
Visie De Bastide 
 
“Wij hebben een droom dat op een dag jonge mensen met een Autisme Spectrum Stoornis in de regio 
Eindhoven zelfstandig kunnen wonen onder professionele begeleiding. Wonen op een manier zoals zij 
dat wensen, zodat zij zich welbevinden, voorzien van zorg die invulling geeft aan de individuele 
behoefte van de bewoners”. 
 
 
Ontwikkelingen 
Kijkend naar de ontwikkeling die de voorzieningen van ouderen en gehandicapten de afgelopen jaren 
hebben doorgemaakt, is er voor jonge mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) binnen 
Eindhoven nog een wereld te winnen. Zeker waar het gaat om veilig wonen waar deze jonge mensen 
zichzelf kunnen zijn en waar zorg op maat voorhanden is. De zorg wordt steeds beter en 
professioneler, alleen huisvesting in Eindhoven blijft sterk achter bij de behoefte. Eindhoven is een 
mooie stad om te wonen, het woonaanbod voor jonge mensen met ASS staat echter nog volledig in 
de kinderschoenen. 
 
Steeds vaker zie je dat ouders van mensen met ASS de handen ineen slaan om een initiatief te 
starten met als doel een passende woonruimte te realiseren. Wonen is ook voor deze mensen van 
enorm belang in combinatie met begeleiding en zorg. Tevens geeft het ouders voldoening en rust als 
ze weten dat de huisvesting goed geregeld is. 
 
Wat is De Bastide 
De Bastide is het eerste wooninitiatief in Eindhoven voor jonge mensen met ASS en een normale 
begaafdheid. Het doel van De Bastide is het oprichten en in stand houden van zelfstandige 
woningvoorzieningen en het organiseren van professionele, individuele begeleiding op maat ten 
behoeve van adolescenten en jongvolwassenen met in beginsel een autisme spectrum stoornis en in 
beginsel een normale begaafdheid. 
 
Aanpak De Bastide 
Voor het realiseren van een passende woonvorm in Eindhoven start een project waarin 
belanghebbenden zijn vertegenwoordigd. Het project doorloopt een aantal fasen. In elke fase 
worden producten opgeleverd die het opstarten van een volgende fase rechtvaardigen. Met energie 
van ouders wordt verder aan dit wooninitiatief gewerkt. De animo is groot om er samen een succes 
van te maken. Uiteraard zal nog veel werk verzet moeten worden, maar met vereende krachten kan 
het succes worden bereikt. 
 
Resultaat De Bastide 
De droom van de jonge mensen met ASS kan werkelijkheid worden. Zij komen in een woonvorm 
terecht waar ze zich thuis voelen en die voldoet aan zowel individuele als groepsbelangen. Jonge 
mensen met ASS zullen enerzijds hun eigen privé omgeving hebben en anderzijds voorzieningen 
aantreffen waarin zij gezamenlijke activiteiten kunnen ontplooien en ondersteuning krijgen bij hun 
dagelijks leven. De thema’s wonen, welzijn en zorg krijgen volledige aandacht bij het opzetten van de 
woonvorm. De wens van vele ouders gaat in vervulling als de jonge mensen met ASS zelfstandig 
wonen en zich thuis voelen in hun woonvorm. 
 
“Het resultaat van dit project zal geen droom blijven, maar werkelijkheid worden.”  
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