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1. Inleiding
Het wooninitiatief Waalre bestaat uit een aantal gezinnen, dat er naar streeft om samen
woonruimte te realiseren voor jong volwassen gezinsleden met een lichte verstandelijke of
lichamelijke beperking en/of een stoornis in het autistisch spectrum.
In deze visie op zorg beschrijven wij als ouders hoe we in juni 2009 aankijken tegen de zorg
en begeleiding die de jongvolwassenen nodig gaan krijgen om zelfstandig te kunnen wonen.
We beseffen dat het voornamelijk onze wensen als ouder zijn maar verwachten dat we
daarmee redelijk goed ook de belangrijkste wensen van de jongvolwassenen hebben
omschreven
Essentieel is dat we als betrokken gezinnen zelf de regie willen houden bij het bepalen van
wie uiteindelijk de begeleiding en zorg in een woning zal gaan verzorgen en welke
zorgaanbieder daarbij een rol speelt. De visie heeft al een rol gespeeld bij de keuze voor
Amarant bij het Project “de Boerderij”en we verwachten dat de visie, al dan niet in
aangepaste vorm ook een rol zal spelen bij volgende woonprojecten.
Omdat er specifieke besluiten voor het wonen in de boerderij “de Rooische Hoeve”
zijn genomen over de manier waarop de ouders daar verwachten dat de begeleiding
geregeld gaat worden is een aanhangsel hierover toegevoegd.
Tevens is in 2013 een bijlage opgenomen met betrekking tot het project Brabantiaterrein.
Bij het samen komen tot de uiteindelijke vorm van deze visie hebben we veel steun gehad
van consulenten wonen van MEE Zuidoost Brabant en vooral zijn we Ad van den Brand
hiervoor dank verschuldigd.

Waalre, september 2009
aangepast op 18 september 2013
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2. Uitgangspunten in de visie op zorg
2.1. Doelstelling van het Wooninitiatief Waalre
Als wij naar de toekomst van onze jongvolwassenen kijken, dan beseffen we, dat hun
verstandelijke of lichamelijke beperking en/of stoornis in het autistisch spectrum het voor
hen niet mogelijk maakt om nu of in de nabije toekomst volledig zelfstandig te wonen.
Door het realiseren van een woonvoorziening in Waalre willen we voor hen een eigen plekje
(appartement) creëren waar ze met gebruikmaking van hun mogelijkheden en respect voor
hun beperkingen een veilig, vertrouwd en geborgen thuis zullen vinden. Onze hoop is dat ze
daarbij zoveel mogelijk hun eigen leven zullen kunnen leiden en minder afhankelijk zullen
zijn van hun ouders.
Hiervoor is goede begeleiding nodig en mede daarom is de keuze voor wie dat gaat
organiseren en wie het vervolgens als begeleider in de praktijk mag gaan doen van groot
belang. In deze visie leggen we de grote lijnen vast van hoe we verwachten dat de
begeleiding georganiseerd zal worden en hoe er door jongvolwassenen, ouders en
begeleiders samen aan de toekomst gewerkt wordt. Om de details te regelen is het voor ons
vanzelfsprekend dat er in een later stadium voor alle bewoners van een woonvorm een
persoonlijk begeleidingsplan gemaakt zal worden.
2.2. Visie op zelfstandig wonen door mensen met een beperking.
Onze jongvolwassenen zijn volwaardige mensen met hun eigen mogelijkheden, talenten en
beperkingen. Het ontwikkelen van hun talenten en mogelijkheden en het leren omgaan met
hun beperkingen vraagt nu vaak een grote investering van de mensen om hen heen. Daarom
vinden we het belangrijk om samen met hen te zoeken naar een goed evenwicht tussen die
ondersteuning en hun eigen mogelijkheden zonder dat zij zichzelf daarbij overschatten. Om
dit te bereiken is externe begeleiding en zorg bij het wonen een goede aanvulling op de
huidige ondersteuning in gezinsverband. Langs die weg kan dan sturing worden gegeven en
kunnen ook voor de woonvorm nodige regels en mogelijkheden worden vastgelegd en
uitgewerkt. We verwachten dat een goede invulling zal leiden tot een veilige en
aantrekkelijke woonplek.
2.3. Begeleidingsklimaat.
We verwachten, dat een persoonlijk begeleidingsplan in samenspraak tussen bewoner,
ouders en begeleider zal worden opgesteld. Omdat we streven naar gezamenlijk wonen,
zullen we bevorderen dat onze jongvolwassenen met elkaar contact onderhouden en met
hun omgeving (omwonenden, familie en vrienden). We streven naar een open en warme
manier van begeleiden die de jongvolwassenen ruimte laat om zelf te ontdekken en zich te
ontplooien in werk en relaties. Dit betekent ook een open houding van begeleiding
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tegenover vriendschap en partnerrelaties en als dat nodig is zal er extra aandacht voor die
gebieden zijn via opname in het persoonlijk begeleidingsplan.
