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Inleiding
WoonDroom Leusden is een ouderinitiatief met als doel om in Leusden een kleinschalige woonvorm
te realiseren waar jongeren met een verstandelijke beperking een fijn en veilig thuis vinden en zich
verder kunnen ontwikkelen. De intentie is om een woongroep te zijn waar sociaal contact en
verbinding op een ‘huiselijke’ manier vorm krijgt.

In deze toetredingsprocedure worden de stappen beschreven die WoonDroom Leusden hanteert om
te komen tot een evenwichtige samenstelling van de bewonersgroep. Met deze procedure, het
bewonersprofiel en projectplan hoopt WoonDroom Leusden een goede inschatting te kunnen maken
van de passendheid van WoonDroom Leusden voor de jongere. Voor het geluk van beide partijen is
het van belang dat er een goede match is.

Proces van toetreding
Het proces van toetreding ziet er als volgt uit:

Oriëntatie

Via onze website www.woondroomleusden.nl kunt u zich een beeld vormen van ons wooninitiatief. In
ons projectplan beschrijven wij onze visie op zorg en wonen. Ook vindt u hier het bewonersprofiel en
het registratieformulier om zich aan te melden.

Aanmelding

Als u op basis van de informatie over WoonDroom Leusden belangstelling heeft voor een plek in het
huis kunt u zich aanmelden via het registratieformulier op de website. U wordt vanaf dat moment ook
op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom WoonDroom Leusden.

Volgorde kandidaten

Uw aanmelding wordt getoetst aan het bewonersprofiel. Daarnaast worden er nog een paar criteria
meegewogen zoals bijvoorbeeld:

- Woonachtig in Leusden
- Mix jongens en meisjes
- Leeftijd
- Indicatie VG.

Bij de samenstelling van de bewonersgroep wordt uitgegaan van een kerngroep en een vervolggroep.
De kerngroep vormt de basis voor de groepsbeschrijving. Deze groepsbeschrijving dient als leidraad
voor de gedragskundige bij de beoordeling van de andere kandidaat bewoners t.a.v. het functioneren
in de groep.

Gesprek

Op basis van uw aanmelding i.c.m. bovenstaande toetsing vindt een gesprek plaats tussen
ouders/verzorgers, de kandidaat-bewoner en leden van het bestuur. Dit gesprek is bedoeld om nader
kennis te maken, verwachtingen uit te wisselen, de visie op WoonDroom te delen en de actieve
bijdrage aan WoonDroom Leusden te bespreken.
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Inschrijving

De definitieve inschrijving volgt na een positief gesprek en toetsing aan het bewonersprofiel. Hiervoor
kan via www.woondroom.leusden@gmail.com een inschrijfformulier worden aangevraagd.
Na inschrijving kan de kandidaat-bewoner meedoen aan de intake die wordt uitgevoerd door een
externe gedragskundige.

Intake

U heeft zelf al kunnen beoordelen of de kandidaat-bewoner in het profiel past. In het gesprek met de
gedragskundige wordt dat nader onderzocht. Voor de intake komt een gedragskundige bij u en de
kandidaat-bewoner op huisbezoek om zich een beeld te vormen over de mogelijke geschiktheid van
de kandidaat-bewoner voor WoonDroom Leusden.

Voorafgaand aan het huisbezoek wordt u gevraagd (digitaal) informatie te verstrekken. Tevens zal de1

gedragskundige een inschatting maken of de toekomstige bewoner in de groep kan functioneren.

Financiën
Voor de intake (het gesprek met de gedragskundige) krijgt u een factuur van 50% van de kosten. Dit is
de eigen bijdrage die u hiervoor betaald ongeacht de uitkomst van het advies van de intake. Hiervoor
kunt u eventueel het verantwoordingsvrije bedrag van het PGB gebruiken. De rest van de kosten
worden voorgeschoten en komen ten laste van het zorgbudget als het wooninitiatief draait.

