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Toelating 
Artikel 1: Criteria voor toelating 
Bewoners zijn volwassen personen met een Autisme Spectrum Stoornis, die voldoen aan de volgende 

criteria: 

 

1. Zijn/haar leeftijd past binnen het groepsgemiddelde.  

2. Hij/zij geeft aan zelfstandig te willen wonen. 

3. Potentieel is de bewoner in staat om op basis van een goed gestructureerd (dag)programma, 

zijn leven zo zelfstandig mogelijk te leiden. 

4. Er is geen sprake van bijkomende psychiatrische-, persoonlijkheids- en/of ernstige 

gedragsstoornissen, die deze zelfstandigheid kunnen ondermijnen; Bewoner heeft geen 

verslavingsproblemen of eetstoornissen. 

5. Bewoner komt vanuit een rustige en ontspannen leefsituatie en er is geen sprake van 

crisisopvang 

6. De bewoner mag geen frequent gedrag vertonen dat storend is voor zijn medebewoners of zijn 

sociale omgeving 

7. De bewoner tekent voor acceptatie van de ondersteuning die samen met hem wordt 

afgesproken en is bereid de ondersteuning te accepteren binnen het kwantitatieve en 

kwalitatieve ondersteuningskader. 

8. De bewoner is in principe leerbaar op de aspecten die samenhangen met het zelfstandig 

wonen. 

9. De bewoner heeft een substantiële dagbesteding/betaald werk. 

10. De bewoner beschikt over de vereiste financiële middelen om zelfstandig te kunnen wonen. 

 

Huren 
Artikel 2: Woning huren 
Bewoners sluiten individueel een huurcontract af met woningcorporatie De Goede Woning (DGW).  

Daarmee vallen zij onder de reguliere huurwetgeving en de algemeen geldende maatschappelijke 

normen en waarden voor wonen met dien verstande, dat niet alle reguliere huurdersrechten voor hen 

gelden. De huur is niet overdraagbaar aan derden. In het huurcontract is een verwijzing naar de 

samenwerkingsovereenkomst opgenomen, die MHOOM met DGW heeft afgesloten. Hierin wordt de 

standaard woon & ondersteuning overeenkomst van de stichting MHOOM met bewoner als 

voorwaarde gesteld voor de geldigheid van het huurcontract. 

 

Verplichtingen 
Artikel 3: Verplichtingen 

1. Bewoners tekenen de standaard woon & ondersteuning overeenkomst met de stichting 

MHOOM. 

2. De door de gemeente aan bewoner toegekende financiële middelen, worden volledig ingezet 

voor de gemeenschappelijke inkoop van de individuele ondersteuning. 

3. Bewoners conformeren zich aan de intentie van MHOOM, zoals vastgelegd in statuten en 

reglement 

4. De bewoner is als budgethouder zelf verantwoordelijk voor het beheer van het PGB. Als de 

bewoner er moeite mee heeft dit beheer volledig zelfstandig uit te voeren is het toegestaan om 

een wettelijk vertegenwoordiger aan te wijzen die ondersteunt bij dit beheer. De wettelijk 

vertegenwoordiger moet schriftelijk worden aangemeld bij het bestuur 
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Ondersteuning 
Artikel 4: Gedragscode 
De betrokken begeleiders conformeren zich aan de algemene gedragscode, zoals die in dit reglement 

beschreven is voor de bewoners van de stichting. 

 

Artikel 5: Ondersteuningsplan 
Voor elke bewoner wordt tijdens het intake-traject een ondersteuningsplan opgesteld. Op basis 

daarvan wordt bij de gemeente een keukentafelgesprek aangevraagd. De gemeente maakt naar 

aanleiding van dat gesprek een maatwerkvoorziening waarin alle ondersteuningsvragen staan. Deze 

ondersteuningsvragen worden weer aangepast in het ondersteuningsplan van MHOOM. Ieder jaar 

wordt samen met de bewoner het ondersteuningsplan geëvalueerd en zo nodig aangepast. In overleg 

met de bewoner wordt bepaald wie bij de evaluatie aanwezig is. De gemaakte werkdoelen worden in 

elk gesprek met de persoonlijk begeleider besproken. 

