).

De bewoner is zelfstandig in staat tot persoonlijke verzorging en het uitvoeren van huishoudelijke en maat-

schappelijke vaardigheden. Aansturing en ondersteuning kunnen soms nodig zijn.

De bewoner is in staat zijn eigen financiën (inkomsten en uitgaven, verzekeringen, rekeningen betalen) te 

beheren. Aansturing en ondersteuning kunnen soms nodig zijn.

Er is sprake van voldoende psychische stabiliteit bij de bewoner. Dat wil zeggen veranderingen en onver-

wachte gebeurtenissen, de specifieke interesses (preoccupaties) en eventuele specifieke angsten mogen 

niet leiden tot ontreddering en/of verstoring van het dagelijks leven.

Een vorm van dagbesteding of arbeid buitenshuis is een voorwaarde.

De bewoner heeft een eigen inkomen (salaris of uitkering) dat hem/haar in staat stelt de woonlasten zelf te 

dragen.

Er is sprake van ‘ziekte inzicht’, dat wil zeggen de bewoner herkent en erkent de ASS en daarmee samen-

hangende sterke en minder sterke kanten.

De bewoner is bereid en in staat tot het vragen en aanvaarden van hulp/begeleiding (bijvoorbeeld individuele 

of groepsgewijs geboden woonbegeleiding, aansturing en ondersteuning, mantelzorg, budgetbeheer en/of 

bewindvoering).

De bewoner is bereid en in staat om één of meerdere activiteiten samen met anderen te doen/bereid deel te 

nemen aan de groepsgewijs aangeboden woonbegeleiding.

De bewoner is in staat en bereid tot het mee dragen van de verantwoordelijkheid voor de gemeenschappelijke 

ontmoetingsruimte/collectieve zaken (bijvoorbeeld afspraken vanuit de bewonersvereniging).

De bewoner accepteert de zorgvisie van de stichting Aut-Hoes.

De bewoner is bereid tot lidmaatschap van de op te richten bewonersvereniging.

Er is geen sprake van middelenmisbruik en/of afhankelijkheid (verslavingsproblematiek).

Er is geen sprake van (ernstig) probleemgedrag en/of crisis gevoeligheid.

Indien woonbegeleiding wenselijk en noodzakelijk is, beschikt de bewoner over een CIZ-indicatie.

Bij instroom is een (minimale) begeleidingsindicatie nodig.

De bewoner is bereid begeleiding van Focaal – expertisecentrum autismespectrumstoornissen (onderdeel 

van RiaggZuid) af te nemen.
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BEWONERSPROFIEL
Er is geen sprake van 24-uurs zorg of begeleiding.

Woonbegeleiding kan worden geboden bij bewoning van een appartement, maar ook ter voorbereiding op 

het wonen in één van de appartementen.

Woonbegeleiding wordt, binnen de mogelijkheden van de daarvoor gestelde indicatie, op maat door Focaal 

aangeboden, afgestemd op de individuele behoeften van de bewoner (zowel qua intensiteit, frequentie als 

qua tijdstip).

Focaal zal zich te allen tijden (mede) inspannen voor een adequate (her)indicatie.

De bewoner gaat akkoord met het verstrekken van informatie aan Focaal ten behoeve van de 

(her)indicatie.

De begeleiding is gericht op ondersteuning en het zo veel als mogelijk stimuleren van de zelfstandigheid 

en zelfredzaamheid van de bewoner.

Iedere bewoner heeft een eigen begeleidingsplan toegesneden op zijn/haar behoefte aan individuele onder-

steuning. Het begeleidingsplan wordt opgesteld door de bewoner zelf/familie/mentor en de begeleider.

Iedere bewoner krijgt een individuele begeleider.

De bewoner geeft toestemming tot overleg tussen de individuele begeleiders de groepsprocessen betref-

fend.

De bewoner stemt erin toe dat de begeleider en ouders/sociaal netwerk onderling overleg mogen hebben 

in zorgelijke situaties. Specifieke afspraken worden in het individuele begeleidingsplan vastgelegd.

De bewoner heeft inspraak bij het benoemen van de persoonlijk begeleider.

