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Inleiding 

In deze vierde nieuwsbrief wordt u up-to-date 

gehouden over de ontwikkelingen van onze 

Stichting De Bastide. Zo komt u meer te 

weten over de selectie van een zorgaanbieder 

en de definitieve keuze die er is gemaakt. 

Krijgt u de actuele stand van zaken vanuit het 

‘bouwfront’ en komen er nog een aantal 

andere rubrieken aan de orde waarover u 

kort wordt geïnformeerd.  

 

Begeleiding en Zorg 

In Nieuwsbrief 3 werd al melding gemaakt 

van het feit dat de leden van de Werkgroep 

Begeleiding in gesprek waren met vier 

zorgaanbieders namelijk Amarant, Lunetzorg, 

Prisma en Labyrintzorg. Hier werd later nog 

een vijfde belangstellende zorgaanbieder, 

namelijk AutismeTotaal / Autismebegeleiding 

aan toegevoegd. Op basis van, door de 

werkgroep, opgestelde selectiecriteria 

werden er uiteindelijk drie zorgaanbieders 

uitgenodigd om, voor alle leden van onze 

stichting die daarvoor tijd en belangstelling 

hadden, zich te presenteren. Op zaterdag 

16 april 2011 hielden achtereenvolgens 

Lunetzorg, Autismebegeleiding en als laatste 

Amarant een presentatie over hun expertise 

op het gebied van autisme. Maarliefst zestien 

ouders gaven acte de présence en droegen 

een forse steen bij aan de discussie.  

Nadat de presentaties waren gehouden, 

gaven alle ouders, middels een 

scoreformulier, punten op verschillende 

beoordelingsvelden.  

De Werkgroep Begeleiding heeft vervolgens 

deze scores gewogen en bracht aan de hand 

van de uitkomst een voorstel uit aan het 

bestuur. Het advies van de Werkgroep was 

om Amarant als zorgaanbieder te kiezen voor 

De Bastide, met in achtneming van de 

volgende opmerkingen: 

1. In beginsel moet het mogelijk zijn om de 

eigen vaste begeleider mee te nemen, met 

dien verstande dat deze binnen twaalf 

maanden ná verhuizing naar de locatie van de 

Bastide vervangen wordt door een begeleider 

van Amarant. Indien mogelijk heeft het de 

voorkeur om vòòr of gedurende de 

verhuisperiode deze vervanging al in gang te 

zetten.  

2. Binnen De Bastide wordt onderscheid 

gemaakt in Basis-begeleiding en Individuele-

begeleiding. De kosten voor de Basis-

begeleiding worden door elke deelnemer op 

een gelijkmatige manier gedragen. De kosten 

voor de Individuele-begeleiding worden naar 

rato van gebruik persoonlijk belast.  

3. De werkgroep Begeleiding kiest voor 

begeleiding door één zorgaanbieder. De 

voordelen hiervan zijn: 

- Er is één manier van werken ten aanzien van 

onderwerpen als communicatie, overdracht, 

afstemming, signalering, rapportage en 

overzicht. 

- Er zijn minder overheadkosten. 

- Het is mogelijk dat de basisbegeleider in 

sommige gevallen tevens de individuele 

begeleider kan zijn.  

- Er is een koppeling tussen kennis van het 

groepsproces en die van het individuele 

proces van de bewoners(s).  

Naar aanleiding van reacties van de leden 

heeft het bestuur in het definitieve besluit 

nog een aanpassing aangebracht.  



In punt 1 is een nuance aangebracht in de 

tekst. Dit punt luidt nu:  

“ 1. In beginsel moet het mogelijk zijn om de 

eigen vaste begeleider mee te nemen, met 

dien verstande dat deze in principe binnen 

twaalf maanden ná verhuizing naar de locatie 

van de Bastide vervangen wordt door een 

begeleider van Amarant. Indien mogelijk 

heeft het de voorkeur om vòòr of gedurende 

de verhuisperiode deze vervanging al in gang 

te zetten. “ 

Alle belangstellende zorgaanbieders zijn door 

het bestuur op de hoogte gebracht van haar 

besluit waarbij Amarant van harte werd 

verwelkomd als dé zorgaanbieder voor 

Stichting De Bastide.  