2.4. Inkopen van zorg en begeleiding
We hebben als ouders in de loop van de tijd gezien dat het belangrijk is om de zorg en
begeleiding niet op individuele basis te regelen en vervolgens voor al die individuen
onafhankelijk te laten verzorgen door verschillende zorg aanbieders. Mede door dat inzicht
hebben we voor het eerste te realiseren project ( de Boerderij) besloten om gezamenlijk een
zorgaanbieder te kiezen die voor alle betrokkenen de begeleiding zoveel mogelijk gaat
verzorgen. Dit versterkt de onderhandelingspositie en geeft een maximaal rendement van
het beschikbare budget. Het uitgangspunt is dat we als betrokkenen, dus zorgaanbieder,
ouders en bewoners samen niet alleen de plannen maken maar ook de mensen uitkiezen die
de begeleiding gaan geven. De zorgaanbieder die daar het beste op inspeelde, Amarant, is
door ons gekozen..
Tijdens de discussies over de keuze voor een zorgaanbieder voor de boerderij is duidelijk
geworden dat bij gezamenlijk wonen in een woonhuis met meerdere kamers er ook veel
voordelen zijn om de zorg gezamenlijk in te kopen. De drie ouderparen die hierbij betrokken
waren hebben vastgelegd dit na te streven voor de boerderij. ( zie ook aanhangsel).
Intussen stelt de wet eisen aan een wooninitiatief en het toekennen van budget voor de
zorginfrastructuur. De wettelijke omschrijving in de Regeling subsidies AWBZ (2013) in
art.1.1.1. sub u, stelt de volgende eisen aan een wooninitiatief:




minimaal 3 en maximaal 26 bewoners een persoonsgebonden budget ontvangen
voor ten minste de functies persoonlijke verzorging en begeleiding individueel en
hiervoor door bundeling van persoonsgebonden budgetten gezamenlijk de zorg
inkopen, en
b. de bewoners verblijven op één woonadres als bedoeld in artikel 1 van de Wet
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, of op meerdere woonadressen
binnen een straal van 100 meter, waarin ten minste één gemeenschappelijke
verblijfsruimte aanwezig is die geschikt is voor het ontplooien van gezamenlijke
activiteiten.

Artikel 2.6.6 lid 3 luidt:
Indien de verzekerde beschikt over een indicatiebesluit waaruit blijkt dat hij is aangewezen
op verblijf wordt het bruto persoonsgebonden budget berekend door het
zorgzwaartepakket met toepassing van de bijlage 2 van deze regeling om te rekenen naar
een of meer klassen, bedoeld in het eerste lid. Indien de verzekerde niet in een instelling
verblijft, hoogt het zorgkantoor het bruto persoonsgebonden budget vervolgens op met € 3
332. Het zorgkantoor verhoogt het aldus opgehoogde persoonsgebonden budget vervolgens
op met € 4 000 voor een verzekerde die woont in een kleinschalig wooninitiatief en ten
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minste een persoonsgebonden budget ontvangt voor persoonlijke verzorging en begeleiding
individueel.

3. Visie op Wonen

3.1. Een thuis.
Wonen betekent voor ons in de eerste plaats een “thuis” hebben. Een omgeving waar je je
op je gemak voelt, waar je geaccepteerd en gewaardeerd wordt om wie jebent. Waar je de
noodzakelijke geborgenheid en warmte vindt. Een plek die je zelf vorm en inhoud geeft, van
waaruit ervaringen kunnen worden opgedaan en een plek waar je je wezenlijk “thuis” voelt.
Bij het thuis zijn behoort de mogelijkheid om met anderen te communiceren en die in je
leefomgeving op te nemen. Daarom vinden we het van belang dat de woningen een
gezamenlijke ruimte hebben waarin bewoners elkaar en begeleiders kunnen ontmoeten.
We streven ernaar om voor iedereen een eigen “appartement” te realiseren, waarin alle
voorzieningen aanwezig zijn zoals een zit- en een slaapkamer (gescheiden van
elkaar), een douche, toilet en keukenblok, en bijvoorkeur een logeerkamer waar vrienden of
familie kunnen blijven slapen en ook een berging.
Door de aard van de bewoners streven we naar overzichtelijk ingedeelde appartementen die
berekend zijn op rolstoel gebruik en met behulp van domotica aangepast kunnen worden
aan de wensen van de bewoner. In het project op het Brabantiaterrein zullen daartoe de 3
appartementen op de begane grond rolstoeltoegankelijk zijn.