Begeleiding vindt plaats op diverse gebieden, afhankelijk van de behoefte van de bewoner en afspraken in 

het begeleidingsplan: huishoudelijke ondersteuning, sociale ondersteuning, financiële ondersteuning, emo-

tionele ondersteuning, ondersteuning bij het invullen en plannen van vrije tijd/dagplanning, leren, werken, 

hulp bij het aanleren van vaardigheden, enzovoort.

Indien noodzakelijk is er op vaste (in overleg met de bewoners afgesproken) momenten een begeleider 

beschikbaar voor gesprekken of ondersteuning in de omgang met elkaar.

Indien er sprake is van momenten van groepsbegeleiding is de bewoner verplicht hieraan deel te nemen.
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AANMELDING
Aanmelding vindt altijd schriftelijk plaats. Aanmeldformulieren kunnen via de website of het stichtingsbestuur 
worden verkregen. Ingevulde formulieren worden teruggestuurd aan het stichtingsbestuur. Het stichtingsbestuur 
houdt een aanmeldlijst bij op datum van binnenkomst van de aanmelding.

VERkORT INTAkEFORMuLIER (INDICATIECRITERIA)
Het stichtingsbestuur verstuurt het verkort intakeformulier met aanvullende informatie aan de potentiële bewoner(s). 
Aanvullende informatie: selectieprocedure, reglementen, visiedocumenten. Voor vragen kan de potentiële bewoner 
zich richten tot het stichtingsbestuur. 
Het ingevulde intakeformulier wordt binnen twee weken teruggezonden aan het stichtingsbestuur.
Het stichtingsbestuur stuurt het aanmeld- en intakeformulier naar de leden van de selectiecommissie. 
In de startfase zal aan alle personen die zich vóór 15 maart 2011 bij het stichtingsbestuur schriftelijk hebben aangemeld het verkorte intake-
formulier worden toegestuurd. De teruggestuurde intakeformulieren worden, samen met het aanmeldformulier, allemaal ter toetsing aan de 
selectiecommissie voorgelegd. Degenen die zich na 15 maart 2011 hebben aangemeld worden op wachtlijst 1 geplaatst. 

BEOORDELING VERkORT INTAkEFORMuLIER (INDICATIECRITERIA)
De selectiecommissie toetst de indicatiecriteria op basis van het ingevulde verkort intakeformulier (schriftelijke 
informatie) en bericht de potentiële bewoner binnen drie weken.
Bij een onvolledig ingevuld formulier, meldt het stichtingsbestuur de onvolledigheden schriftelijk aan de potentiële 
bewoner, met de vraag om aanvullende informatie. 

Wachtlijst
De overige potentië-
le bewoners worden 
op basis van datum 
van aanmelding bij 
het stichtingsbestuur 
op wachtlijst 2 ge-
plaatst.

Vervolg op pagina 5

SELECTIEPROCEDuRE

uITGEBREID INTAkEFORMuLIER
Startfase: De selectiecommissie informeert het 
stichtingsbestuur welke 10 kandidaten een po-
sitief advies hebben gekregen. Het stichtingsbe-
stuur bericht de potentiële bewoners hierover. 
De potentiële bewoners krijgen het uitgebreide 
intakeformulier, inclusief het verzoek tot het 
verstrekken van aanvullende rapportage en 
het machtigingsformulier toegestuurd.

De selectiecommissie informeert het stich-
tingsbestuur over het positief advies.
Het stichtingsbestuur bericht de potentiële be-
woner hierover en stuurt hem/haar het uitge-
breide intakeformulier, inclusief het verzoek tot 
het verstrekken van aanvullende rapportage, 
en het machtigingsformulier toe.

INDICATIECRITERIA VOLDAAN
Startfase: Alle potentiële bewoners die het verkorte intakeformulier heb-
ben teruggestuurd worden beoordeeld. Bij positief besluit worden 10 
kandidaten, op basis van datum van aanmelding bij het stichtingsbestuur, 
doorgelaten naar de volgende fase in de selectieprocedure. De overige 
kandidaten worden op wachtlijst 2 geplaatst.
Indien de potentiële bewoner voldoet aan de indicatiecriteria volgt de 
uitgebreide intake.

