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1 Inleiding 

Vanuit het Autisme Team Gelderland (ATG), waarin de SPD 

Veluwe te Apeldoorn participeert, is in 1999 het initiatief 

genomen om te komen tot een vorm van wonen voor 12 tot 18 

jong volwassenen bij wie sprake is van een stoornis in het 

autistisch spectrum. Deze versie van het projectplan is een 

herziene versie van oktober 2001. 

Deze jongeren wonen op dit moment grotendeels nog thuis en 

voor een klein deel in een voorziening waar de begeleiding niet 

op deze specifieke stoornis in het autistisch spectrum is 

afgestemd.  

Vanuit de gedachte “scheiden van wonen en zorg”, waarbij 

"zelfstandig" wordt gehuurd en "zelfstandig" op basis van een 

P(ersoons) G(ebonden) B(udget) zorg kan worden ingekocht, 

zoals door de landelijke politiek wordt voorgestaan, willen de 

ouders van deze jong volwassenen een woonvorm realiseren 

waarbij de navolgende uitgangspunten worden gehanteerd:  

 Zo normaal mogelijk, zelfstandig wonen met steun waar 

nodig;  

 Een eigen, individuele woonruimte; 

 Clustering van de individuele woonruimtes (bijv. 

kleinschalig appartementengebouw), om de economische 

haa1baarheid van de zorg te kunnen effectueren, maar 

wellicht ook te kunnen intensiveren; 

 Opgenomen in het gebouw een centrale supportunit 

enerzijds ten behoeve van de zorgaanbieder en anderzijds 

ten behoeve van andere activiteiten die indien gewenst 

gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd; 

 Verlenen van zorg gebaseerd op specialistische kennis van 

stoornissen in het autistisch spectrum.  
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2 Basisfilosofie 

Voor mensen die een stoornis in het autistisch spectrum hebben, 

is de sociale omgang moeilijk. De essentie van de stoornis is het 

ontbreken van sociaal inzicht, waardoor de omgang met anderen 

niet vanzelfsprekend verloopt en er altijd op dat vlak 

ondersteuning en zorg nodig zal zijn. Daarom is groepsgewijze 

samenwonen voor mensen met deze handicap geen ideale keuze 

en impliceert het dat zij over een zelfstandige woonruimte 

moeten kunnen beschikken waarin zij zichzelf kunnen zijn. 

Dwingen tot samenwoning zou het ontkennen zijn van het 

wezen van hun specifieke handicap. Zij blijven echter 

afhankelijk van ondersteuning, omdat zij, zonder adequate 

begeleiding, niet kunnen beantwoorden aan de maatschappelijke 

eisen die bij zelfstandig wonen aan deze mensen worden 

gesteld. De ondersteuning die de individuele mensen nodig 

hebben zal gezien het feit dat zij allemaal uniek zijn, van 

persoon tot persoon verschillen. 

Gemeenschappelijk hebben zij echter de stoornis in het 

autistisch spectrum, die een bepaalde wijze van begeleiding 

noodzakelijk maakt. Tevens behoeven zij allen, met name in 

periodes van minder functioneren de mogelijkheid terug te 

kunnen vallen op begeleiding die direct (in de omgeving) 

aanwezig is, hetgeen een 24-uurs aanwezigheid noodzakelijk 

maakt. Dit moet overigens relatief worden gezien, daar opvang 

bij afwezigheid gedurende de dag natuurlijk niet nodig is. 

Door de specifieke handicap van de stoornis in het autistisch 

spectrum is gespecialiseerde begeleiding een voorwaarde. De 

ervaring heeft geleerd, dat deze kennis alleen ontwikkeld en in 

stand kan worden gehouden, wanneer men zorg biedt aan 

meerdere mensen met deze stoornis tegelijk. Indien in een 

woonproject slechts een of twee van de bewoners deze 

specifieke zorg nodig hebben, blijkt hun behoefte onder te 

sneeuwen en wordt de aandacht gericht op wat het grootste 

gedeelte in de woonvorm aan zorg nodig heeft. Veelal blijkt dit 

conflicterend met wat de mensen met een stoornis in het 

autistisch spectrum nodig hebben. Het belang dat dit project tot 

stand komt is gelegen in het feit dat deze twaalf tot achttien 

mensen zo normaal mogelijk in de maatschappij kunnen staan 

en functioneren met de hele specifieke steun gericht op hun 

handicap die ze daarbij behoeven. In de ogen van de ouders 

hebben ook deze jong volwassenen het recht om op zichzelf te 

kunnen wonen. Daar zij dit zonder inzet van de samenleving niet 

kunnen realiseren, doen de ouders een beroep op de 

maatschappelijke instanties om in deze normale wens te 
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voorzien. Daarnaast gaan zij ervan uit dat er sociale 

woningbouw voor deze bijzondere doelgroep moet komen, zo 

deze er al niet is. De meest essentiële gedachte die aan dit 

project ten grondslag ligt is: 