Met deze keuze heeft De Bastide een 

belangrijke mijlpaal bereikt en is het pad 

geplaveid om vaart te maken met de 

realisatie van bijpassende woningen.  

Het is plezierig om in deze nieuwsbrief onze 

dank uit te brengen aan Ad van den Brand van  

MEE enerzijds voor zijn professionele inbreng, 

bijdrage en expertise en anderzijds voor het 

wederom beschikbaar stellen van de 

vergaderfaciliteiten in het MEE-gebouw in 

Waalre. Natuurlijk past hier ook een woord 

van waardering voor de leden van de 

Werkgroep Begeleiding zijnde Jeanne Koenen, 

Jean Gelissen, Marion van Gerwen en Corné 

Simons voor de vele uren werk die zij hebben 

besteed om dit uiteindelijke fraaie resultaat 

te bewerkstelligen.  

Stand van zaken van het ‘Bouwfront’  

Het in juni 2010 gestart contact met Frank en 

Paul Slippens, eigenaren van een stuk grond 

aan de Europalaan, loopt nog steeds. Tot nu 

toe zijn alle pogingen om een 

woningcorporatie te betrekken bij de 

ontwikkeling van een woningencomplex aan 

de Europalaan op niets uitgelopen. Om 

uiteenlopende redenen haken de corporaties 

af. Dit heeft er toe geleid dat de gebroeders 

Slippens nu het heft in eigen handen nemen. 

Zij zijn bereid om voor De Bastide tenminste 

vijftien woningen binnen een door hen te 

ontwikkelen plan te reserveren. En dit tegen 

de condities die de Bastide er aan stelt, 

namelijk huren binnen de huursubsidiabele 

grens, geen financiële risico’s voor de 

stichting en bouwen volgens het Programma 

van Eisen (PvE) zoals De Bastide dat heeft 

opgesteld. Bij het schrijven van deze 

nieuwsbrief (eind juni 2011) is een architect in 

opdracht van Slippens aan een ontwerp bezig. 

Hij houdt daarbij rekening met onze 

woonvisie, begeleidingsvisie en het PvE.  

Ondertussen verschijnen er ook nog andere 

bouw-ontwikkelings-mogelijkheden aan de 

horizon. Woningcorporatie Trudo heeft De 

Bastide een suggestie gedaan om te 

participeren in een nog te bouwen complex in 

Tongelre. De plannen daarvoor bevinden zich 

in een visie- en planontwikkelingsstadium.  

Een derde mogelijkheid doet zich voor naar 

aanleiding van een eerste kennismakings-

gesprek tussen het bestuur van De Bastide en 

de directie van Amarant dat op 20 juni 2011 

plaatsvond. Amarant nodigt De Bastide uit om 

deel te nemen aan een door hen te realiseren 

woningcomplex nabij het centrum van 

Eindhoven. De eerste gesprekken daarover 

lopen reeds en zien er veelbelovend uit.  

Nu een belangrijke stap is gezet voor de keuze 

van zorgaanbieder Amarant, is het bestuur 

optimistisch over de verdere realisatie van 

onze uiteindelijke missie en doelstelling: 

“Wij hebben een droom dat op een dag jonge 

mensen met een autisme spectrum stoornis in 

de regio Eindhoven zelfstandig kunnen wonen 

onder begeleiding. Wonen op een manier die 

zij nodig hebben, voorzien van een zorg die 

invulling geeft aan de individuele behoefte 

van de bewoners.” 

Proeftuinen en contacten met andere 

wooninitiatieven in de regio 

Zoals al eerder is gemeld, is De Bastide 

uitverkoren om deel te nemen aan een 

landelijk Proeftuinenproject waarbij tien 

wooninitiatieven gebruik kunnen maken van 



elkaars expertise en het uitwisselen van 

documenten. Naar aanleiding hiervan hebben 

er twee interessante ontmoetingen 

plaatsgevonden tussen het bestuur van De 

Bastide en de besturen van het wooninitiatief 

in Eerstel STaP genaamd en een 

wooninitiatief in Best. In Best is er een 

wooncomplex met zorgaanbieder Amarant 

operationeel. Het gaat om twee 

huizenblokken van elk zes appartementen 

met eigen toegang die aan elkaar geschakeld 

zijn door een centrale ontmoetingsruimte. 

