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Woonconcept 
 
 

- Zelfstandig wonen (dat wil zeggen in een zelfstandige woning, die door de 
betreffende persoon zelf wordt gehuurd). 

- Voor (jong)volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS)1 en minimaal een 
gemiddelde intelligentie.  

- Met gelegenheid tot lotgenotencontact:  
o Informeel (steun, gezelschap en hulp) (bijvoorbeeld door het gezamenlijk 

beheren van een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte) 
o Formeel via woonbegeleiding. 

- Woonbegeleiding wordt op maat geboden, afgestemd op de individuele behoeften 
van de bewoner (zowel qua intensiteit, frequentie als qua momenten in de tijd). 
De begeleiding is gericht op ondersteuning en het zo veel als mogelijk stimuleren 
van de zelfstandigheid van de bewoner. 

 
 

                                          
1 Onder Autismespectrumstoornissen worden verstaan autistische stoornis, stoornis van Asperger en 
Pervasieve Ontwikkelingsstoornis NAO. 
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Bewonersprofiel 
 
 

- 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 maatschappelijke 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 onverwachte 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 samenhangende 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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Woon- en Locatieprofiel 
 
 
 

- Zelfstandig wonen 
o Bewoner heeft een eigen wooneenheid/appartement voorzien van eigen 

voordeur naar de galerij, bel en brievenbus.  
o 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 
gelegenheden te vieren. 

- In overleg met Wonen Roer & Maas wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met 
aanpassingen in het appartement en de bouw hiervan gericht op vermindering van 
prikkels en aanpassingen voor bewoners met een ASS.  

- De ligging van de appartementen is in het centrum van Roermond. Het complex 
ligt centraal en op bereikbare afstand van het openbaar vervoer, winkels en 
andere diensten, zoals bijvoorbeeld huisarts, tandarts, bibliotheek. 

- Iedere bewoner sluit zelf een huurcontract met Wonen Roer & Maas.  
- 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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Begeleidingsprofiel 
 
 
 

- 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 ondersteuning. 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 betreffend. 
- 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, emotionele 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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