 "Zo normaal mogelijk met steun waar nodig….” 
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3 Programma van eisen 

3.1 Wonen 

3.1.1 Algemeen 

Het algemene uitgangspunt is, zoals dat ook in de inleiding is 

omschreven, individueel wonen met een in het complex 

geïntegreerd steunpunt van waaruit individuele hulp snel, 

adequaat en voortdurend kan worden verleend. Dit steunpunt 

moet naast een spreekkamer voor de begeleiding ook een 

gemeenschappelijke ruimte hebben, waar eventueel 

gezamenlijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld eten, indien 

gewenst kunnen worden uitgevoerd.  

De woonvorm kan een zelfstandig complex zijn bestaande uit 

geclusterde, zelfstandige wooneenheden, dan wel deel uitmaken 

van een groter wooncomplex waarbij er dan van wordt 

uitgegaan dat de aangewezen appartementen een 

aaneengeschakelde unit vormen met eraan vast het steunpunt.  

Als best haalbare situatie wordt de mogelijkheid van huren 

gezien, ook al wordt eventueel verwerven in eigendom niet  

uitgesloten.  

3.1.2 Sociaal aspect 

De samenstelling van de groep zal gemengd moeten zijn voor 

wat betreft geslacht. De leeftijdscategorie mag niet teveel 

uiteenlopen en de deelnemers moeten ongeveer gelijkwaardig 

kunnen functioneren. Een hoger functioneren wordt niet 

afgewezen, mits er sprake is van een stoornis in het autistisch 

spectrum. Er wordt van uitgegaan dat mensen van alle gezindten 

of geloofsovertuiging welkom zijn.  

3.1.3 Woonomgeving 

In het kader van de gedachte om gehandicapten een zo normaal 

mogelijke plaats te geven in onze samenleving en hen ook 

gebruik te laten maken van de normale voorzieningen, ligt het 

voor de hand dat het plan ontwikkeld moet worden in een 

woonwijk. Goede bereikbaarheid van het openbaar vervoer is 

een voorwaarde en bereikbaarheid van winkels en andere 

noodzakelijke behoeften, zoals banken en postkantoor in de 

directe omgeving wordt als gewenst beschouwd. De 
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aanwezigheid van een medisch centrum in de onmiddellijke 

nabijheid wordt niet als noodzakelijk ervaren. 

Werk en recreatieve activiteiten hoeven niet in de onmiddellijke 

omgeving te liggen, maar binnen redelijke tijd bereikbaar per 

fiets zowel als met openbaar vervoer. Hierbij gaat men uit van 

een globale tijdsinspanning van 15 tot 30 minuten per fiets of 20 

tot 40 minuten per bus.  

3.1.4 Woonruimte eisen 

De minimale woonwensen zoals die zijn vastgelegd bevatten 

alle normale eisen, zoals een ieder die - binnen zekere grenzen - 

in deze tijd aan een woonruimte stelt. Concreet komt dat op het 

navolgende neer: 

 een zitkamer van 20 - 24 m2  

 een slaapkamer van 10 - 12 m2 

 een toilet en een bad-/doucheruimte of een toilet-

/doucheruimte totaal ca. 6m2  

 een keuken ca. 6 - 8 m2  

 bergruimte 

 logeer-/hobbyruimte (wens) 

 tuin(tje) of balkon 

Als extra voorziening wordt een alarmsysteem wenselijk geacht. 

Verder zijn in beginsel geen bouwtechnische aanpassingen 

noodzakelijk, omdat het een groep betreft zonder lichamelijke 

beperkingen. 

3.2 Zorgprogramma 

3.2.1 Algemeen 

De algemene eisen die aan de zorg zullen worden gesteld zijn 

professionaliteit, beheersing en kennis van de typische 

eigenschappen van stoornissen in het autistisch spectrum en 

daarmee adequaat kunnen omgaan (begeleiden, opleiden, 

ontwikkelen), alsmede kennis en vaardigheid in het omgaan met 

en begeleiden van de specifieke handicap. Kennis van de 

regelgeving wordt als zeer belangrijk ervaren. 