 

Artikel 6: Privacy 
1. Van elke bewoner wordt een persoonlijk dossier bijgehouden met alle relevante gegevens 

inzake het zelfstandig wonen met ondersteuning op maat. Het persoonlijk dossier is alleen 

beschikbaar voor bewoner zelf, zijn of haar eventuele wettelijk vertegenwoordiger, en de 

directe begeleiders. Het dossier is alleen inzichtelijk voor derden met toestemming van de 

bewoner.  

2. Communicatie vanuit het bestuur of team geschiedt altijd uitsluitend met de bewoner en diens 

wettelijke vertegenwoordiger 

3. Begeleiders van MHOOM nemen uitsluitend contact op met derden (ouders, werkgevers, 

externe ondersteuning, et cetera) na toestemming en met medeweten van de bewoner 

 

Artikel 7: Ondersteuningsteam 
De begeleiders hebben een opleiding Zorg & Welzijn niveau 4 of 5, gekoppeld aan een ruime 

werkervaring met personen met ASS en/of met aanvullende scholing op het gebied van autisme, 

hulpvraag en ondersteuning. 
 

Aanmelding bewoners 
Artikel 8: Aanmeldingsprocedure 

1. Ongeacht via welk kanaal de participatievraag voor de stichting MHOOM komt, dient de 

potentiële bewoner dit schriftelijk kenbaar te maken bij de teammanager. 

2. De teammanager stuurt een brochure, de statuten en het reglement op met het verzoek dat 

zorgvuldig door te lezen. 

3. Vervolgens wordt een kennismakingsgesprek gepland. Het kennismakingsgesprek dient er toe 

om wederzijds kennis te maken en te kijken of aanmelding op de interesselijst mogelijk is. 

Indien betrokkene op basis van het kennismakingsgesprek lijkt te behoren tot de doelgroep en 

er op korte termijn geen appartement beschikbaar is, wordt de potentiële bewoner op de 

interesselijst van MHOOM geplaatst voor het vervolg van de aanmeldingsprocedure. Aan de 

plaatsing op voornoemde interesselijst kunnen geen rechten worden ontleend.  

4. Zodra er een appartement beschikbaar is of lijkt te komen, wordt de potentiële bewoner 

aangemeld bij de intake-commissie. Deze commissie bestaat uit de aan MHOOM verbonden 

psycholoog, de teammanager en een persoonlijk begeleider. 

5. De teammanager verzamelt alle informatie die nodig is om te onderzoeken of betrokkene echt 

behoort tot de doelgroep en past bij de groepssamenstelling van MHOOM. Tijdens dit 

vooronderzoek dient de volgende informatie te worden aangeleverd: 

▪ Diagnoserapport ASS; 

▪ Vaardigheden voor zelfstandig wonen, 

▪ Sociaal rapport van bewoner. 
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▪ Omschrijving van de dagbesteding. 

▪ Eventuele al bestaande indicatie. 

6. De intake-commissie beoordeelt op basis van deze informatie of de benodigde ondersteuning 

geboden kan worden binnen de kaders van stichting MHOOM. Bij positieve beoordeling 

wordt de betrokkene uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt 

dieper ingegaan op de ondersteuningsvragen. Naar aanleiding van dit gesprek wordt 

beoordeeld of betrokkene bij MHOOM zou kunnen wonen. 

7. De intake-commissie adviseert het bestuur van MHOOM of de potentiële bewoner 

aangenomen kan worden, inzake het kunnen bieden van de benodigde ondersteuning conform 

het op te stellen individuele ondersteuningsplan. 

8. Het bestuur is verantwoordelijk voor de eindbeslissing en baseert die op het uitgebrachte 

advies en het inzicht in de overige toelatingscriteria. Een vertegenwoordiging van het bestuur 

zal in dit kader ook een bezoek brengen aan de huidige woonsituatie van de betrokkene. 

Eventueel wordt er ook kennis gemaakt met ouders/verzorgers van betrokkene. 

