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Ervaringen van de ‘Proeftuinen, wonen met autisme’ 
 

 
Onderwerp;  

Projectplan en visiedocumenten 
 

Projectplan  

De meeste projecten hebben een projectplan opgesteld of losse documenten gemaakt die 

opgenomen zouden kunnen worden in een projectplan. Eén project gaf aan geen apart 

projectplan en visiedocumenten te hebben opgesteld en dat tot nu toe ook niet te missen. De 

groep benoemde zichzelf, als vrij praktisch ingesteld en daarom pas documenten te schrijven  

op het moment dat het nodig is.  

Een projectplan geeft helderheid en duidelijkheid over de te nemen stappen en geeft ook de 

verwachtingspatronen aan. Daarnaast geeft het projectplan goede informatie over het project 

aan derden. Met name bij gesprekken met gemeente, woningcorporatie en zorgaanbieder is 

een projectplan met alle relevante informatie belangrijk.  

Het projectplan wordt vaak tijdens de ontwikkeling bijgesteld op momenten dat er zaken 

veranderen of nieuwe partijen aanschuiven. 

 

Documenten die onderdeel kunnen uitmaken van het projectplan zijn: 

• Een begeleidings- of zorgvisie en een woonvisie; 

• een locatieprofiel; 

• een bewonersprofiel; 

• een begeleidingsprofiel; 

• een huishoudelijk reglement, waarin de omgangsvormen beschreven staan van het  

bestuur en de commissies, de betrokkenheid van participanten (ouders en bewoners), 

financieel beheer etc.; 

• ideeën over een bewonersplatform en een vertrouwensplatform. 

 

Visiedocumenten (wonen, zorg en begeleiding) 

Vrijwel alle projecten hebben visiedocumenten opgesteld, waarin is aangegeven welke 

aspecten van belang zijn bij het wonen en de begeleiding. Belangrijke thema’s zijn het profiel 

van de toekomstige bewoners en de eigen regie van de bewoners en de ouders. Een goed 

omschreven visie is van belang bij de keuze van de zorgaanbieder en de manier waarop de 

begeleiding wordt aangeboden, maar ook bij de keuze van huurcontracten en de mogelijkheid 

om individueel te kunnen huren. Daarnaast wordt vaak beschreven wat een particulier 

wooninitiatief zo uniek maakt en wat het project onderscheidt van andere woonprojecten of 

grotere zorginstellingen. Een enkel project heeft geen visie opgesteld, maar wel verkennende 

gesprekken met andere projecten en zorginstellingen gevoerd, waaruit een beeld is ontstaan 

op welke manier men het project wil vormgeven. 

 

De ontwikkeling van visiedocumenten is belangrijk om een gelijkluidende visie te vormen met 

elkaar en geeft daarmee richting aan de gesprekken met nieuwe bewoners en 

samenwerkingspartners. Het tweede belang van een woon- en zorg of begeleidingsvisie is dat 

door de discussies de ouders en de jongeren elkaar leren  kennen en duidelijk wordt of zij een 

gemeenschappelijke visie delen. Zorgvuldige visievorming aan het begin van het 

ontwikkelingsproces voorkomt ook discussies als de jongeren eenmaal samen wonen.  
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In de visiedocumenten  wordt expliciet aangegeven hoe het project haar doelstellingen, die in 

de statuten staan, heeft uitgewerkt.  

 

Voorbeeld: Brainstormbijeenkomst voor de visieontwikkeling 

Eén van de projecten heeft bij de start van de ontwikkeling van het project een 

brainstormbijeenkomst georganiseerd met alle ouders o.l.v. een coach. Belangrijk uitgangspunt 

was dat er enige overeenstemming moest zijn in de visie bij de betrokken ouders om samen 

een project te kunnen ontwikkelen. Het willen hebben en houden van eigen regie is een 

belangrijk thema wat met elkaar besproken is.  

Door de brainstormbijeenkomst leerden de ouders elkaar kennen en konden met elkaar praten 

over alle aspecten die van belang zijn bij het wonen, de zorg en de dagbesteding. Ook is een 

globaal profiel van de toekomstige bewoners doorgesproken. 

Een dergelijke brainstorm maakt de visie achter het project duidelijk en deze wordt gedurende 

het gehele proces gemeenschappelijk gedragen. In gesprekken met partners is het hierdoor 

makkelijker duidelijk te maken waar het project voor staat.  

De uitkomsten van de brainstormbijeenkomst zijn in een document vastgelegd. Dit document 

is in overleggen met de woningcorporatie en zorgaanbieder en ook bij de selectie van 

bewoners gebruikt. Er is bijvoorbeeld een bewoner afgewezen, omdat de ouders een andere 

gedachte en visie hadden over wonen. 

De visie wordt in een later stadium als de groep bewoners compleet is nog een keer besproken 

en in een visiedocument vastgelegd. 

 

Tips vanuit de projecten:  

• Bezoek in de startfase verschillende voorbeeldprojecten en verzamel de informatie, die 

je aanspreekt als groep en dat wat je als groep in ieder geval niet wil. Deze informatie 

kan later opgenomen  worden in een projectplan of visiedocumenten; 

• Goede discussies over de visie van waaruit men het project wil vormgeven voorkomt 

problemen tijdens het proces, maar ook later als de jongeren samen wonen.  

 

 

Zie ook;  

• Documenten op de kennisbank, onder de kopjes; 

o Projectplan  

o Visiedocumenten 
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