Om de afhankelijkheid van de ouders te verminderen is het nodig dat de bewoners zelf de
huur van de appartementen uit uitkering of inkomen kunnen betalen. Het is daarom nodig
dat de huurprijs onder de wettelijke grens voor de “huurtoeslagregeling” valt.
Het is onze visie dat ondanks hun beperkingen en dankzij hun mogelijkheden onze
jongvolwassenen gewoon deel kunnen nemen aan de maatschappij. Dat betekent ook dat de
ligging van de woning daar op gericht moet zijn. Niet daar waar het door drukke
verkeersaders onveilig is en ook niet ver van de bewoonde wereld maar bij voorkeur dicht bij
de benodigde voorzieningen en winkels.
3.2. Groepsgrootte en samenstelling
Wanneer mensen samen in een aantal appartementen wonen is het belangrijk dat ze elkaar
vertrouwen en veilig in elkaars omgeving kunnen verblijven. Met dat als uitgangspunt is het
van afgeleid belang of de bewonersgroepen alleen uit mensen met een specifieke stoornis of
beperking bestaan dan wel heterogeen van samenstelling zijn. Door de aard van de
vereniging is het zo dat we waar mogelijk verwachten dat heterogene bewonersgroepen
zullen ontstaan.
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We realiseren ons dat deze heterogeniteit eenvoudiger te realiseren is bij het hebben van
afzonderlijke appartementen, dan bij een gerenoveerde woning als de boerderij.
De vereniging trekt samen met de stichting WIW projecten op in de relatie naar gemeente,
zorgaanbieder en woningstichting. De stichting is degene die de zakelijke contacten
onderhoudt en een intentieovereenkomst en realisatieovereenkomsten afsluit voor de
(toekomstige) bewoners van haar projecten.
De leden van de vereniging nemen deel in werkgroepen en adviseren de stichting over de
onderwerpen mbt zorg, PR, bouw, financiën e.d. ter voorbereiding van de realisatie van het
project op het Brabantiaterrein.
De taak van de vereniging zal na realisatie opgaan in de stichting. Van de ouders zal ook
daarna een taak zijn weggelegd na het realiseren van een woonvorm. Ook kunnen dan de
onderlinge contacten bevorderen tussen bewoners en waar dat nuttig is de contacten met
de buitenwereld te stimuleren, maar ook praktische zaken gezamenlijk regelen.
3.3. Huisregels
Waar mensen samen wonen zijn er onderlinge regels nodig. We willen die regels samen met
de bewoners en de begeleiders opstellen. Natuurlijk zijn regels niet eeuwig en is het goed
om die regelmatig opnieuw te bekijken en samen te evalueren.
Naast deze specifieke huisregels, die kunnen wisselen, zullen er ook algemene afspraken en
regels kunnen worden opgesteld die vastliggen in een aanhangsel van het huurcontract. Bij
deze laatste regels gaat het meer om het reguleren van het gedrag t.o.v. de omgeving.
3.4. Criteria voor toekomstige bewoners
Om zeker te stellen dat toekomstige bewoners niet te veel verschillen in mogelijkheden
hebben we een paar criteria geformuleerd. Dit is vooral ook gebeurd om geen onterechte
verwachtingen te wekken bij gezinnen die zich aanmelden bij de vereniging Wooninitiatief
Waalre.
De criteria voor toelating zijn:
* zo zelfstandig mogelijk wil en kan wonen (in een appartement). Hiermee wordt bedoeld dat
hij/ zij in staat zijn de eigen privacy te bewaken en verantwoordelijkheid te dragen voor de
eigen veiligheid (bv. afsluiten, niet iedereen binnen laten) en in staat zijn de persoonlijke
verzorging in principe zelf uit te voeren en eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden zelf te
verrichten.
* positief staat ten opzichte van het feit dat men gezamenlijk woont met andere mensen met
een beperking.
* Te voorzien is dat hij/zij geen 24 uurs begeleiding nodig zal hebben.
* zijn/haar ouders/wettelijk vertegenwoordigers de bereidheid hebben om actief deel te
nemen aan de stichting en aan het realiseren van de gewenste woonvorm(en).
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* geen duidelijke voor de omgeving storende gedragsproblematiek heeft of een (ernstige)
verslaving.
* beschikt over voldoende sociale vaardigheden om in een groep te kunnen functioneren
* een lichte verstandelijke beperking en/of stoornis in het autistisch spectrum heeft.