9. Het bestuur houdt zich het recht voor om in voorkomende gevallen af te wijken van het 

uitgebrachte advies en/of de toelatingscriteria. Het bestuur informeert de betrokkene over haar 

beslissing. 

10. Bij een positief besluit worden de Vragenlijst en de Woon & ondersteuning overeenkomst (zie 

bijlagen) tussen de bewoner en MHOOM opgesteld en ondertekend, waarna bewoner zelf de 

aanvraag voor een keukentafelgesprek bij de gemeente indient.  

11. Toewijzing van een appartement vindt definitief plaats, nadat duidelijk is dat er naar 

aanleiding van het keukentafelgesprek een toereikend budget wordt toegekend  

 

Opmerkingen: 

▪ Het is niet mogelijk om voor de duur van de volledige aanmeldingsprocedure een doorlooptijd 

aan te geven omdat die afhankelijk is van een groot aantal variabelen.  

▪ Deze procedure is een hulpmiddel om tot adequate advisering te komen. Er kunnen geen 

rechten aan ontleend worden. 

 

Wonen 
Artikel 9: Verantwoordelijkheid bewoner 
Er is sprake van een expliciete scheiding van wonen en ondersteuning: bewoner is verantwoordelijk 

voor alle zaken, die het wonen aangaan, zoals de bekostiging van huur, verzekering, energie, 

levensonderhoud en recreatie. 

Bewoner dient ingeschreven te staan bij Woonkeus Stedendriehoek om in aanmerking te kunnen 

komen voor een sociale huurwoning op moment dat hij/zij MHOOM verlaat. Bewijs van inschrijving 

wordt ingeleverd bij de teammanager van de stichting MHOOM. 
 

Artikel 10: Afspraken 
Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van hun appartement. Verder 

gelden er de volgende expliciete afspraken: 

1. Als er iemand blijft slapen, dient dit bij het steunpunt gemeld te worden in verband met de 

veiligheid.  

2. Het is niet toegestaan, dat bewoners derden in hun appartement laten overnachten, als zij zelf 

niet aanwezig zijn.  
 

Artikel 11: Huurtoeslag 
De bewoner is zelf verantwoordelijk voor het (jaarlijks) aanvragen van huurtoeslag voor zijn/haar 

woning. Aanvraagformulieren kunnen in overleg met de persoonlijk begeleider worden ingevuld. 
 

Artikel 12: Verzekeringen. 
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Bewoner is verplicht tot en tevens verantwoordelijk voor het afsluiten van de benodigde verzekeringen 

om zelfstandig te kunnen wonen. 

 

Artikel 13: Huisdieren. 
Het houden van huisdieren in de eigen woning is toegestaan op basis van duidelijke afspraken die in het 

ondersteuningsplan zijn vastgelegd. 

 

Artikel 14: Het Steunpunt. 

Het Steunpunt fungeert als werkplek voor het ondersteuningsteam en als ontmoetingsplaats voor de 

bewoners. Bovendien wordt aan de bewoners de mogelijkheid geboden om tegen betaling deel te 

nemen aan een gezamenlijke warme maaltijd (de frequentie wordt in overleg bepaald). Het Steunpunt 

is toegankelijk voor de bewoners gedurende de dagelijkse perioden dat er ondersteuning aanwezig is. 

Hiervoor ontvangt de bewoner een sleutel. Het Steunpunt is niet bedoeld voor derden. Bezoek van 

bijvoorbeeld familie en vrienden dient plaats te vinden in het eigen appartement. 

 

Samenwonen 
Artikel 15: Richtlijn ‘samenwonen’ 
De onderstaande richtlijn ‘samenwonen’ zal door het bestuur gehanteerd worden indien samenwonen 

zich binnen MHOOM voordoet. Deze richtlijn beoogt een gecontroleerde overgang naar zelfstandig 

wonen buiten MHOOM mogelijk te maken. 

Overwegingen: 

• Bij samenwonen zal naar verwachting de partner de rol van de ondersteuning aanvullen of 

overnemen, waardoor een onwerkbare situatie voor het ondersteuningsteam ontstaat; 

• Bij samenwonen wordt uitgegaan van de (on)mogelijkheden die de wet op de 

huurbescherming biedt. 

