
                               

 

  

                      Beleidsplan van Stichting Eigen Sleutel 

 

 

1. Missie/visie.  

2. Huidige situatie.  

3. Toekomst. In de strategie heeft u uiteengezet hoe de doelstelling bereikt moet gaan 
worden.  

4. Organisatie.  

5. Financiën. 

 

 

1 Missie/visie 

Stichting Eigen Sleutel is een ouderinitiatief en heeft als doel zorg te dragen voor een veilige 
woonruimte met 24 uurs begeleiding in nabijheid, voor (jong) volwassenen met autisme met een 
gemiddeld tot hoog IQ. Ze hebben hiervoor een indicatie WLZ (wet langdurige zorg) GGZ pakker 2of 3 
in de vorm van een PGB (persoons gebonden budget). 

Het bestuur van de stichting wordt momenteel gevormd door ouders/vertegenwoordigers. 

 

Waarom noemen we de stichting Eigen Sleutel 

Wij willen de bewoners een eigen sleutel geven voor een appartement waardoor ze  zelfstandig 

kunnen wonen in een veilige omgeving. Maar het is ook een eigen sleutel dat verbinding geeft met 

anderen en het geeft hen de sleutel tot een nieuwe toekomst. 

 

 

Een eigen sleutel draai je zelf om, soms met hulp als het te zwaar is of 

het te moeilijk wordt. Is deze sleutel omgedraaid kom je in verschillende 



ruimtes waarin je verdere stappen kunt zetten. Je kiest (samen met 

begeleiding) jouw richting om zo stappen te maken in je leven. 

 

 

Visie op wonen 

Zelfstandig wonen betekent voor onze doelgroep een eigen plek hebben in de maatschappij. Een 

eigen zelfstandige woning waarin in eigen regie, samen met de begeleiding, hun leven vorm gegeven 

wordt. Maar ook een veilige plek waar iedereen zich thuis voelen en volledig zichzelf mogen zijn en 

gewaardeerd voelen. 

Een woonplek in de nabijheid van de belangrijkste personen in hun leven zoals familie en vrienden. 

Maar ook een plek waarin ook anderen wonen die begeleiding nodig hebben in het leven. 

Gelijkgestemde die elkaar begrijpen. Een veilige gezamenlijke ruimte om elkaar te ontmoeten  en 

samen sterk te zijn  maar ook een thuis waarin (vrijwilligers)werk/dagbesteding/daginvulling mogelijk 

is buitenshuis.  

 

De ideale plek 

We hebben een mooie locatie gekregen van Woonmeij  i.s.m  gemeente Meierijstad, Kapittelhof  in 

Sint Oedenrode,  in het appartementencomplex  zijn 30 appartementen, waarvan er 20 

appartementen voor Stichting Eigen Sleutel zijn en 1 appartement voor de gezamenlijke ruimte 

Het staat op een centrale plek waardoor het centrum en alle faciliteiten op loopafstand aanwezig 

zijn. Ook het openbaar vervoer is op loopafstand te bereiken. Iedereen mobiel is een belangrijk punt, 

dus de leefruimtes en de omgeving moet ook toegankelijk zijn voor minder validen.  

Iedereen  heeft een eigen appartement met woonkamer, keuken, twee slaapkamers, een eigen 

badkamer, een bergruimte voor o.a. je wasmachine en een balkon. In de woning zal een systeem 

komen waarmee de begeleiding om hulp gevraagd kan worden.   

De bewoners  huren zelfstandig zijn woning bij Woonmeij en ze zijn tevens elkaars buren Dit is echter 

door de vormgeving wel enigszins gescheiden van elkaar. Er komt een gezamenlijke ruimte waar de 

bewoners gebruik van kunnen maken, waar indien gewenst samen gekookt kan worden en gegeten, 

spelletjes gedaan kunnen worden, feestjes gevierd kunnen worden en tv gekeken kan worden. 

In deze gezamenlijke ruimte is ook het kantoor van de begeleiding en de slaapruimte voor de 

slaapwacht die elke nacht aanwezig zal zijn.  

 

De begeleiding 

De begeleiding wordt gezamenlijk ingekocht bij Fittin . Er komt een vast team aan begeleiding met 

voor iedere bewoner een persoonlijk begeleider die vertrouwenspersoon is en meehelpt de wensen 

en plannen van de bewoners om te zetten tot acties. De persoonlijk begeleiders zullen altijd een 

contract krijgen met meer uren, waardoor ze voldoende aanwezig zijn en goed weten wat er allemaal 

speelt. Stabiliteit in het team staat hoog in het vaandel omdat we weten dat voor onze doelgroep 

teveel wisselingen onrust kan geven. 