* beschikt over voldoende eigen inkomen (salaris of uitkering) zodat hij/zij in staat is om
begeleid zelfstandig te kunnen wonen
* een PGB heeft waarmee de benodigde begeleiding gefinancierd kan worden (ZZP 2 of 3)
* een vorm van externe daginvulling, bv. studie/werk/dagopvang heeft of actief meewerkt
aan het verkrijgen daarvan.
*hij/zij en zijn/haar ouders/wettelijk vertegenwoordigers de visie op zorg van de vereniging
Wooninitiatief Waalre onderschrijven

Door deze criteria verwachten we een basis voor groepsvorming te hebben. Natuurlijk zal het kunnen
dat we onder omstandigheden door deskundigen laten kijken naar een te vormen groep en dat op
grond daarvan iemand toch niet geschikt blijkt voor een specifieke woonvorm. Vandaar dat
bovenstaande alleen minimum vereisten zijn. In procedure toelating (kandidaat) bewoners is dit
verder uitgewerkt.

4. Visie op arbeid en vrijetijdsbesteding
In dit hoofdstuk willen wij nader ingaan op de rol van arbeid, dagbesteding en
vrijetijdsbesteding. Centraal staat hier het welzijn van de jongvolwassenen. Vaak zal het
lastig zijn om een eigen weg te vinden in een complexe wereld. De daarbij benodigde steun
in hun leef en woon omgeving zijn natuurlijk de basis ingrediënten voor een verdere
ontplooiing. We verwachten daarbij niet alleen steun van de begeleiders maar ook van de
gemeente Waalre
4.1 Arbeid en dagbesteding
Wij vinden het belangrijk dat onze jongvolwassenen een ritme aan hun leven geven door
werk of dagbesteding. Hier komen ze ook in aanraking met anderen en krijgen het gevoel
deel te nemen aan de maatschappij. Als vereniging zullen we dan ook bevorderen dat er
werk of dagopvang is voor de bewoners van een woonvorm. We doen dit niet alleen door
zelf daar actief naar te zoeken maar ook door de Gemeente Waalre en de gekozen
zorgaanbieder als dat nodig is aan te spreken op hun verantwoordelijkheid hiervoor.
4.2 Vrijetijdsbesteding
Om een goed sociaal netwerk te verkrijgen is ook het omgaan met vrije tijd belangrijk.
Omdat veel bewoners een deel van hun leven in Waalre gewoond hebben, zullen ze
vrienden en kennissen kunnen blijven zien. Het is belangrijk dat we als vereniging die
contacten optimaal proberen aan te moedigen om vereenzaming in de nieuwe
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woonomgeving te voorkomen. Van de begeleiding verwachten we dat die in de dagelijkse
gang van zaken een oogje in het zeil houdt en waar nodig bijstuurt.
Daarnaast zal een deel van de vrije tijd worden ingevuld door activiteiten uit het
begeleidingsplan.
Al deze professionele ondersteuning alleen in aanvulling op het eigen sociale netwerk zal
waarschijnlijk niet genoeg zijn. We verwachten daarom dat we regelmatig op de betrokken
ouders een beroep zullen doen om te helpen bij het vormgeven van de vrijetijdsbesteding
van de jongvolwassenen. Ons streven is om uiteindelijk zo´n netwerk te laten ontstaan dat
de bewoners zonder beroep op de ouders hun weg in het leven vinden.

5.

Posities en rollen

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we de posities en rollen zien van de verschillende
betrokkenen. Daarbij besteden we achtereenvolgens aandacht aan de positie van de
toekomstige bewoners, onze eigen rol als ouders en de positie van de begeleiders en tot slot
de financiering en inkoop van de zorg.
5.1De positie van de bewoners
Ons uitgangspunt is dat de bewoners zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk zijn voor de
dagelijkse gang van zaken in hun eigen woonomgeving. Zowel voor wat betreft hun eigen
leven als voor hun relatie met de medebewoners. Sommigen zullen dit uit zichzelf kunnen,
anderen hebben daarbij ondersteuning nodig. In het persoonlijke begeleidingsplan dat door
bewoner, ouders en begeleiders samen wordt opgesteld, wordt aangegeven hoe invulling
worden gegeven van deze specifieke begeleiding.
Wanneer de keuze gemaakt wordt voor de begeleiders dan is er een belangrijke rol
weggelegd voor de bewoners. Het is voor ons van groot belang dat zij het goed met de
begeleiders kunnen vinden en ze moeten dan ook optimaal betrokken zijn bij de keuze van
die begeleiders.
5.2De positie van de ouders
Als ouders in het WoonInitatief Waalre streven we ernaar om onze kinderen een goede basis
voor een zelfstandig leven te geven. We voelen ons daar heel erg bij betrokken en zien onze
rol van ondersteunen en stimuleren toch ook verdergaan in de toekomst.
