
Workshop NVA congres 2 april 
2016 

 
Wilma Weenink en Joke van 
Raalte, bestuursleden  van 

Eigen Woonplek 
 

Hilly en/of André Rhebergen  
 van WoonDroomzorg  



Programma: 
 
• Introductie 
• Voorgeschiedenis en aanleiding 
• Onze wens, onze droom 
• Wat hebben we gerealiseerd 
• Apen en beren 
• Vragen 
 
 



Hoe het begon… 
 

 

 

 

 

• Twee moeders van jongeren met ASS en normale  

   intelligentie. Samen op zoek. 

• Gezocht: “wonen met begeleiding”, eerst bij reguliere 

  zorgaanbieders. 

• Waar en hoe passende plek vinden binnen paar jaar? 

 



Stichting Eigen Woonplek 
Het bestuur 

Antje Heeringa (secretaris) Joke van Raalte (voorzitter), Janneke Rozema (lid), Wim van 
Veelen (penningmeester), Wilma Weenink (lid), Tineke van der Werff (lid, tot januari 2015) 



Oriëntatie en inspiratie 
Oase 7 in Assen en GIGA in Groningen 



Oriëntatie en inspiratie 
• Meerdere woningcorporaties, meerdere locaties 

• Adviseurs (zorg en welzijn, wonen, beleid, financiën) 

• Architect, programma van eisen 

• Gemeentelijke diensten 

• Beleidsmakers 

• MEE 

• Notaris 

• Ouderbijeenkomsten 

• GGZ-instellingen screening 

• WoonDroomzorg 

 



Onze wens, onze droom? 

• Beschutte, veilige woonplek 

• Rustige, veilige buurt. Voorzieningen en OV nabij 

• Ieder eigen appartement, ook gezamenlijke ruimte 

• Bewoners én ouders die bij elkaar passen 

• Goede samenwerking in de zorgdriehoek van 
bewoner, ouders en begeleiding 

• Deskundige begeleiding op maat, 24/7 bereikbaar 

• PGB financiëring 

• Duurzaam, dus geen trainingssetting 

 

 



Wat hebben we gerealiseerd? 
• Appartementen en gezamenlijk appartement in 

“besloten” appartementengebouw met binnentuin 

• In oude, vrij groene buurt nabij centrum en 
voorzieningen en OV 

• Zorgvuldige screening door INTERPSY 

• Organische groei met inmiddels 9 bewoners 

• Diverse driehoeken, o.a. bewoner, ouders, begeleiding 

• Bevlogen, deskundig team 

• Individuele begeleiding én gezamenlijkheid 

• 24/7 bereikbaar en zonodig beschikbaar 

• Tevreden bewoners en ouders 

 



Gezamenlijk appartement 



Samenwerking in diverse 
driehoeken 

          bewoner 

 

 

    begeleider  ouders 

 

  coördinator    coördinator 

 

 

  team  begeleider                bestuur  EW         directie 

         WDZ 

 



Belangrijkste 
samenwerkingspartijen nu 



Apen en beren? 
• Financiering: 

• SVB… 

• Transitie van AWBZ naar WMO 

• Zorgen over de toekomst 

• WLZ? 

 

• Samenwerking met gemeente: 
• Vóór transitie veel support 

• 2015 problematisch (communicatie, beleid, 
deskundigheid, financiën, procedures) 

• Inmiddels erkenning van wethouder en beter 
perspectief 

 

 



Meer weten? 

 

 

 

 

 

• www.eigenwoonplek.nl 

• info@eigenwoonplek.nl 

• www.woondroomzorg.nl 
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Gegevens getoonde kookboek: 

   Een aantal mensen heeft een kookboek ingezien, 
gemaakt door en voor bewoners van 
WoondroomBreda. Het boek is heel geschikt  voor 
mensen met ASS. Het boek is ook te koop via de 
boekhandel: 

 

   “Kookdroom”, stap voor stap de heerlijkste 
gerechten 

   ISBN: 978 94 915 49 663 

 

   