 



 

 

Bestuur stichting Eigen Sleutel 

Het bestuur wordt gevormd door o.a. ouders of familieleden van bewoners. We hebben bewust 

gekozen voor een ouderinitiatief, zodat de regie in eigen hand blijft. Bestuursleden mogen geen 

echtparen of familieleden van elkaar zijn. 

Er is een voorzitter, secretaris, penningmeester, 2 algemene bestuursleden. Nu bestaat het bestuur 

uit de initiatiefnemers, Helmy Steenbakkers en Linda Foolen.  

 

Samenwerking met Fittin als zorgaanbieder 

De zorgaanbieder Fittin, onderdeel van stichting Prisma, is zorgvuldig gekozen. We hebben gekozen 

voor een betrouwbare partner waarop ons vast team terug kan vallen zoals op expertise en scholing. 

Fittin doorloopt ook samen met ons het voortraject om dit ouderinitiatief goed op de kaart te zetten. 

Alle afspraken voor de inhoud van de geleverde zorg zal vastgelegd worden tijdens het voortraject en 

hier zal tijdens het wonen geregeld op worden gereflecteerd. Ouders en bewoners hebben hier ook 

zeggenschap in.  

 

 

2  Huidige situatie. Waar staat de organisatie op dit moment.  

Na een start door een interview van Helmy Steenbakkers zijn meerdere ouders van onze 
doelgroep ons aan het volgen en hebben Helmy Steenbakkers en Linda Foolen de handen 
ineengeslagen om een ouderinitiatief te ontwikkelen. 

We zijn 3 november een officiële stichting geworden, en ingeschreven bij KvK 84389044. 

Ook de ouders die hun kinderen hebben aangemeld op de hoogte gebracht van de locatie. 

Andere ouders die n.a.v interview hebben aangemeld zijn ook op de hoogte gebracht.  

De rekeningnummer is aangevraagd, zodra die er is dan kunnen we ANBI status aanvragen. 

Dagbesteding CompItAut, heeft samen met ons het logo en website gemaakt. 

9 december hebben we de intentieverklaring met Woonmeij ondertekend, onder toezicht van 
wethouder Rik Compagne. 

 

3Toekomst. In de strategie heeft u uiteengezet hoe de doelstelling bereikt moet gaan 
worden 

Begin 2022 gaan we bewoners werven, dmv folders, kranten, social media  

Samen met Woonmeij de tekeningen bekijken voordat er gebouwd gaan worden door bouwbedrijf 
van Stiphout. 

Contract met Fittin wordt verder uitgewerkt. 

Samenwerking met SubsidieGezocht wordt uitgebreid 



 

 

 

4 Organisatie 

Huidige bestuur bestaat uit Helmy Steenbakkers voorzitter en Linda Foolen secretaris 
/penningmeester 

We hopen dat, nu bekend is dat waar de appartementen komen, meer ouders in het bestuur 
komen. 

5 Financiën. 

We krijgen van de gemeente een startsubsidie van € 1000,00 

Verder gaan we acties op touw zetten, zoals lege flessen, op markten staan met spullen te 
verkopen, maar dit hangt erg af van de ontwikkelingen omtrent Covid19. 

Om aan de financiën te komen om het ouderinitiatief op te zetten willen we sponsoren en 
subsidies gaan werven. We hebben deze nodig voor het inrichten van de gezamenlijke ruimte en 
een openingsactiviteit te organiseren. Tevens hebben we financiële middelen nodig om de 
vrijwilligers die het ouderinitiatief opzetten en besturen te vergoeden in de kilometers. Voor de 
gehele organisatie van het initiatief hebben we middelen nodig zoals een website, bankrekening 
en kosten van notaris en KVK en inkt en papier voor de printer e.d. Deze worden ook betaald 
vanuit de verworven gelden. Hierbij wordt enkel in Nederland verworven. 

Als het ouderinitiatief loopt dan wordt de zorg betaald vanuit de WLZ indicaties van de bewoners. 
De huur van de woningen doen de bewoners zelf bij de woningbouw. Dit noemen ze woon en 
zorg gescheiden. Om de huur van de gezamenlijke ruimte, het alarmsysteem en eventuele extra 
zorgkosten te borgen vragen we per bewoner de ouderinitiatief woontoeslag op bij het 
zorgkantoor. Dit kan pas als de bewoners daadwerkelijk wonen. 

 

  


