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Brochures: 
De behoefte aan een passende woonvorm is de basis geweest om 
een startnotitie te maken: “Woon- en begeleidingsbehoefte voor  
(jong) volwassenen met een stoornis binnen het autistisch  
spectrum”. Door de stichting is een brochure  
“kijk op zelfstandig wonen”  uitgebracht en een folders met  
betrekking tot toelating en woningtoewijzing en ontspanning.   
 
Geïnteresseerd 
Wanneer u meer wilt weten over onze Stichting, neem dan gerust  
contact op 
 
Bestuur 
Het Bestuur bestaat uit: 
Harry Franke    voorzitter 
Erik Terpstra   penningmeester 
Wilma van Vilsteren  secretaresse 
Theo van der Aar  lid algemeen adjunct  
Cor Niks   lid algemeen 
 
 
Adres 
Stichting Bij Elkaar – Maar Apart 
Belvederelaan 439 
8043 VD Zwolle 
Telefoon: 06-17155952 (maandag van 10.00 tot 16.00 uur) 
email: info@be-mazwolle.nel 
site: www.be-mazwolle.nl 
 
Bank 
RABO-Bank 
Rekeningnummer: 12.11.49.579 
t.n.v. Stichting Bij Elkaar – Maar Apart  
Kamer van Koophandel.    Inschrijfnummer: 05070936 
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De aanleiding 
In een zoektocht naar een passende woonvorm in Zwolle voor hun 
kind met een stoornis in het autistisch spectrum, kwamen een aantal 
ouders elkaar tegen.  Natuurlijk zijn er woonvormen in Zwolle of 
nabije omgeving, maar niet iets wat zij graag willen. Zelfstandig 
wonen in een eigen (huur)woning. En als je hulp nodig hebt dan 
moet je die eenvoudig kunnen bereiken. Dat was de reden de 
handen ineen te slaan om zo’n woonproject te realiseren.  Een 
specifieke woonomgeving waar hun kind zich zelf mag zijn. Zich 
niet verplicht voelen deel te moeten uitmaken van een groep. Wel 
samen met die ander behoefte hebben aan individuele specifieke 
zorg.  Samengevat dus:  Bij Elkaar – Maar Apart. 
Om herkenbaar op te kunnen treden hebben de ouders de Stichting 
“Bij Elkaar – Maar Apart” opgericht.  Zij overlegt met gemeente, 
zorgaanbieders, woningcorporaties en andere betrokken instanties  
om hun wens te kunnen realiseren.  
 
Startnotitie 
In een eerste notitie “Woon- en begeleidingsbehoefte voor 
(jong)volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum”  
werd een opsomming gegeven welke gezamenlijke kenmerken zij 
hebben, maar die dan per persoon ook weer zo persoonlijk kunnen 
zijn. Al snel werd duidelijk dat er behoefte bestaat aan deskundige 
zorg en een gunstige omgeving. Daar waar ieder mens uniek is, 
speelt dit misschien nog wel meer bij mensen met een autistische 
handicap. Dat kwam steeds duidelijker naar voren. Deze notitie is 
gebruikt als startpunt en heeft veel bij kunnen dragen aan het inzicht 
in de problematiek en de noodzakelijke behoeften voor een 
woonproject gestalte te kunnen geven. 
 
 

 Doelgroep 
De Stichting behartigt de belangen voor  mensen met een 
stoornis in het autistisch spectrum met een redelijke tot normale 
begaafdheid en voor hen met het syndroom van Asperger.  
Daarnaast is de stichting er ook voor de belangen van de ouders 
en/of andere wettelijk vertegenwoordigers en familieleden. 
 
Doel  
Het opzetten en in stand houden van een woonprojecten met een 
gescheiden woon/zorgvraag op maat. Ook is er aandacht voor 
passende aktiviteiten op gebied van werk en daginvulling. 
De stichting heeft hiervoor een aantal woningen in beheer en 
samen met een zorgaanbieder een dienstencentrum. 
 
Zorg 
Gezocht is naar een zorgaanbieder, die de gewenste zorgvraag 
kan leveren. Dat betekent dat de zorgaanbieder in het bijzonder 
kennis heeft  van autisme en aanverwante stoornissen. De zorg 
zal gefinancierd  worden vanuit het persoonsgebonden budget. 
De stichting werkt  samen met diverse zorgaanbieders. 
 
Deelnemers 
De Stichting kent Actieve en Passieve deelnemers. 
Actief:  Dit zijn de bewoners van een woonproject. Zij dragen 
een gering bedrag per jaar bij in de kosten van de stichting.  
Passief:  Ouders en/of andere wettelijke vertegenwoordigers, 
familieleden en zij die op de wachtlijst staan. Van hen wordt een 
jaarlijkse bijdrage gevraagd in de te verwachten onkosten voor 
de stichting.  
 
Sponsoring 
De Stichting heeft geen vermogen en/of eigen inkomsten. Zij is 
afhankelijk van de bijdragen van giften. 
 


