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Woonprofiel  (versie 22-02-2011) 
 
Uitgangspunt moet zijn; 
Zo gewoon mogelijk wonen in een normale woning goed geïntegreerd in een wijk en buurt. 
 
Vanwege de autisme spectrum stoornis, is het van belang dat de omgeving niet te veel 
prikkels geeft (zoals geluid en verkeer). Een rustige woonomgeving werkt positief in op het 
woongedrag en woongenot. 
 
“Gewoon waar kan. Bijzonder waar moet” 
Veilig en redelijk beschermd wonen. 
 
Bewonersprofiel; 
 
De ( toekomstige) bewoners van de stichting S.t.ap zijn jong volwassen mensen met een 
stoornis in het autistisch spectrum woonachtig in de regio Eersel of de directe omgeving. 
 
Persoonskenmerken; 

• De bewoners hebben een normale verstandelijke begaafdheid, dan wel een 
licht verstandelijke beperking. 
 

• De bewoners hebben, op het moment van wonen, een leeftijd bereikt van 
minimaal 18 jaar. 

 
• De bewoners hebben een gediagnosticeerde autisme spectrum stoornis 

 
• De autisme spectrum stoornis staat op de voorgrond en gaat gepaard met 

blijvende beperkingen in het dagelijks functioneren. 
 

• De bewoners zijn in staat om met ondersteuning zelfstandig te wonen. Zij 
kunnen een eigen voordeur “beheren”. Hiermee wordt bedoeld dat zij in staat 
zijn de eigen privacy te bewaken en verantwoordelijkheid te dragen voor de 
eigen veiligheid ( b.v. afsluiten, niet iedereen binnen laten). 

 
• De bewoners zijn in staat de persoonlijke verzorging in principe zelf uit te 

voeren en eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden zelfstandig te verrichten. 
 

• De bewoners hebben geen gedragsproblemen die overlast kunnen 
veroorzaken voor medebewoners.  

 
Zorgbehoefte; 
Het project S.t.ap is bedoeld voor bewoners die in staat zijn om begeleid zelfstandig te 
wonen, de bewoner heeft geen 24-uurs zorg nodig. 
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Voorwaarden; 
 

• De bewoners beschikken over een eigen inkomen ( uitkering of salaris)     
zodat zij in staat zijn om zelfstandig te kunnen wonen. 

  
• De bewoner heeft een Persoons Gebonden Budget waarmee de begeleiding 

gefinancierd wordt. 
 

• De bewoner heeft een vorm van daginvulling b.v. studie/werk/dagopvang. 
 

• De bewoner wil zo zelfstandig mogelijk wonen. 
 

• De bewoner en zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) onderschrijven de 
doelstelling van stichting S.t.ap. Zij staan achter de reeds genomen stappen en 
beslissingen door het wooninitiatief. De wettelijk vertegenwoordiger(s) van de 
bewoner zijn bereid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren en het in 
stand houden van het ouderinitiatief. Hiermee wordt bedoeld dat zij deelnemen 
aan de vergaderingen en participeren in de verschillende werkgroepen. 

 
Mogelijke uitzonderingen: 
 

• Voor jongeren die niet in Eersel wonen,  kan een uitzondering worden gemaakt 
op het moment dat de stichting S.t.ap ruimte heeft en de jongere past binnen 
de gestelde criteria. Vanwege de praktische bereikbaarheid is het wenselijk dat 
ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) wel enigszins in de buurt wonen.  

 
• Alle overige aanmeldingen die vallen buiten de gestelde criteria worden per 

individuele situatie bekeken. 
 

• Wanneer de stichting S.t.ap geen woonruimte beschikbaar heeft, worden de 
aanmeldingen op een lijst van belangstellenden geplaatst. 

 
Toelatingsprocedure: 
Alleen personen die aan het bewonersprofiel voldoen, komen in aanmerking.  
 
De nieuwkomer met zijn/haar ouders/verzorgers worden uitgenodigd voor een gesprek.  
Dit gesprek wordt gevoerd door twee leden van de commissie PR.  
We leggen uit wie we zijn en wat we willen. Ons woon- en bewonersprofiel wordt 
doorgenomen.  
Verder worden de volgende vragen gesteld; 

• Personalia 
• Diagnose 
• Dagbesteding 
• Zelfredzaamheid 
• Sterke behoefte aan 
• Inkomen 
• Informatie inwinnen bij derden (b.v. casemanager) 
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• Justitieel verleden 
• Omgang met anderen 
• Gedragingen die extra aandacht vragen 
• Hobby’s/sporten 
• Opleiding 
• Ingeschreven bij de Woningstichting 

 
Er wordt een kort verslagje van dit gesprek gemaakt en dit wordt met de andere ouders 
besproken. Past de nieuwkomer bij onze jongeren? Klikt het tussen de ouders? Daarna 
worden de ouders uitgenodigd voor een algemene ledenvergadering en de nieuwkomer voor 
een jongerenbijeenkomst. 
 
Als alle partijen verder willen met elkaar, komt er een tweede gesprek met een onpartijdige 
en deskundige instantie (Lunet zorg). Deze beoordeelt of de persoon in kwestie begeleidbaar 
is en rapporteert dit aan het bestuur. 
 
Er wordt een intentieovereenkomst ingevuld en ondertekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