Naast de algemene eisen die voor personeel werkend in deze 

sector nodig zijn, is het van belang rekening te houden met 

specifieke persoonskenmerken gericht op een goede attitude 

voor mensen met een stoornis in het autistisch spectrum. 
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Daarnaast zal hetzij direct, hetzij indirect (via de zorgverlener) 

een goede relatie onderhouden moeten worden met de ouders. 

Voorts is van belang dat de uitvoerend begeleiders systematisch 

inhoudelijke ondersteuning krijgen vanuit de verschillende 

disciplines die bij de zorgaanbieder aanwezig zijn. 

3.2.2 Gezamenlijke zorg 

Naast de individuele zorgeisen zal er een zorgverstrekkingsplan 

voor de groep als geheel ontwikkeld moeten worden. Dit zal 

moeten gebeuren op basis van het “kleinste gemene veelvoud” 

waarin ieders individuele wensen worden ingevuld en 

gegarandeerd. Hierdoor zal waarschijnlijk door het koppelen 

van alle zorgwensen ruimte kunnen worden gecreëerd om met 

hetzelfde PGB méér specifieke aandacht te schenken. Wel zal er 

nauwlettend op moeten worden toegezien door de zorgverlener, 

dat deze extra voorziening evenredig en naar noodzaak wordt 

ingevuld.  

3.2.3 Individuele zorg 

Deze zorg zal per bewoner in een individueel zorgplan moeten 

worden vastgelegd. Hiertoe zijn reeds meerdere besprekingen 

gevoerd met vertegenwoordigers van de beoogde toekomstige 

zorgverlener (‘s-Heerenloo), het zorgkantoor en het LCIG. Aan 

de hand van richtlijnen en de aanvraagformulieren van LCIG 

wordt een gezamenlijke aanpak hiervoor opgesteld.  
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4 Bestuurlijke juridische 
vorm en status 

Een juridische status is noodzakelijk zowel tijdens de 

ontwikkeling van het project als later wanneer e.e.a. beheerd zal 

moeten worden. Hiertoe is een vereniging opgericht. De in dit 

projectplan vastgelegde doelen en uitgangspunten zijn, naast 

overige noodzakelijke regelgeving, in de statuten vastgelegd. 
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5 Huidige stand van zaken 

5.1 Gemeentelijke instanties 

In juni 2000 is er een gesprek geweest met de wethouder 

Ruimtelijke Ordening, mevrouw M. van der Tas. Zij heeft één 

van haar ambtenaren opdracht gegeven om te bezien in welke 

stads- en/of gebiedsontwikkelingen het project zou kunnen 

worden meegenomen. Daar er sinds het moment dat er 

wetgeving van kracht is met betrekking tot deze woonvormen 

talloze projecten zijn aangemeld heeft de gemeente Apeldoorn 

een coördinerend ambtenaar aangesteld. Gesprekken met deze 

ambtenaar hebben reeds aangegeven dat hierdoor het project 

zeker niet versneld zal worden. Binnen het huidige bestand aan 

woningen lijkt e.e.a. zeer moeilijk te realiseren. Vooralsnog lijkt 

nieuwbouw de meest kansrijke optie. Hiervoor is echter grond 

nodig, waaraan binnen de huidige bestemmingsplannen op korte 

termijn - dus zonder langdurige procedures voor wijziging van 

deze bestemmingsplannen - een woonbestemming kan worden 

gegeven, die, ook al ligt er algemene woonbestemming op, toch 

voor dit specifieke project zou kunnen worden aangewezen.  

5.2 Woningbouwcorporaties 

5.2.1  “Ons Huis” 

In eerste instantie is contact gelegd met Woningbouwvereniging 

“Ons Huis” Deze vereniging heeft zich bereid verklaard om 

woonruimte te realiseren voor het hier geschetste project. Zij 

hebben de gemeente Apeldoorn verzocht om te willen 

onderzoeken waar mogelijkheden liggen om het project te 

realiseren.  

5.2.2 “De Woonplaats” 

Via, via is de vereniging in contact gekomen met een algemene 

woningbouwvereniging uit Groenlo die in Apeldoorn een 

project gaat realiseren onder andere voor de Siza/Het Dorp 

groep. Na enige besprekingen is gebleken dat het een optie is 

voor de vereniging in dit project te participeren en te opteren 

voor een deel van de nieuw te bouwen appartementen. Het is 

een project geheel bestaande uit nieuwbouw omvattende drie 

woongebouwen en een activiteitencentrum (specifiek ten 
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behoeve van de Siza/Het Dorp groep). In een van de drie 

woongebouwen “Palazzo” zijn appartementen gepland alsmede 

een “kantorenunit”. De vereniging heeft tegenover “De 

Woonplaats” te kennen gegeven interesse te hebben in dit 

gebouw 12 tot 15 appartementen te willen huren inclusief (een 

deel van) de kantorenunit, mogelijk in samenwerking met de 

Siza/Het Dorp groep en/of een zorgaanbieder. Het plan leek 

prachtig en zeer voortvarend van de grond te komen, maar er 

blijken tegen enkele delen van het ontwerp zowel van de zijde 

gemeente Apeldoorn als ook van een tegenover liggende wijk 

enige bezwaren te zijn gerezen.  