Uit bovenstaande overwegingen moet worden geconcludeerd dat samenwonen binnen MHOOM van 

tijdelijke aard is met als doel om de bewoner te ondersteunen in de voorbereiding van het wonen 

buiten MHOOM. 

 

Algemene uitgangspunten: 

• ‘Samenwonen’ wordt gedefinieerd als de situatie waarin de MHOOM-bewoner en partner een 

duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren; 

• Het belang van de MHOOM-bewoner staat voorop; 

• Samenwonen wordt gezien als belangrijke stap in de ontwikkeling van de MHOOM-bewoner 

naar zelfverantwoording en zelfbepaling; 

• Er moet sprake zijn van een potentieel duurzame affectieve relatie met een partner van buiten 

MHOOM; 

• De partner moet financieel onafhankelijk zijn en in maatschappelijke zin zelfstandig; 

 

Condities voor samenwonen: 

• Samenwonen binnen MHOOM is een tijdelijke zaak; 

• De partner van de MHOOM-bewoner wordt geen medehuurder; 

• De MHOOM-bewoner staat ingeschreven bij WoonKeus Stedendriehoek voor een sociale 

huurwoning; 

• Op advies van het ondersteuningsteam bepaalt het bestuur, eventueel in overleg met de 

vertegenwoordiger van de bewoner, het moment van uitstroom. De bewoner wordt hiervan 

schriftelijk op de hoogte gesteld; 

• Ten tijde van uitstroom wordt een aanvraag voor een nieuwe indicatiestelling ingediend; 

• Op het moment dat de MHOOM-bewoner en de partner gaan samenwonen, zijn zij niet 

gehuwd noch geregistreerd partners. Indien tijdens het samenwonen getrouwd wordt of een 

geregistreerd partnerschap wordt aangegaan, vervallen de gemaakte afspraken inzake 
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samenwonen; er wordt geen ondersteuning meer geboden en de woning dient binnen drie 

maanden leeg te worden opgeleverd. 

 

Uitzondering: 

Indien samenwonen speelt tussen twee MHOOM-bewoners is het bovenstaande niet van toepassing. 

De intrekkende partner wordt direct medehuurder en de door hem/haar verlaten woning wordt binnen 

drie maanden leeg opgeleverd. In geval van beëindiging van het samenwonen, hebben beiden gelijke 

rechten inzake aanspraak op de woning. In het uiterste geval kan de rechter beslissen aan wie de 

woning wordt toegewezen.  

 

Procedure: 

• MHOOM-bewoner dient schriftelijk een verzoek tot samenwonen in bij het bestuur; 

• Het bestuur hanteert de richtlijn Samenwonen bij de beoordeling van het verzoek en neemt 

vervolgens een beslissing; 

• MHOOM-bewoner wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de beslissing van het bestuur; 

• Bij instemming van het bestuur met het samenwoonverzoek, wordt de, door bewoner voor 

kennisname ondertekende brief (waarin de beslissing van het bestuur is verwoord), aan het 

bestuur retour gezonden; 

• Hierna kan het traject gestart worden waarbij de samenwonende MHOOM-bewoner wordt 

ondersteund in de voorbereiding om buiten MHOOM te gaan wonen. 

 

Ernstige incidenten 
Artikel 16: Protocol ‘ernstige incidenten’  
In dit protocol is de aanpak vastgesteld die door het bestuur van MHOOM wordt gehanteerd in geval 

van ernstige incidenten binnen MHOOM waarbij bewoners als (mede)veroorzakers zijn betrokken. 

In deze wordt onder ‘ernstige incidenten’ verstaan: voorvallen die de basisveiligheid van bewoners 

en/of begeleiders in gevaar brengen, dan wel de persoonlijke integriteit van bewoners en/of 

begeleiders fundamenteel aantasten. Of een voorval als ‘ernstig incident’ wordt aangemerkt is ter 

beoordeling van het bestuur op basis van de bij het bestuur bekende informatie, zoals aangifte bij 

politie en/of getuigenverklaringen.  

