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In 2020 heeft mevrouw Steenbakkers contact gezocht met de gemeente Meierijstad rondom een 

hiaat in het zorgaanbod. Meerdere inwoners van Meierijstad herkenden dit hiaat en misten in het 

zorg- en woonaanbod: een levensloopbestendige woon- en zorgvoorziening voor (jong-

)volwassenen met autisme. Mevrouw Steenbakkers bracht dit hiaat- en de wens voor passende 

zorg- onder de aandacht van de gemeente.  

Hieruit is de stichting Eigen Sleutel ontstaan, onder leiding van mevrouw Steenbakkers en mevrouw 

Foolen. Stichting Eigen Sleutel zet zich in voor het opzetten van een levensbestendige 

woonvoorziening voor de doelgroep (jong-)volwassenen met autisme (met WLZ-indicatie).  

 

In de opstart van de stichting hebben mevrouw Steenbakkers en Foolen actief de inwoners van de 

gemeente benaderd en betrokken bij het proces. Hoe veel jongvolwassenen herkennen deze 

behoefte en waar moet een dergelijke voorziening aan voldoen? Stichting Eigen Sleutel heeft de 

doelgroep laten participeren in het opzetten van het voorstel voor de woonvoorziening en hoe deze 

er uit zou moeten komen te zien.  Hierbij hebben zijn zij tevens de samenwerking aangegaan met 

de woningcorporatie Woonmeij. Woonmeij en stichting Eigen Sleutel hebben in december 2021 een 

intentieverklaring getekend.   

 

De gemeente Meierijstad draagt het initiatief van stichting Eigen Sleutel een warm hart toe. 

Daarnaast ziet en waardeert de gemeente de inzet die de stichting pleegt om een woonvoorziening 

te realiseren. De gemeente Meierijstad bouwt aan een inclusieve gemeente waarbij iedereen kan 

meedoen en wonen. Stichting Eigen Sleutel draagt daar aan bij.  
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Aan deze brief (en uitspraken) kunnen geen consequenties of rechten ontleend worden m.b.t. 

toekomstige afwegingen. 

Heeft u vragen over deze brief? Stel ze gerust aan Meta van Duren op telefoonnummer +31 6181 

191 71 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Wethouder R. Compagne  

 