Wel blijft het de vraag of de algehele prijsstelling van deze zeer 

ruime en toch wel luxe appartementen niet in een te hoge 

categorie zullen gaan vallen. Onze doelgroep zal toch moeten 

zien rond te komen van een minimum loon en de huursubsidie 

grens is in deze van groot belang. 

Inmiddels is dit plan wat naar de achtergrond gedrongen 

vanwege een andere meer realistische mogelijkheid. 

5.2.3 “De Goede Woning”  

Met de woningbouwcorporatie “ De Goede Woning” is door de 

vereniging contact opgenomen, nadat de verantwoordelijke voor 

huisvesting binnen de SPD Veluwe te Apeldoorn waarmee 

intensieve contacten bestaan, de vereniging erop opmerkzaam 

had gemaakt, dat deze woningbouwvereniging serieus op zoek 

was naar een goede oplossing voor een reeds lang sluimerend 

probleem in een door haar beheerd gebouw waarin een specifiek 

woonproject voor ouderen en jongeren is gerealiseerd. Het 

contact heeft geresulteerd in gesprekken tussen 

vertegenwoordigers van de vereniging, het Autisme Team 

Gelderland en de SPD Veluwe enerzijds en de 

woningbouwcorporatie anderzijds. In november 2001 heeft de 

woningstichting de toezegging gedaan 30 onzelfstandige kamers 

in het complex Glasnost aan de Kunstenaarshoeve te verbouwen 

tot 15 zelfstandige appartementen, waarvan er 13 ter 

beschikking van de vereniging “met het oog op morgen” worden 

gesteld, te weten 12 appartementen voor individuele bewoning 

en 1 appartement als multifunctionele ruimte. In januari 2002 

heeft de gemeente Apeldoorn de goedkeuring verleend aan de 

woningstichting om dit plan uit te voeren.  
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5.3 Overigen 

5.3.1 Woningstichting Buitenzorg 

Reeds in een vroeg stadium heeft de vereniging contact gezocht 

met de Woonstichting Buitenzorg in Veenendaal. Het bestuur 

van deze stichting heeft enige jaren geleden zelf een woonvorm 

voor meervoudig gehandicapten gebouwd. Nadat dit project 

gereed was heeft deze stichting gemeend zich op full time basis 

aan te bieden aan groepen ouders die eenzelfde soort project 

voor ogen staat, maar (nog) niet geheel beseffen wat er op hen 

afkomt. Na enige gesprekken en een soort van begroting 

(offerte) van de zijde van Buitenzorg, heeft de vereniging 

gemeend eerst een haalbaarheidsonderzoek te laten verrichten. 

Daartoe is aan Buitenzorg opdracht gegeven. Nadat het 

eindrapport van Buitenzorg aan de vereniging was aangeboden, 

heeft de vereniging gemeend, dat het beter was – gezien de 

voortgang en de reeds gelegde contacten – zelfstandig verder te 

gaan en voor volgende trajecten geen gebruik te maken van de 

diensten van Buitenzorg. 

5.3.2 RIBW 

De vereniging heeft, nadat zij er van op de hoogte werd gebracht 

dat in de omgeving van Apeldoorn nog een groep van ouders 

van kinderen met een stoornis in autistisch spectrum actief was, 

getracht met deze groep in contact te treden. Deze groep heeft, 

daar een dergelijke stoornis formeel onder het psychiatrische 

regime valt, haar inbreng via het RIBW. Daar de rechtstreekse 

contacten enigszins stroef verliepen, is ervoor gekozen het 

traject via de hulpverlenende instanties te laten verlopen. Na een 

eerste vergadering van een deel van deze hulpverleners is 

vervolgens in een plenaire vergadering besloten te komen tot 

een platform met vertegenwoordigers van alle betrokken 

disciplines inclusief de beide oudergroepen. Een en ander is nog 

in een te prematuur stadium om te kunnen spreken van enig 

resultaat. Mogelijk dat het platform gezamenlijke vraagstukken 

rondom het wonen van mensen met een stoornis in het autistisch 

spectrum meer adequaat kunnen worden opgelost.  
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6 Realisatie plan Glasnost 

