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OUDERINITIATIEF 
STICHTING EIGEN 
SLEUTEL 

Stichting Eigen Sleutel wil een fijne, veilige woonplek 

met deskundige begeleiding op maat bieden voor 

(jong-)volwassenen (verder bewoners genoemd) 

met autisme die een gemiddeld tot hoog IQ hebben, 

maar wel 24 uurs begeleiding nodig hebben. De 

bewoners zijn burgers in de samenleving die zoveel 

mogelijk ook zelf de regie over hun leven willen 

voeren. Iedere bewoner is uniek en streeft op zijn/

haar eigen manier naar een zinvol leven. Met hun 

autisme leren leven kan betekenen dat voor het 

leiden van hun leven extra ondersteuning nodig is. 

Met Stichting Eigen Sleutel zijn we een ouderinitiatief 

aan het  realiseren, waarin de bewoners een zo 

optimaal mogelijke kwaliteit van ondersteuning 

krijgen en waarin ze zich ook kunnen ontplooien. 
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DE BEWONERS VAN 
STICHTING EIGEN SLEUTEL

•  heeft de leeftijd vanaf 18 jaar

•  heeft een diagnose binnen het Autisme Spectrum 

•  heeft een gemiddeld tot hoog IQ 

•  rookt niet en is het eens met het rookvrij beleid

•  heeft een geldig Nederlands identiteit bewijs en 

beheerst de Nederlandse taal

•  is woonachtig in de gemeente Meierijstad of directe 

omgeving daarvan 

•  heeft een hobby, sport of dagbesteding en/of werkt 

•  beschikt over een eigen bron van inkomsten. Dat 

kan zijn een salaris of een uitkering 

•  heeft de beschikking over WLZ-GGZ wonen 

indicatie  pakket 2 of 3 in PGB 

•  is gemotiveerd om deel te nemen aan het wonen 

binnen Stichting Eigen Sleutel 

•  is bereid begeleiding van de gecontracteerde 

zorgaanbieder van Stichting Eigen Sleutel, op maat 

te ontvangen en de begeleider toe te laten tot de 

woning.

•  neemt vrijwillig deel aan het wonen binnen Stichting 

Eigen Sleutel (geen plaatsing onder drang-dwang)

•  kan een rapportage overleggen aan de 

zorgaanbieder waarin de mate van zorg, 

steunstructuur wonen en een persoonlijk plan van 

begeleiding uit kan worden afgeleid. 

NIET IN AANMERKING 
VOOR TOELATING KOMEN 
PERSONEN 

•  die, op grond van de indicatie, niet die zorg kan 

worden geboden die voor hen noodzakelijk is 

•  met een verstandelijke beperking of ernstige 

psychiatrische aandoeningen waarvan, op basis 

van hun diagnose, verwacht kan worden dat zij 

andere bewoners in ernstige mate tot last zijn of 

een dreiging vormen voor anderen 

•  met één of meer ernstige verslavingsproblemen en 

die roken.

•  die in de afgelopen vijf jaar regelmatig in contact 

zijn geweest met politie en/of justitie in verband met 

geconstateerde en veroordeelde criminaliteit 

•  die, wegens zelf veroorzaakte ernstige 

problematiek, een huurwoning is geweigerd, is 

uitgezet of is ontzegd. 

•  die niet financieel voldoende daadkrachtig zijn, om 

garant te staan voor de financiële verplichtingen, 

die deelname als bewoner van Stichting Eigen 

Sleutel met zich meebrengen
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Ouders van de bewoner zijn betrokken bij de 

problematiek van hun kind. Je gaat vanaf het 

begin dat je kind zelfstandig woont je kind anders 

vasthouden. Je bent bereid om deze stap te maken 

en je kind te laten begeleiden binnen een 24 

uurs-setting, waarin vertrouwen in de begeleiding 

een belangrijk punt is. Aan de ouders de taak om 

zich, naast het deels uit handen geven van de 

begeleiding en woonvoorziening van hun kind, in te 

zetten voor Stichting Eigen Sleutel.

KOSTEN
Met welke kosten moet je rekening houden? 

• Huur

•  Andere vaste lasten naast huur (zoals water, 

elektra, verzekeringen)

•  Eenmalige inrichtingskost en

•  Eenmalige inschrijfkosten Stichting Eigen Sleutel 

€50.=

•  Verplicht lidmaatschap Stichting Eigen Sleutel 

€100,= per jaar

•  Kosten begeleiding, vergoed vanuit WLZ-GGZ 

pakket 2 of 3 /PGB en het volledige bedrag 

wooninitiatieftoeslag

• C AK Eigen Bijdrage

HUUR
Uiteraard betaal je maandelijks huur voor een 

woning bij Stichting Eigen Sleutel deze worden 

betaald aan de wooncorporatie Woonmeij, je gaat 

met hen een huuroverkomst aan.

Omdat elk appartement over een eigen voordeur en 

postbus beschikt, een eigen woonkamer, keuken, 

toilet en badkamer heeft, voldoen de woningen 

van Stichting Eigen Sleutel aan de eisen om in 

aanmerking te komen voor huurtoeslag. Afhankelijk 

van je inkomen krijg je vanaf 23 jaar huurtoeslag. 

Je kunt ook al vanaf 18 jaar in aanmerking komen 

voor de huurtoeslag omdat de woningen bij de 

belastingdienst bekend staan als woningen voor een 

bijzondere doelgroep. In dat het geval helpen we je 

bij het aanvragen hiervan.