INDICATIECRITERIA 
NIET VOLDAAN 
De selectiecommissie bericht het 
stichtingsbestuur over het nega-
tief advies. Het stichtingsbestuur 
bericht de aanvrager schriftelijk 
over de afwijzing. 
Indien de aanvrager het niet eens 
is met de beslissing en/of vragen 
heeft over de beslissing en/of een 
nadere toelichting wenst kan hij/zij 
zich in deze wenden tot het stich-
tingsbestuur.
Indien nodig of gewenst kan het 
stichtingsbestuur een gesprek 
met de aanvrager aangaan. 
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Beoordeling compleet dossier van de potentiële bewoners
De selectiecommissie en de begeleider van Focaal beoordelen alle intakeformulieren, rapportages en aanvul-
lende informatie.

VOORLOPIG BESLuIT:
AAnvullend onderzoek

De potentiële bewoner wordt door 
het stichtingsbestuur bericht dat 
aanvullend onderzoek noodza-
kelijk is. Dit kan onder andere 
inhouden, informatie opvragen 
bij derden, gesprek met huidige 
woonbegeleider/ouders, aanvul-
lend gesprek met begeleider 
Focaal, onderzoek door bege-
leider Focaal, beoordelen of er 
een match met andere potentiële 
bewoners is, etc. 

neGATIeF BeSluIT
De selectiecommissie brengt het 
advies uit aan het bestuur.

Het stichtingsbestuur bericht, 
bij overname van het negatieve 
advies, de potentiële bewoner 
schriftelijk over het besluit.
 
Indien de aanvrager het niet eens 
is met de beslissing en/of vragen 
heeft over de beslissing of een 
nadere toelichting wenst, kan 
hij/zij zich in deze wenden tot het 
stichtingsbestuur.

Indien nodig of gewenst kan het 
stichtingsbestuur een gesprek 
met de aanvrager aangaan. 

POSITIEF BESLuIT 
Startfase: De selectiecommissie 
informeert het stichtingsbestuur 
welke kandidaten een positief 
advies hebben gekregen.

De selectiecommissie informeert 
het stichtingsbestuur over het 
positief advies.

Het positief besluit wordt onder 
voorbehoud van het verkrijgen 
van een CIZ-indicatie voor be-
geleiding, schriftelijk door het 
stichtingsbestuur aan de geselec-
teerde bewoner medegedeeld. 
Het stichtingsbestuur houdt zich 
het recht voor om in voorkomen-
de gevallen af te wijken van het 
uitgebrachte advies. 

Startfase: Indien na de uitgebreide intake van de eerste tien potentiële bewoners niet voor alle tien een positief 
advies kan worden gegeven, worden, op datum van aanmelding, potentiële bewoners van wachtlijst 2, uitgenodigd 
voor de uitgebreide intake.

BEOORDELING COMPLEET DOSSIER
Het stichtingsbestuur stuurt de compleet terugontvangen uitgebreide intakeformulieren, aanvullende informatie en 
ingevulde machtigingsformulieren aan de selectiecommissie en de bij de uitgebreide intake betrokken begeleider 
van Focaal. 
De leden van de selectiecommissie en de begeleider van Focaal beoordelen alle uitgebreide intakeformulieren 
en aanvullende informatie. Iedere potentiële bewoner met zijn vertrouwenspersoon krijgen een gesprek met één 
lid van de selectiecommissie en de begeleider van Focaal. De selectiecommissie verdeelt de gesprekken met 
de potentiële bewoners onder elkaar. De begeleider van Focaal is bij alle gesprekken aanwezig. De gesprekken 
worden geleid door de begeleider van Focaal. Er wordt een samenvattend verslag van het gesprek gemaakt.

Bekostiging van de inzet van de begeleider van Focaal voor de intake kan verlopen via de indicatie die de potentiële 
bewoner reeds heeft, zijn/haar PGB of via de zorgverzekeringswet (verwijsbrief van de huisarts nodig). 
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Zelfstandig wonen

Bewoner heeft een eigen wooneenheid/appartement voorzien van eigen voordeur naar de galerij, bel en 

brievenbus.

Het betreft een zelfstandige woning, die door de betreffende persoon zelf wordt gehuurd.

Het appartement heeft een minimale oppervlakte van 60m2.