Het doel van de vereniging is om meerdere woonvormen te realiseren. Daartoe wordt
samenwerking gezocht met de gemeente, MEE, zorgaanbieders en woningbouwcorporaties
of woningstichtingen.
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Vanuit onze betrokkenheid spelen we een rol bij het uitkiezen van de zorgaanbieder en het
ondersteunen van de bewoners bij de keuze van de begeleiders van die zorgaanbieder.
De ouders van het WIW hebben daarbij gekozen om een stichting (WoonInitiatief Waalre
Projecten) op te richten die centraal de financiering van de zorg regelt voor iedere
woonvorm. De bewoners en hun ouders maken afspraken met de stichting over de te
leveren zorg door de zorgaanbieder(s) en brengen daartoe (een evenredig deel van) hun PGB
voor hun aandeel van de gezamenlijk door de stichting in te kopen zorg/begeleiding en
huishoudelijke hulp. De stichting legt ook verantwoording af over de geleverde zorg,
waarover de zorgaanbieders/-verleners verantwoording hebben afgelegd aan de stichting.
Tevens zal de stichting als gebruiker richting de eigenaar/Amarant als hoofdgebruiker
optreden voor de boerderij en zullen de ouders en jong volwassenen samen garant staan
voor het voldoen van het gebruik van de boerderij en bijkomende kosten aan de stichting.
Voor het Brabantiaproject is gekozen voor een andere constructie namelijk van een
gemengde overeenkomst. De bewoner huurt een appartement rechtstreeks van de stichting
Wooninc. welke huurovereenkomst onlosmakelijk is verbonden met de overeenkomst voor
zorg- en dienstverlening die de bewoner met de stichting afsluit. De stichting huurt de
gemeenschappelijke ruimten van Wooninc. en brengt de kosten daarvan en de bijkomende
kosten in rekening bij de bewoners van de appartementen.
5.3 Wat er verwacht wordt van de begeleiders
In de dagelijkse gang van zaken verwachten we dat de begeleiders een belangrijk deel
overnemen van wat binnen het gezin door ouders gedaan wordt. Om dit mogelijk te maken
is het nodig dat er een vast zorgteam komt bestaande uit mensen die niet alleen de
benodigde opleiding hebben maar die vooral interesse hebben in het begeleiden, motiveren
en zich verder ontwikkelen van jong volwassenen.
Zij bouwen vanuit een warme en open belangstelling een relatie op met de jongvolwassenen
en worden daarmee ook belangrijke vertrouwenspersonen in hun leven. Door hun
deskundigheid op lichamelijk, psychisch en sociaal-emotioneel gebied zijn zij in staat de
behoeften van bewoners te signaleren en hen te ondersteunen bij het realiseren ervan.
We realiseren ons dat de vertrouwenspositie van de begeleiders maakt dat ze niet alles wat
zij van de bewoners weten met de ouders kunnen bespreken. We verwachten wel een open,
kritische en deskundige houding van de begeleiders wanneer de begeleiding van de
bewoners met de ouders wordt besproken.
5.4 Wat er nog overblijft
Als ouders ben je altijd bezorgd om wat er gebeurt met je kinderen als je er niet meer zult
zijn. Juist jongvolwassenen met een beperking hebben daarbij recht op extra aandacht in dit
opzicht. We kunnen als ouders dan zelf niets meer bieden en streven er naar om in de
periode die we er nog wel zijn zo goed mogelijk alles te regelen dat leidt naar een zelfstandig
leven van de nu nog jongvolwassenen. Daar hoor bij dat het opbouwen van een sociaal
netwerk dat als vangnet kan gaan dienen grote aandacht verdient. Mede daarom is het
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belangrijk dat de woonvormen een plaats krijgen in de eigen gemeente en dat de
jongvolwassenen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving blijven wonen. Mede daarom
zou het goed zijn als ook de begeleiders die leefomgeving kennen en daarmee het netwerk
kunnen uitbreiden en ondersteunen. Alleen samen komen we tot de beste oplossing
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6. Samenvatting
Het WoonInitatief Waalre is opgericht om mensen, die nu meestal in gezinsverband wonen
en die niet zonder begeleiding zelfstandig kunnen wonen, toch een eigen woonruimte te
bieden.
De ouders in het wooninitiatief streven ernaar de regie te houden over de keuze van de
zorgaanbieder en de manier waarop begeleiding gerealiseerd wordt. De jongvolwassen
bewoners hebben uiteindelijk een belangrijke stem in de keuze van de begeleiders en het
opstellen van het begeleidingsplan.
