
 

 

Aanmeldformulier Stichting Eigen Sleutel                                               
 
NAAM: 

GEBOORTEDATUM: 

STRAAT EN HUISNUMMER: 

POSTCODE EN WOONPLAATS: 

E-MAILADRES (niet verplicht): 

TELEFOONNUMMER (niet verplicht): 

INDICATIE WLZ GGZ pakket 2 / 3 (doorhalen wat niet van toepassing is) 

INSCHRIJFNUMMER WOONCORPORATIE (evt later door te geven als je nog geen 18 bent): 

 

NAAM OUDERS/VERTEGENWOORDIGER/GEWAARBORGDE HULP: 

STRAAT EN HUISNUMMER: 

POSTCODE EN WOONPLAATS: 

TELEFOONNUMMER: 

E-MAILADRES: 

 
Dank u dat u interesse heeft in ons ouderinitiatief. 
Ons ouderinitiatief is een woonvoorziening voor mensen met autisme met gemiddeld tot hoog IQ met 24 uurs 
begeleiding in de nabijheid, maar waarbij je wel in een eigen appartement woont. Dit appartement staat in een 
groep van 20 gelijkwaardige appartementen bij elkaar en hebben een gezamenlijke ruimte. In het 
appartementencomplex komen ook reguliere 10 bewoners. Op deze manier staan ook onze bewoners in de 
maatschappij. Ook is er een vast team hulpverlening aanwezig. In een ouderinitiatief hebben ouders, 
vertegenwoordigers of gewaarborgde hulp meer zeggenschap dan in een instelling. Dat betekent ook dat er een 
beroep wordt gedaan op u als ouder/vertegenwoordiger om alles goed te laten verlopen. Dit beroep is 
organisatorisch en niet  zorginhoudelijk. 
 
Bij ons ouderinitiatief is het wel van belang dat uw kind WLZ/GGZ pakket 2 of 3 heeft. Bij pakket 3 krijgt de bewoner 
meer zorguren dan bij pakket 2. Is dit nog niet geregeld dan is ons advies om contact op te nemen met MEE voor 
ondersteuning bij de aanvraag. Zie link hieronder. 
https://www.meedemeentgroep.nl/mee-in-uw-gemeente/noordoost-brabant 
 
Inschrijving wooncorporatie is noodzakelijk, daarom graag inschrijven bij Woonmeij of Ons Huiz. Ben je al 
ingeschreven dan graag inschrijvingsnummer erbij zetten. Ben je nog geen 18 en wil je toch inschrijven, dat kan, dan 
kun je later het inschrijfnummer doorgeven. 
 
Alle uiteindelijke plaatsingen worden beoordeeld door de gedragsdeskundige en het zorgteam. U krijgt na deze 
beoordeling te horen van het bestuur van Stichting Eigen Sleutel of de aspirant bewoner daadwerkelijk geplaatst 
wordt. Bij dit proces hoort ook een intakegesprek. Bij de plaatsing wordt rekening gehouden met de regels die de 
Stichting Eigen Sleutel hiervoor stelt. Deze zijn terug te vinden op de website van de Stichting.    
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Datum: 

Plaats 

Naam: 

Handtekening: 

 
Het ingevulde formulier kunt u retourneren naar: 
Lindafoolen@gmail.com Of 
Secretaris sStichting Eigen Sleutel 
Lieshoutseweg 10 
5492 HR Nijnsel 
 
 
                                                                                       
Het ingevulde formulier kunt u retourneren naar: 
secretaris@stichtingeigensleutel.nl                                                                                                                                                               
of 
Secretaris Stichting Eigen Sleutel 
Lieshoutseweg 10 
5492 HR St. Oedenrode 
 
 
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met: 
 
Algemene mailadres 
info@stichtingeigensleutel.nl  
 
Voorzitter Helmy Steenbakkers  
voorzitter@stichtingeigensleutel.nl 
 
Secretaris Linda Foolen 
secretaris@stichtingeigensleutel.nl 
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