Het gebouw Glasnost is gelegen aan de Kunstenaarshoeve in de 

Apeldoornse wijk “de Maten”. Op korte afstand hiervan is een 

winkelcentrum, een medisch centrum en een buurthuis. Het 

gebouw wordt momenteel bewoond door 55-plussers en 

ongeveer 30 jongeren. Deze combinatie bleek in de praktijk niet 

ideaal te zijn, vandaar dat de woningstichting “De Goede 

Woning” op zoek was naar een andere bestemming voor de 30 

onzelfstandige wooneenheden en die vond in de groep 

jongvolwassen autisten van de vereniging “Met ’t oog op 

morgen”. De 30 kamers worden verbouwd tot 15 

appartementen, waarvan er 13 stuks voor de vereniging “Met ’t 

oog op morgen” beschikbaar komen. 

Na de goedkeuring van de gemeente Apeldoorn van het plan van 

de woningstichting “De Goede Woning” om 13 appartementen 

in het gebouw “Glasnost” aan de Kunstenaarshoeve geschikt te 

maken voor jongvolwassene autisten van de vereniging “Met ’t 

oog op morgen” is er een projectgroep opgericht bestaande uit 

vertegenwoordigers van de woningstichting en de vereniging, 

met als opdracht alle activiteiten uit te voeren en/of te 

stroomlijnen die organisatorisch, procedureel en inhoudelijk 

noodzakelijk zijn om in het voorjaar van 2003 de beoogde 

woonzorgvoorziening in gebruik te nemen. 

In hoofdlijnen omvat dit o.a. de volgende onderwerpen: 

 Opstellen van een convenant(en) betreffende de 

samenwerking van betrokken partijen. 

 Bepalen van de bouwtechnische eisen/wensen inzake de 

12 individuele appartementen. 

 Bepalen van de bouwtechnische eisen/wensen voor het 

13e appartement, te weten de multifunctionele ruimte. 

 Aanvraag subsidie binnen de kaders van de 

WoonZorgStimuleringsRegeling. 

 Uitwerken van de individuele zorgplannen en aanvraag 

van het daaraan gerelateerde Persoons Gebonden 

Budget. 

 Inrichten van exploitatieorganisatie 

woonzorgvoorziening. 

In het plan zijn de volgende fasen te onderscheiden: 

 Opstart-fase: plannen maken, afstemming op 

hoofdlijnen met alle betrokkenen(apr-aug 2002). 
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 Voorbereiding-fase: uitvoeren plannen, subsidie en 

PGB’s aanvragen(sep-dec 2002). 

 Implementatie-fase: op(leiden)zetten/inrichten 

exploitatie organisatie, voorbereiding verbouwing(jan-

mrt 2003). 

 Verbouwing-fase: verbouwen van de 13 

appartementen(apr 2003). 

 Oplevering-fase: in gebruik nemen van de beoogde 

woonzorgvoorziening(mei 2003). 

 Exploitatie-fase: beheerorganisatie voor de in gebruik 

genomen woonzorgvoorziening(>juni 2003). 
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7 Het unieke van het project 

Binnen Nederland kent men specifieke woonvormen voor 

mensen met een stoornis in het autistisch spectrum binnen de 

intramura1e zorg.  

Voor mensen met een stoornis in het autistisch spectrum die 

meer mogelijkheden hebben en die beschermd zelfstandig 

zouden kunnen wonen, ontbreekt het echter aan woonvormen 

waarin aan hun specifieke begeleidingswens tegemoet kan 

worden gekomen. Het uitgangspunt van "zorg op maat" dat al 

jaren het adagium is in de politiek, is voor deze groep nog steeds 

een utopie. Zij moeten het nog steeds doen met zorg die niet is 

toegesneden op hun specifieke handicap. De kwa1iteit van hun 

leven staat daarmee sterk onder druk.  

Het initiatief dat hier wordt gelanceerd, was op het moment van 

starten (eind 1999) uniek in Nederland. Binnen de NVA (De 

Nederlandse Vereniging voor Autisme, een belangenvereniging 

voor mensen met een aandoening uit het spectrum van 

autistische stoornissen) kent men geen vergelijkbare initiatieven, 

terwijl men wel duidelijk signaleert, dat er grote behoefte is aan 

projecten zoals die hier worden geschetst.  

Inmiddels zijn er in het land meerdere initiatieven bekend en is 

er ook reeds een project in het Westen van het land gerealiseerd 

wat betekent dat het Apeldoornse initiatief navolging heeft 

gekregen. 

 

  