Het connotatief faciliteert het tot stand komen van de woonvorm door contacten met
woning aanbieders en onderhandelt met zorgaanbieders over hun bijdragen aan het succes
van de woonvorm.
Voor dit alles zijn we in hoge mate afhankelijk van het blijven bestaan van PGB´s en andere
vormen van ondersteuning. Niemand kan nu voorspellen hoe die financieringsbronnen er in
de toekomst uit gaan zien. We zijn vol goede hoop dat er altijd wegen zullen zijn om de
toekomst van onze jongvolwassenen te verwezenlijken.
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7. Aanhangsel t.b.v. de boerderij “De Rooische Hoeve”
De bij het woonproject “de Rooische Hoeve” betrokken ouders hebben geconstateerd dat
het nodig is om gezamenlijk de benodigde begeleiding in te kopen en de daarvoor benodigde
PGB gelden, met uitzondering van de uren voor dagbesteding, in een hiervoor op te richten
stichting WiW onder te brengen.
Ook zullen als dat mogelijk is WMO gelden worden aangevraagd en ingebracht. De algemene
ledenvergadering van het WiW heeft met het oprichten van de stichting ingestemd. Dit
betekent dat het gezamenlijke deel van de zorg ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid
is en blijft. We realiseren ons dat dit blijvend met zich mee brengt dat de ouders in de
stichting deelnemen en met elkaar de visie en manier waarop de begeleiding wordt
uitgevoerd blijven toetsen. Het welzijn van de bewoners is daarbij het uitgangspunt.
In een woning met afzonderlijke kamers maar deels gezamenlijke voorzieningen is de
onderlinge afhankelijkheid van de bewoners groter dan bij gescheiden appartementen.
Hierdoor zijn de betrokken ouders in overleg met MEE tot de conclusie gekomen dat voor
deze woonvorm een homogene groep de voorkeur verdient. Omdat de nu bekende
bewoners geen autisme spectrum stoornis hebben zal er geprobeerd worden om te komen
tot een groep van bewoners met een lichte verstandelijke beperking, zonder autisme
spectrum stoornis. De mogelijkheid tot bewonen van de Rooische Hoeve is voor bepaalde
tijd namelijk voor (minimaal) vijf jaar. In die periode hopen we dat de bewoners zich zo
ontwikkelen dat ze vervolgens zelfstandig in een eigen appartement kunnen wonen met
begeleiding zoals vastgelegd in de doelen voor WIW projecten. We verwachten, dat
gezamenlijke inkoop van begeleiding nodig zal blijven en dat de stichting daarin een
gelijksoortige rol zal spelen.
Gebaseerd op deze visie en na het zien van hun presentatie is Amarant gekozen om samen
de begeleiding te organiseren zodra de zorgvragen volledig bekend zullen zijn, dus bij
volledige bezetting van 5 bewoners. Wel zullen we zo snel mogelijk met Amarant de
contouren van de invulling bespreken en daarbij de zorgvraag van de nu al bekende
bewoners als uitgangspunt nemen. Het feit dat Amarant vraaggericht werkt heeft de
doorslag gegeven bij de keuze voor deze zorgaanbieder naast hun toezegging dat
geprobeerd zal worden om de begeleiding te laten verrichten door een vast team van
mensen uit Waalre of directe omgeving, die ook buiten hun dienst ‘s avonds en in
noodgevallen oproepbaar willen zijn. Dit ondersteunt ons streven naar een netwerk in de
eigen leefomgeving en geeft de ruimte om in geval van echte calamiteiten terug te vallen op
de vertrouwde begeleiders.
WIW houdt bij het project de regie en zoekt zelf nieuwe bewoners. Op dit moment zijn er
nog twee bewonersplaatsen open. Natuurlijk kunnen Amarant en MEE ook kandidaten
voordragen maar die dienen dan wel te voldoen aan de vastgelegde criteria en te passen bij
de al bekende bewoners.
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Zoals boven al is aangegeven is het uitgangspunt dat de begeleiding gezamenlijk wordt
ingekocht door de stichting. Op basis van de zorgvisie, de individuele begeleidingsplannen en
onze wensen wordt een gemeenschappelijk zorgplan opgesteld. Dit plan beschrijft de op
welzijn gerichte zorg in de vorm van
 ondersteunende activerende begeleiding
 ondersteunende huishoudelijke verzorging
 persoonlijke verzorging en toezicht
en het richt zich op dagelijkse zorg, de vrijetijdsbesteding en de mogelijkheden om het
netwerk van de bewoners in stand te houden en uit te breiden.