SES-Folder-Hartenmert-A4-v01.indd   4SES-Folder-Hartenmert-A4-v01.indd   4 10-08-2022   09:2410-08-2022   09:24



5

EEN (T)HUIS VOOR ONZE (JONG-)VOLWASSENEN
Gewoon waar het kan, bijzonder waar het nodig is. Wonen betekent in de eerste plaats 
een “thuis” hebben. Een omgeving waar men zich op zijn gemak voelt, geaccepteerd en 
gewaardeerd wordt en de noodzakelijke geborgenheid en warmte vindt. Een plek waar 
men zelf vorm en inhoud aan geeft, van waaruit ervaringen kunnen worden opgedaan en 
waar men zich wezenlijk “thuis” voelt. 

Stichting Eigen Sleutel heeft in Sint-Oedenrode 

(gemeente Meierijstad) een woonvorm gerealiseerd 

voor mensen met een vorm van autisme. Iedere 

(jong)volwassene bewoont zelfstandig een eigen 

appartement. De appartementen zijn geclusterd in 

een rustige, sociaal veilige woonomgeving, waar 

gebruik kan worden gemaakt van voorzieningen als 

winkels en openbaar vervoer.

De appartementen zijn voorzien van een zitkamer 

met keukenblok, twee slaapkamers, een douche, 

een toilet en een interne en externe berging. De 

individuele appartementen hebben een eigen 

voordeur en er is ook een centrale voordeur van 

het appartementencomplex. Er is een gezamenlijke 

ruimte waarin men elkaar kan ontmoeten en 

waarbinnen sociale activiteiten kunnen plaatsvinden. 

Hulphonden zijn toegestaan, ook in de gezamenlijke 

ruimte, met werktuig en aan de lijn. De woningen en 

gezamenlijke ruimte zijn rolstoeltoegankelijk en in de 

gezamenlijke ruimte komt een invalide toilet.

DE IDEALE PLEK

De plek waarvoor de intentie getekend is met 

Woonmeij, is Kapittelhof in Sint-Oedenrode - 

gemeente Meierijstad. Er is plaats voor 20 bewoners 

en staat op een centrale plek waardoor het centrum 

en alle faciliteiten op loopafstand zijn. Ook het 

openbaar vervoer is op loopafstand te bereiken. Wij 

vinden het belangrijk dat iedereen mobiel is, dus de 

leefruimtes en de omgeving zijn ook toegankelijk 

voor mindervaliden. De appartementen worden 

levensloopbestendig gebouwd.

BETAALBAAR WONEN

Omdat veel jongeren uit de doelgroep financieel 

afhankelijk zijn van een uitkering zoals Wajong, 

streeft Stichting Eigen Sleutel naar wonen met 

huurtoeslag zodat de woonlasten betaalbaar blijven.

ZORG

Stichting Eigen Sleutel stelt zich ten doel het project 

door een enkele zorgaanbieder te laten begeleiden 

zodat persoonlijke zorg op maat mogelijk wordt. 

Het appartementencomplex beschikt tevens 

over gemeenschappelijke voorzieningen zoals 

huiskamer, keuken, hal en balkon. In deze ruimte 

kan er eventueel gezamenlijk gekookt en/of gegeten 

worden en vinden er bij interesse (geen verplichting) 

gezamenlijke activiteiten plaats. Met de PGB’s wordt 

24-uurs begeleiding ingekocht en krijgt ieder de 

zorg die hij/zij nodig heeft. Men dient te beschikken 

over een indicatie beschermd wonen vanuit de WLZ 

GGZ-wonen pakket 2 of 3. 

DOEL VAN STICHTING EIGEN SLEUTEL

Wij willen de (jong) volwassenen een eigen 

sleutel geven voor een appartement waardoor ze  

zelfstandig kunnen wonen in een veilige omgeving. 

Een eigen sleutel dat verbinding geeft met anderen 

en 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 jouw 

richting om zo stappen te maken in je leven.
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Stichting Eigen Sleutel wil een fijne, veilige woonplek met deskundige begeleiding op 
maat bieden voor (jong-)volwassenen (verder bewoners genoemd) met autisme die een 
gemiddeld tot hoog IQ hebben, maar wel 24 uurs begeleiding nodig hebben. De bewoners 
zijn burgers in de samenleving die zoveel mogelijk ook zelf de regie over hun leven willen 
voeren. Iedere bewoner is uniek en streeft op zijn/haar eigen manier naar een zinvol 
leven. Met hun autisme leren leven kan betekenen dat voor het leiden van hun leven 
extra ondersteuning nodig is. Met Stichting Eigen Sleutel zijn we een ouderinitiatief aan 
het  realiseren, waarin de bewoners een zo optimaal mogelijke kwaliteit van ondersteuning 
krijgen en waarin ze zich ook kunnen ontplooien.
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7Deze inrichting is indicatief op basis van het woningbouwplan. 
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HELMY STEENBAKKERS - Voorzitter

06 40 17 93 66

voorzitter@stichtingeigensleutel.nl

(bereikbaar overdag en tot 21.00)

LINDA FOOLEN - Secretaris/penningmeester

06 10 27 97 22

secretaris@stichtingeigensleutel.nl

penningmeester@stichtingeigensleutel.nl

(bereikbaar in weekenden en avonden)

ALGEMEEN: info@stichtingeigensleutel.nl

BESTUUR: bestuur@stichtingeigensleutel.nl

BEZOEKADRES

Kapittelhof Sint-Oedenrode - gemeente Meijerijstad

tweede helft 2024

SES
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