 

Bij een ernstig incident wordt door de stichting de volgende werkwijze gehanteerd: 

• Het bestuur beoordeelt of er sprake is van een onherstelbare situatie, dan wel van een 

structureel probleem waarbij de kans op herhaling aanwezig is. Hiertoe zal het bestuur advies 

vragen aan het ondersteuningsteam, c.q. de aan MHOOM verbonden psycholoog. 

• Tevens zal het bestuur betrokken veroorzaker raadplegen om inzicht te krijgen in de 

maatregelen, die genomen zijn / worden om eventuele schade te herstellen en om herhaling te 

voorkomen. 

• In geval het bestuur van mening is dat er sprake is van een potentieel herstelbare situatie en er 

bovendien maatregelen zijn / worden getroffen om herhaling te voorkomen, zal het bestuur 

een herkansingsperiode voorstellen. De lengte van die periode zal sterk afhankelijk zijn van de 

omstandigheden van het incident en van de specifieke plannen, die gemaakt zijn om herhaling 

te voorkomen. 

• Voorwaarde in geval van een herkansingsperiode is de ondertekening van een document door 

betrokken veroorzaker, waarin op voorhand wordt aangegeven mee te zullen werken aan een 

eventuele opzegging van de Woon & ondersteuning overeenkomst, waarbij geen formeel 

beroep zal worden gedaan op de huurbeschermingswet. 

• Indien het bestuur van mening is dat aan de voorwaarden om een herkansingsperiode voor te 

stellen, niet is voldaan, kan het bestuur er toe overgaan de ondersteuning stop te zetten. 
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Ondersteuningsbereidheid 
Artikel 17: Ondersteuningsbereidheid 
De bereidheid van de bewoner om ondersteuning te ontvangen is van essentieel belang. Als 

ondersteuning niet meer of minder mogelijk is vanwege persoonlijke- en/of omgevingsfactoren, 

ontstaat een onwerkbare situatie voor het ondersteuningsteam. In voorkomend geval zal de bewoner 

ondersteund worden in de voorbereiding om buiten MHOOM te gaan wonen. 

 

Ambulante ondersteuning 
Artikel 18: Ambulante ondersteuning 
Op het moment dat er na een keukentafelgesprek geen indicatie meer wordt gegeven die passend is bij 

MHOOM zal het bestuur van MHOOM de Woon & ondersteuning overeenkomst beëindigen en 

bewoner voorstellen zelfstandige woonruimte buiten MHOOM te betrekken, terwijl de ondersteuning 

vanuit het MHOOM-team voortgezet zal worden. Hiertoe zal een ondersteuningsovereenkomst met 

MHOOM afgesloten worden. 

 

Artikel 19: Verhuiskostenvergoeding 
In geval van de in artikel 19 beschreven situatie heeft bewoner recht op een verhuiskostenvergoeding 

conform de fiscale regelgeving op basis van aantoonbare gemaakte verhuiskosten. 

 

 Artikel 20: Directe instroom 
Directe instroom in de ambulante ondersteuning is mogelijk indien bewoner behoort tot de doelgroep 

van MHOOM, zulks ter beoordeling van het bestuur. 
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Bijlage 1:   Woon & Ondersteuning Overeenkomst 
 

 

Ondergetekenden, 

 

Stichting Met Het Oog Op Morgen (KvK 08117739, Bank NL86 RABO 0122 8737 42) 

Bouwmeesterhoeve 5 

7326 RM Apeldoorn 

 

in deze vertegenwoordigd door J. Laagland (voorzitter), 

 

hierna te noemen: MHOOM 

 

en 

 

voorletters en achternaam: 

burgerservicenummer: 

geboortedatum: 

straat en huisnummer:  

postcode en woonplaats: 

telefoonnummer:  

 

hierna te noemen: bewoner, 

 

wettelijk vertegenwoordigd door (indien van toepassing): 

 

voorletters en achternaam: 

burgerservicenummer: 

geboortedatum: 

straat en huisnummer: 

postcode en woonplaats: 

telefoonnummer: 

 

komen met ingang van xx-xx-2020 het volgende overeen  

 

Wonen: 
MHOOM en de woningcorporatie De Goede Woning (hierna te noemen: DGW) hebben een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten inzake het beschikbaar stellen en beschikbaar houden 

van een cluster woningen voor bewoners met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) die 

voldoen aan de aanname criteria van MHOOM.  