Inhoudelijk bevat het plan een beschrijving van de te verlenen begeleiding, waarbij per
onderwerp de benodigde uren en deskundigheid worden aangegeven. De kwaliteit van de
zorg en ook de continuïteit daarvan zijn daarbij speerpunten. Het gemeenschappelijke plan
wordt vastgesteld door de zorgaanbieder en met de stichting besproken en geaccordeerd.
Het WIW streeft ernaar om voor de uitvoering van het zorgplan een flexibel vast team van
begeleiders samen te stellen, dat werkt volgens een van te voren vastgelegd werkrooster.
Omdat er soms behoefte zal zijn aan incidentele begeleiding streven we ernaar om naast het
afgesproken minimale aantal uren op een flexibele manier extra begeleidingsuren te kunnen
regelen. Jaarlijks verantwoordt de zorgaanbieder zich voor de geleverde gemeenschappelijke
begeleiding aan de stichting en vindt de definitieve verrekening van de werkelijk gemaakte
uren plaats.
Individuele plannen worden opgesteld door de zorgaanbieder, de desbetreffende bewoner
en zijn/haar ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Het plan wordt jaarlijks bijgesteld of
eerder als dat nodig is. De zorgaanbieder wijst in gezamenlijk overleg met de individuele
bewoner en zijn/haar ouders een persoonlijke begeleider aan.
Ook voor deze plannen vindt jaarlijkse verantwoording plaats.
De stichting en bewoners worden betrokken bij de selectie van medewerkers die de
begeleiding gaat verlenen. Een kandidaat wordt niet geselecteerd indien de stichting en/of
de zorgaanbieder de kandidaat afwijst. Dit geldt niet alleen voor nieuwe kandidaten maar
ook voor de inzet van medewerkers die een arbeidsrelatie hebben met de zorgaanbieder
(overplaatsingen).
Tijdelijke inzet van ander personeel geschiedt in overleg tussen de stichting en Amarant.
Indien de tijdelijke inzet langer duurt dan één maand wordt de aangegeven
selectieprocedure uitgevoerd.
Regelmatig vindt er overleg plaats tussen de stichting en Amarant over de uitvoering van het
zorgplan, de continuïteit en de kwaliteit van de verleende begeleiding en de samenwerking
enzovoort. De vorm, de samenstelling en de frequentie zullen in het gemeenschappelijke
zorgplan worden vastgelegd.
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Bij een conflict tussen een bewoner (en zijn/haar ouders of wettelijk vertegenwoordiger) en
de zorgaanbieder beslist een commissie samengesteld uit een lid van het bestuur van de
stichting en een nader aan te wijzen vertegenwoordiger van de zorgaanbieder, onder leiding
van een onafhankelijke voorzitter. Indien een bestuurslid persoonlijk (als ouder) betrokken is
bij het conflict kan hij/ zij geen deel uitmaken van de commissie.
Om een uitspraak te doen over conflicten tussen de stichting en Amarant zal een aparte
commissie worden ingesteld.
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8. Aanhangsel ten behoeve van het Brabantiaproject.
De benodigde zorg/ begeleiding en huishoudelijke hulp zullen gezamenlijk door de stichting
worden ingekocht. De daarvoor benodigde PGB gelden zullen daartoe (naar evenredigheid
van het beschikbare) Persoongebonden budget (PGB) door de bewoner worden
ingezet/beschikbaar gesteld. Ook de kosten voor de zorginfrastructuur van het
wooninitiatief zullen aan het Wooninitiatief beschikbaar worden gesteld o.a. voor het
gebruik, inrichting en onderhoud van de gezamenlijke ruimten incl. de tuin en bijkomende
kosten.
Daartoe zal een zorg- en dienstverleningsovereenkomst per bewoner worden opgesteld.
Dien overeenkomst zal ook door de ouders/wettelijke vertegenwoordiger worden
ondertekend waarbij die zich persoonlijk garant stellen/stelt voor de overeengekomen
bedragen en afspraken.
Ook zullen waar nodig WMO gelden worden aangevraagd en ingebracht. Het gezamenlijke
deel van de zorg is en blijft ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We realiseren ons
dat dit blijvend met zich mee brengt dat de ouders/familieleden zich actief inzetten en met
elkaar de visie en manier waarop de begeleiding wordt uitgevoerd blijven toetsen. Het
welzijn van de bewoners is daarbij het uitgangspunt.
Het groepsbelang is leidend.
Het WoonInitiatief wil de regie over de zorg houden. Dat betekent dat de zorgaanbieders die
worden ingeschakeld in nauw overleg met de stichting en indirect met de ouders de
zorgvraag van de bewoners als uitgangspunt nemen en daartoe per bewoner een persoonlijk
zorgplan opstellen en ook een gezamenlijk zorgplan/-aanpak voor de bewoners opstellen,
waarbij deze visie uitgangspunt is.
