
Programma van eisen 

Algemeen 
Het algemene uitgangspunt is, zoals dat ook in de inleiding is omschreven, 
individueel wonen met een in het complex geïntegreerd steunpunt van waaruit 
individuele hulp snel en adequaat kan worden verleend. Dit steunpunt moet 
naast een spreekkamer voor de begeleiding ook een gemeenschappelijke ruimte 
hebben, waar eventueel gezamenlijke activiteiten kunnen worden uitgevoerd.  
De woonvorm kan een zelfstandig complex zijn bestaand uit geclusterde, 
zelfstandige wooneenheden, die deel uitmaken van een groter wooncomplex 
waarbij er dan van wordt uitgegaan dat de aangewezen appartementen een 
aaneengeschakelde unit vormen met eraan vast het steunpunt.  
Als best haalbare situatie wordt de mogelijkheid van huren gezien.  

Sociaal aspect 
De samenstelling van de groep zal gemengd moeten zijn wat betreft geslacht. De 
leeftijdscategorie mag niet teveel uiteenlopen en de deelnemers moeten 
ongeveer gelijkwaardig kunnen functioneren. Een hoger functioneren wordt niet 
afgewezen, mits er sprake is van een stoornis in het autistisch spectrum. Er 
wordt van uitgegaan dat mensen van alle gezindten of geloofsovertuiging 
welkom zijn.  
 

Woonomgeving 
In het kader van de gedachte om gehandicapten een zo normaal mogelijke plaats 
te geven in onze samenleving en hen ook gebruik te laten maken van de normale 
voorzieningen, ligt het voor de hand dat het plan ontwikkeld wordt in een 
woonwijk. Goede bereikbaarheid van het openbaar vervoer, winkels en andere 
noodzakelijke behoeften, zoals banken en postkantoor in de directe omgeving 
zijn gewenst. De aanwezigheid van een medisch centrum in de onmiddellijke 
nabijheid wordt niet als noodzakelijk ervaren. 
Werk en recreatieve activiteiten hoeven niet in de onmiddellijke omgeving te 
liggen, maar binnen redelijke tijd bereikbaar per fiets of  met openbaar vervoer.  
Woonruimte eisen 
De minimale woonwensen zoals die zijn vastgelegd bevatten alle normale eisen.  
Concreet komt dat op het navolgende neer: 



• Een woning van 70 tot 75 m2 voorzien van slaapkamer, hobbykamer, 
keuken, toilet en badkamer.  

• bergruimte 

• Tuintje of balkon 
Als extra voorziening wordt een alarmsysteem wenselijk geacht. Verder zijn in beginsel geen 
bouwtechnische aanpassingen noodzakelijk, omdat het een groep betreft zonder lichamelijke 
beperkingen 

Algemeen 
De algemene eisen die aan de zorg zullen worden gesteld zijn professionaliteit, 
beheersing en kennis van de typische eigenschappen van stoornissen in het 
autistisch spectrum en daarmee adequaat kunnen omgaan (begeleiden, opleiden, 
ontwikkelen), alsmede kennis en vaardigheid in het omgaan met en begeleiden 
van de specifieke handicap. Kennis van de regelgeving wordt als zeer belangrijk 
ervaren. 
Naast de algemene eisen die voor personeel werkend in deze sector nodig zijn, is 
het van belang rekening te houden met specifieke persoonskenmerken gericht op 
een goede attitude voor mensen met een stoornis in het autistisch spectrum. 
Daarnaast zal hetzij direct, hetzij indirect (via de zorgverlener) een goede relatie 
onderhouden moeten worden met de ouders. 
Voorts is van belang dat de uitvoerend begeleiders systematisch inhoudelijke 
ondersteuning krijgen vanuit de verschillende disciplines die bij de 
zorgaanbieder aanwezig zijn. 

Gezamelijke zorg 
Naast de individuele zorgeisen zal er een zorgverstrekkingsplan voor de groep 
als geheel ontwikkeld moeten worden. Dit zal moeten gebeuren op basis van het 
“kleinste gemene veelvoud” waarin ieders individuele wensen worden ingevuld 
en gegarandeerd. Hierdoor zal waarschijnlijk door het koppelen van alle 
zorgwensen ruimte kunnen worden gecreëerd om met hetzelfde PGB méér 
specifieke aandacht te schenken. Wel zal er nauwlettend op moeten worden 
toegezien door de zorgverlener, dat deze extra voorziening evenredig en naar 
noodzaak wordt ingevuld.  

Individuele zorg 
Deze zorg zal per bewoner in een individueel zorgplan moeten worden 
vastgelegd. Aan de hand van richtlijnen en de aanvraagformulieren van het CIZ 
(Centraal indicatie- orgaan Zorg) wordt een gezamenlijke aanpak hiervoor 
opgesteld.  
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