 

Onderhavige woon & ondersteuning overeenkomst is onderdeel van voornoemde 

samenwerkingsovereenkomst inzake het onderwerp Wonen. 

 

 

Op basis van deze woon & ondersteuning overeenkomst is bewoner gerechtigd een 

huurovereenkomst*) af te sluiten met de DGW voor een woning uit het cluster van woningen 
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die aan MHOOM is toegewezen in de samenwerkingsovereenkomst tussen MHOOM en 

DGW. 

 

 

Ondersteuning: 
MHOOM is verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke inkoop, het beschikbaar stellen en 

beschikbaar houden van professionele ondersteuning voor bewoners met een Autisme 

Spectrum Stoornis (ASS), die voldoen aan de aanname criteria van MHOOM. 

 

Op basis van deze woon & ondersteuning overeenkomst is bewoner gerechtigd en verplicht 

de individuele ondersteuning af te nemen conform het opgestelde individuele PGB-plan. 

 

Leidend in de individuele ondersteuning is het WMO-ondersteuningsplan van de gemeente 

Apeldoorn waarin naast de ondersteuningsdoelen ook de bijbehorende WMO-indicatie**) is 

vastgelegd. 

 

 

Algemeen: 
De woon & ondersteuning overeenkomst geldt voor de tijd dat er een WMO-indicatie is van 

voldoende financiële omvang**). Voor bewoner geldt een opzegtermijn van 6 maanden. 

 

Op de woon & ondersteuning overeenkomst is het reglement van MHOOM van toepassing. 

 

Door beëindiging van de woon & ondersteuning overeenkomst wordt impliciet ook de 

huurovereenkomst beëindigd. 

 

Partijen verklaren een exemplaar van deze overeenkomst en MHOOM reglement te hebben 

ontvangen. 

 

 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt in Apeldoorn op xx-xx-2020. 

 

 

Namens MHOOM,       Bewoner of vertegenwoordiger 

       

 

 

 

J. Laagland        …………………. 

(voorzitter) 
 

 

 
*) Speciale, voor MHOOM aangepaste, huurovereenkomst. 
**) Om bij MHOOM te wonen moet het geïndiceerde WMO-budget minimaal €20.000 per jaar bedragen. 
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Bijlage 2:  Vragenlijst MHOOM Apeldoorn 
 

 

Naam: 

 

 

              Ja  Nee 

 

Over het algemeen ben ik gelukkig met mijn leven    [ ]  [ ] 

 

Over het algemeen kijk ik optimistisch naar de toekomst  [ ]  [ ] 

 

 

 

          Altijd  Soms  Nooit 

 

Ik voel me blij       [ ]   [ ]   [ ] 

 

Ik voel me boos       [ ]   [ ]   [ ] 

 

Ik voel me somber/depressief    [ ]   [ ]   [ ] 

 

Ik heb suïcidale gedachtes     [ ]   [ ]   [ ] 

 

Ik verwond mezelf       [ ]   [ ]   [ ] 

 

 

 

              Ja  Nee 

 

Ik ben in aanraking geweest met politie/justitie    [ ]  [ ] 

 

Ik sta/stond onder behandeling bij een       [ ]  [ ] 

psychiater/psycholoog/SPVer 

 

Ik gebruik/gebruikte medicijnen voor psychische klachten  [ ]  [ ] 

 

Ik gebruik/gebruikte verdovende middelen     [ ]  [ ] 

 

Ik ga ermee akkoord dat ik bij psychische klachten    [ ]  [ ] 

hulp van andere instanties dan MHOOM in moet roepen 

 

Ik ga ermee akkoord dat MHOOM zo nodig contact onderhoudt  [ ]  [ ] 

met andere hulpverleners 

 

 

 

Datum:     Handtekening: 

 

 