Dit plan beschrijft de op welzijn gerichte zorg in de vorm van
 ondersteunende activerende begeleiding
 ondersteunende huishoudelijke verzorging
 persoonlijke verzorging en toezicht
en het richt zich op dagelijkse zorg, de vrijetijdsbesteding en de mogelijkheden om het
netwerk van de bewoners in stand te houden en uit te breiden.
Inhoudelijk bevat het plan een beschrijving van de te verlenen begeleiding, waarbij per
onderwerp de benodigde uren en deskundigheid worden aangegeven. De kwaliteit van de
zorg en ook de continuïteit daarvan zijn daarbij speerpunten. Het gemeenschappelijke plan
wordt vastgesteld door de zorgaanbieder en met de stichting besproken en geaccordeerd.
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Het WIW streeft ernaar om voor de uitvoering van het zorgplan een flexibel vast team van
begeleiders samen te stellen, dat werkt volgens een van te voren vastgelegd werkrooster.
Omdat er soms behoefte zal zijn aan incidentele begeleiding streven we ernaar om naast het
afgesproken minimale aantal uren op een flexibele manier extra begeleidingsuren te kunnen
regelen. Jaarlijks verantwoordt de zorgaanbieder zich voor de geleverde gemeenschappelijke
begeleiding aan de stichting en vindt de definitieve verrekening van de werkelijk gemaakte
uren plaats.
Persoonlijke plannen worden opgesteld door de zorgaanbieder, de desbetreffende bewoner
en zijn/haar ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Het plan wordt jaarlijks bijgesteld of
eerder als dat nodig is. De zorgaanbieder wijst in gezamenlijk overleg met de individuele
bewoner en zijn/haar ouders een persoonlijke begeleider aan.
Ook voor deze plannen vindt jaarlijkse verantwoording plaats.
De stichting en bewoners worden betrokken bij de selectie van medewerkers die de
begeleiding gaat verlenen. Een kandidaat wordt niet geselecteerd indien de stichting en/of
de zorgaanbieder de kandidaat afwijst. Dit geldt niet alleen voor nieuwe kandidaten maar
ook voor de inzet van medewerkers die een arbeidsrelatie hebben met de zorgaanbieder
(overplaatsingen).
Tijdelijke inzet van ander personeel geschiedt in overleg tussen de stichting en Amarant.
Indien de tijdelijke inzet langer duurt dan één maand wordt de aangegeven
selectieprocedure uitgevoerd.
Regelmatig vindt er overleg plaats tussen de stichting en Amarant over de uitvoering van het
zorgplan, de continuïteit en de kwaliteit van de verleende begeleiding en de samenwerking
enzovoort. De vorm, de samenstelling en de frequentie zullen in het gemeenschappelijke
zorgplan worden vastgelegd.
Bij een conflict tussen een bewoner (en zijn/haar ouders of wettelijk vertegenwoordiger) en
de zorgaanbieder bemiddelt het bestuur. Indien dat geen resultaat heeft, beslist een
commissie samengesteld uit een lid van het bestuur van de stichting en een nader aan te
wijzen vertegenwoordiger van de zorgaanbieder, onder leiding van een onafhankelijke
voorzitter. Indien een bestuurslid persoonlijk (als ouder) betrokken is bij het conflict kan hij/
zij geen deel uitmaken van de commissie. Om een uitspraak te doen over conflicten tussen
de stichting en Amarant zal een aparte commissie worden ingesteld indien dat niet onderling
kan worden opgelost.
Er zal gewerkt worden met een vast team van medewerkers die zoveel mogelijk hun
diensten onderling afstemmen en waarbij uitgangspunt is dat er een senior begeleider is,
persoonlijke begeleiders voor cliënten en overige begeleiding incl. huishoudelijke hulp. Er
wordt naar gestreefd om begeleiders te krijgen uit Waalre of directe omgeving, die ook
buiten hun dienst ‘s avonds en in noodgevallen oproepbaar willen zijn. Dit ondersteunt ons
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streven naar een netwerk in de eigen leefomgeving en geeft de ruimte om in geval van echte
calamiteiten terug te vallen op de vertrouwde begeleiders.
Verder houdt WIW de regie over de toelating van (kandidaat ) bewoners en hanteert zij
daartoe de procedure zoals eerder beschreven waarbij zorgaanbieder Amarant adviseert en
actief is in de screening van kandidaten. Uiteraard kunnen MEE en Amarant kandidaten, die
voldoen aan de toelatingscriteria, voordragen voor open plekken.
Voor de goede gang van zaken kunnen nadere gedragsregels, reglementen e.d. worden
opgesteld.
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