PLAATSINGSPROCEDURE
De Stichting Wooninitiatief Waalre Projecten wordt in dit stuk verder Stichting genoemd.
Doel van de Stichting:





het realiseren en in stand houden van kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met
een lichte verstandelijke beperking en/of een stoornis in het autisme spectrum, die in staat
zijn om met begeleiding zelfstandig te wonen
het (doen) verlenen van de benodigde zorg aan de bewoners
het bevorderen van het welzijn van de bewoners en het bevorderen van de zelfredzaamheid
en de maatschappelijke integratie, waarmee bedoeld wordt dat de bewoners zoveel als
mogelijk gebruik maken van de reguliere voorzieningen in de samenleving.

WoonInitiatief Waalre (WIW) is een ouderinitiatief en is opgericht en wordt bestuurd door ouders .
Alle ouders/vertegenwoordiger(s) zijn tevens lid van de Vereniging WoonInitiatief Waalre.
Persoonskenmerken:
Om in aanmerking te komen als toekomstig bewoner van WIW geldt dat de kandidaat:














zo zelfstandig mogelijk wil en kan wonen (in een appartement). Hiermee wordt bedoeld dat
hij/zij in staat is de eigen privacy te bewaken en verantwoordelijkheid te dragen voor de
eigen veiligheid (b.v. afsluiten, niet iedereen binnen laten) en in staat is 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
zijn/haar ouders/wettelijk vertegenwoordigers de bereidheid hebben om actief deel te
nemen aan de Stichting en aan het realiseren en in stand houden van de gewenste
woonvorm
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 passend PGB uit de Wlz heeft; zijnde een ZZP 3 VG of het profiel ZZP 1 W (GGZ wonen
met intensieve begeleiding met ingang van 1 -1-2021).
een vorm van externe daginvulling, b.v. studie/werk/dagopvang, heeft of actief meewerkt
aan het verkrijgen daarvan
de kandidaat is tussen de ca. 22 en 35 jaar oud
hij/zij en zijn/haar ouders/wettelijk vertegenwoordigers de visie op zorg van Wooninitiatief
Waalre onderschrijven
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Procedure:
Aanmelding
Ouders/vertegenwoordigers van personen die belangstelling hebben voor deelname (als bewoner)
aan WIW, melden zich aan via de contactpersoon van de Stichting of via het e-mailadres van de
Stichting (stichtingwiw@gmail.com) .
Kennismakingsgesprek
De contactpersoon van de Stichting belegt een kennismakingsgesprek. Tijdens het gesprek worden
de doelstelling en de visie van de Stichting en de toelatingscriteria toegelicht. De kandidaat en/of zijn
vertegenwoordiger verstrekken informatie over hun wensen en de mogelijkheden van de kandidaat.
De contactpersoon maakt een inschatting van de geschiktheid (zie hiervoor mede de
persoonskenmerken maar ook de financiële mogelijkheden) van de kandidaat om mee te doen aan
en ook van de mogelijkheden en wensen van de ouders/wettelijk vertegenwoordiger om actief aan
het ouderinitiatief een bijdrage te leveren.
Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek wordt besloten tot een vervolggesprek met het
bestuur van de Stichting met de ouders/wettelijk vertegenwoordiger van de kandidaat-bewoner (en
de kandidaat-bewoner) dan wel dat de kandidaat wordt geadviseerd van deelname af te zien.
Adviezen
Om de geschiktheid van de kandidaat-bewoner te kunnen beoordelen wordt een gedragsdeskundige
van Amarant gevraagd om een oordeel over de geschiktheid van de kandidaat-bewoner. In deze fase
wordt een onderzoek gedaan naar het profiel en de achtergrond van de kandidaat en zijn omgeving
aan de hand van beschikbare onderzoeken en een gesprek met de kandidaat, al dan niet in
combinatie met de afname van een test.
Ook de aanwezige bewoners worden betrokken en kunnen advies uitbrengen over de passendheid
van de kandidaat.
Besluit bestuur
Naar aanleiding van het vervolggesprek en de uitgebrachte adviezen, besluit het bestuur over de
toelating van de kandidaat-bewoner tot WIW. In de meeste gevallen in de vorm van een
principebesluit waarin nog een aantal voorwaarden zoals verder screening door de
gedragsdeskundige op intensiteit en wijze van begeleiding van de kandidaat-bewoner.
De ouders/wettelijk vertegenwoordiger van de kandidaat-bewoner worden/t lid van de Vereniging
Wooninitiatief Waalre en betalen € 200,- inschrijfgeld en ondertekenen de Intentie overeenkomst.
Wachtlijst:






Iemand kan op de wachtlijst geplaatst worden indien:
er geen appartement beschikbaar is
de kandidaat minimaal 20 jaar is
de kandidaat nog wil wachten met het doorlopen van de procedure tot plaatsing
het bestuur hiervoor positief besluit na een kennismakingsgesprek
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de ouders/wettelijk vertegenwoordiger van de kandidaat-bewoner worden/t lid van de
Vereniging Wooninitiatief Waalre en betalen € 200,- inschrijfgeld en ondertekenen de
Intentie overeenkomst

Met de kandidaat en/of ouders/wettelijk vertegenwoordiger wordt regelmatig contact onderhouden
over de stand van zaken. En wordt gevraagd of men op de wachtlijst wil blijven staan. En voldoet nog
aan voorwaarden.
Zodra een appartement beschikbaar komt wordt door het bestuur beoordeeld welke kandidaat op
de wachtlijst het meest geschikt is om te worden toegelaten. De samenstelling van de groep kan
daarbij een rol spelen. Met deze kandidaat wordt de procedure verder doorlopen

Waalre, 12 december 2019.
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