Advies

Na het gesprek ontvangt u een verslag. Als u hiermee akkoord gaat stuurt u het ondertekend retour
naar de gedragsdeskundige. Na ontvangst van het geaccordeerde verslag zal de gedragskundige een
advies geven. Dit advies is altijd onderbouwd en kan aangevuld worden met enkele aanbevelingen.
U bent zelf verantwoordelijk voor het doorsturen van het advies aan het bestuur.

Plaatsing

Op basis van het advies neemt het bestuur een gemotiveerd besluit en stelt u hiervan in kennis.
Bij een positief besluit is de kandidaat-bewoner een toekomstige bewoner van WoonDroom Leusden
geworden!

Met ingang van 1 juli 2022 wordt van iedere toekomstige bewoner een bijdrage gevraagd van
€ 50 per kwartaal. Dit bedrag is bedoeld om te sparen voor gezamenlijke voorzieningen en
activiteiten. Vanaf dit moment zullen we actiever met elkaar en de toekomstige bewoners in gesprek
gaan om samen te komen tot een fijne woonplek.

Bestuur WoonDroom Leusden

1 Met het verstrekken van deze gegevens geeft u toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de
AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens met het doel om toekomstige bewoners te
screenen voor Woondroom Leusden. 
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Bewonersprofiel

Het profiel van de toekomstige bewoners ziet er als volgt uit:

● Bij de start tussen de 18 en 30 jaar met een (lichte tot matige) verstandelijke beperking (in
eerste instantie voor jongeren uit Leusden, in tweede instantie in de kring daarbuiten).

● In staat om met ondersteuning “zelfstandig” te wonen.
● Functioneren op ongeveer hetzelfde ontwikkelingsniveau (ongeveer hetzelfde kunnen en

aankunnen).
● Individueel benodigde zorg mag structureel geen onevenredig beslag leggen op de zorg en

begeleiding voor de gehele woonvorm.
● Bewoners hebben een vorm van dagbesteding van minimaal 4 dagen.
● De intentie is om een woongroep te zijn waar sociaal contact en verbinding op ‘huiselijke’

manier vorm krijgt (bijv. gezamenlijk eten, taken, sociale activiteiten).
● Uitgangspunt is langdurig verblijf/wonen, middenin de samenleving.
● De mogelijkheden om te logeren en samen te wonen worden in een later stadium bezien.
● De groep bestaat uit een mix van mannen en vrouwen.
● De bewoner gebruikt geen drugs en is niet agressief, seksueel ontremd of intimiderend.
● Uitgangspunt m.b.t. financiering: Wajong en zorgindicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg,

indicatie ZZP VG 3 en 4, in de vorm van een PGB. Optioneel, onderzoek moet dat aantonen,
kunnen jongeren met ZZP VG 5 en 6 ook in aanmerking komen.

● Een gedragsdeskundige beoordeelt kandidaten op geschiktheid op basis van dit
bewonersprofiel en adviseert. Tevens zal er gekeken worden naar de verwachte dynamiek
van de groep en passendheid daarbinnen.

● Er is sprake van een open setting (dus niet gesloten). Bewoners hebben voldoende aan een
slaapdienst, er zal geen wakkere dienst aanwezig zijn.

3



Belangstellingsformulier WoonDroom Leusden

Met het verstrekken van deze gegevens geeft u toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het

verwerken van uw persoonsgegevens met het doel om uw belangstelling te registreren voor Woondroom Leusden.

Kandidaat bewoner:

Datum:

Naam:

Geboortedatum:

Geslacht:

Straatnaam en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail adres:

Huidige woonsituatie:

Wensdatum plaatsing:

Aard beperking:

Indicatie ZZP PGB:

Eerste contactpersoon:

Naam:

Relatie tot zorgvrager:

Straatnaam en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer vast:

Telefoonnummer mobiel:

E-mail adres:
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