De appartementen liggen bij voorkeur aan dezelfde galerij.

Er is bij voorkeur een gemeenschappelijke ruimte voor de begeleiding en bewoners welke bedoeld is voor 

gezamenlijke activiteiten zoals: koken, eten, tv-kijken, vergaderingen. Ook mag de gemeenschappelijke 

ruimte gebruikt worden door een bewoner individueel voor verjaardagen of om andere speciale gelegen-

heden te vieren.

In overleg met Woningcorporatie Wonen Limburg wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met aanpas-

singen in het appartement en is de bouw hiervan gericht op vermindering van prikkels en aanpassingen 

voor bewoners met een Autisme Spectrum Stoornis .

De ligging van de appartementen is in het centrum van Roermond. Het complex ligt centraal en op bereik-

bare afstand van het openbaar vervoer, winkels en andere diensten, zoals bijvoorbeeld huisarts, tandarts, 

bibliotheek.

Iedere bewoner sluit zelf een huurcontract met woningcorporatie Wonen Limburg.

De huurprijs van de appartementen zal onder de huursubsidiegrens liggen, zodat de bewoner altijd in 

aanmerking kan komen voor huurtoeslag.

Indien er sprake is van een gemeenschappelijke ruimte, bestaat de mogelijkheid dat de kosten hiervan 

geheel of gedeeltelijk worden doorberekend in de huurprijs.



•

•
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Het bewonersplatform bestaat uit de bewoners van Aut-Hôes aangevuld met een begeleider van Focaal.

Het doel van het bewonersplatform is: ‘Bewoners een stem geven’ in het beleid opgesteld door het stichtings-
bestuur. Via dit platform kunnen de bewoners zich uiten over hoe het wonen in Aut-Hôes volgens hen verloopt.  
Ze mogen hun mening geven over het wonen en de begeleiding. Ze worden gehoord in hun signalen waarmee 
ze voeding geven aan het stichtingsbestuur om besluiten te nemen. 
Één vertegenwoordiger van het bewonersplatform kan de gezamenlijke signalen bespreken met het stichtings-
bestuur.

Bij de invulling van het bewonersplatform zullen de bewoners ondersteund worden door begeleiders van Focaal. 
Er zullen door het stichtingsbestuur en de begeleiding van Focaal richtlijnen worden opgesteld hoe het bewoners-
platform vorm gegeven kan worden.

Het vertrouwensplatform dient als vangnet voor de bewoners zelf maar ook als een (eerste) aanspreek-
punt voor de woningcorporatie Wonen Limburg en/of de begeleiders van Focaal. Het vertrouwensplatform 
bestaat uit één vertegenwoordiger van iedere bewoner van Aut-Hôes. De vertegenwoordiger wordt door 
de bewoner zelf gekozen en gevraagd om voor hem/haar in het vertrouwensplatform deel te nemen.

Het vertrouwensplatform is een middel om familie, kennissen, vrienden en andere belangrijke personen van een 
bewoner te betrekken in de begeleiding, het wonen en het welzijn van de bewoners van Aut-Hôes. Op deze wijze 
kunnen betrokkenen om de bewoners heen van gedachte wisselen over problemen en signalen van de bewoners. 
Ook kunnen met de vertrouwenspersoon problemen van individuele bewoners besproken worden door woning-
corporatie Wonen Limburg en/of de begeleiders van Focaal. Een vertegenwoordiger van het vertrouwensplatform 
kan gezamenlijke signalen bespreken met het stichtingsbestuur.

Bijvoorbeeld: 
Indien dit geen of niet het gewenste resultaat heeft, heeft de woningbouwvereniging Wonen Limburg en/of de 
begeleiding van Focaal, het recht om in contact te treden met de vertrouwenspersoon van die bewoner. Deze 
afspraak wordt ook vastgelegd in het huurcontract met woningcorporatie Wonen Limburg en het begeleidings-
contract met Focaal.

VERTROuWENSPLATFORM

Het bewoners- en vertrouwensplatform zijn gelijkwaardig aan elkaar

BEWONERSPLATFORM (VERENIGING)
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Aandacht voor het woonproject in de Nieuwsbrief Private Banking van de Rabobank Roermond-Echt 