STaP heeft een wooncomplex met zestien 

woningen in het centrum van Eersel in 

ontwikkeling.  

De ontmoeting met de besturen werd 

wederzijds als verrijkend ervaren, waarbij 

ieder bereid was elkaar te informeren en 

elkaar van nuttige tips te voorzien.  

Persoonsgebonden Budget (PGB) 

Als we de kranten en de politiek volgen over 

het Persoonsgebonden Budget verschijnen er 

zware donderwolken aan de hemel. Uiteraard 

volgt het bestuur, nu in samenspraak met 

Amarant, de ontwikkeling op de voet. Het is 

nog volstrekt onduidelijk of wooninitiatieven 

worden gespaard of op welke wijze 

wooninitiatieven nog kunnen rekenen op 

financiële steun vanuit de rijks- of 

gemeentelijke overheid. Bijeenkomsten die 

door Per Saldo of de Nederlandse Vereniging 

Autisme (NVA) over dit onderwerp 

organiseren, worden zoveel als mogelijk door 

een of meer van onze bestuursleden 

bijgewoond. Uiteraard is hierbij support van 

alle leden van De Bastide op dit punt van 

harte welkom.  

Aantal belangstellenden 

De teller van belangstellenden voor deelname 

aan het wooninitiatief van De Bastide staat op 

1 juli 2011 op 33. Dat wil echter niet zeggen 

dat al aanmeldingen ook potentiële bewoners 

zijn. Naar aanleiding van de dit jaar 

ingevoerde ‘contributiebijdrage’ is het wel 

duidelijk dat tenminste de helft van het aantal 

aangemelde kandidaten zich ook wil 

committeren aan De Bastide.  

De Bastide blijft open staan voor nieuwe 

aanmeldingen. De procedure daarbij is dat 

elke belangstellende zich via de website 

www.debastide.nl kan aanmelden of contact 

op kan nemen met de voorzitter van De 

Bastide via info@debastide.nl. Na aanmelding 

krijgt de geïnteresseerde een bezoek van 

twee bestuursleden. In het gesprek, dat 

gemiddeld zo’n anderhalf uur duurt, krijgen 

zowel de kandidaat en diens ouders en het 

bestuur een wederzijdse indruk van elkaar. In 

elke bestuursvergadering worden de nieuwe 

potentiële bewoners op hoofdlijnen 

besproken, waarna er een bestuursbesluit 

wordt genomen over al dan niet toelaten en 

inschrijven bij De Bastide.  

Nu ook zorgaanbieder Amarant als belangrijke 

speler bij De Bastide is aangesloten, zal de 

uiteindelijke selectie van huurders mede via 

een door Amarant ontwikkelde methode 

plaatsvinden. Het bestuur behoudt zich 

daarbij het recht van finale beslissing voor.  

In een van de volgende nieuwsbrieven zal 

meer gepubliceerd worden over een goede 

selectiemethode.  

Financiële zaken 

Voor het eerst is er in 2011 een 

jaarcontributie van € 50,00 geheven aan 

degenen die als kandidaat staan ingeschreven 

bij De Bastide. Ook is aan alle ingeschrevenen 

gevraagd om het eenmalige inschrijfgeld van 

€ 35,00 te voldoen.  

Alle aangeschreven deelnemers hebben 

keurig aan dit verzoek voldoen, waarvoor de 

penningmeester een ieder zeer erkentelijk is.  

De jaarcontributie en het eenmalige 

inschrijfgeld dienen onder andere als 

dekkingsbron voor te maken bestuurs- en 

onderzoekskosten.  

Een prettige vakantie 

Het bestuur van De Bastide, Corné Simons, 

Patrick Wiercx, Anton en Marion van Gerwen 

wenst iedereen een fijne zonnige vakantie.  

http://www.debastide.nl/
mailto:info@debastide.nl

