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 WIJ ZOEKEN  EEN NIEUWE  BEWOONSTER 

  

  

       April 2020  

  

  

Wij, Heidi, Sadya, Nancy, Mirjam en Sunieta zijn op zoek naar een nieuwe 

medebewoonsters voor ons vrouwenhuis. Ons huis staat in Amsterdam -Tuindorp 

Oostzaan. Wij krijgen begeleiding bij het wonen van een team met leuke mensen.  

  

Je krijgt naast een ruime slaap/zitkamer ook het gebruik van een gezamenlijke huiskamer, 

douche, bad toilet, tuinen, schuur, etc. Wij gaan regelmatig winkelen, de markt bezoeken, de 

soos, e.d. Maar thuis zitten is ook leuk.   

  

Jij moet wel een vrouw zijn.  

Jij moet een indicatie hebben van minimaal VG ZZP 5.  

Meervoudige beperking is geen probleem.  

Graag in het bezit van een PGB (anders moet je deze aanvragen).  

Wij zien graag dat je vrolijk bent.  

 

Sinds enige tijd is er een kamer vrij. Van je familie verwachten onze ouders/verzorgers 

betrokkenheid bij de Stichting die ons huis beheert.  

  

Hebben jij en je familie belangstelling?  

 

Reageren kan op 06-14549857(Peter van Duren, secretaris) of 06-20427834 (Kees Schrijvers, 

voorzitter Stichting Eigen Huis Zorg)  

Mailen mag ook : pvanduren023@gmail.com   

  

  

  
  

Dit is de voorkant van ons huis….  

  

  

  



  

________________________________________________________________________  
Woongroep voor vrouwen met een verstandelijke beperking  

  Stichting Eigen Huis 
                  

KvK. 41216085   
Opgericht 6 juni 1996 

  

Nu meer informatie over de stichting van ons huis.  

  

Eigen Huis  

Stichting Eigen Huis is een kleinschalig ouder-/wooninitiatief waar 6 volwassen vrouwen 

kunnen wonen. Ouders/verzorgers vormen samen het bestuur van de stichting. De 

bewoonsters hebben allen een verstandelijke beperking, waarvan sommigen gecombineerd 

met een stoornis in het autismespectrum (ASS). Zij zijn niet in staat om zonder begeleiding 

zelfstandig te wonen. Om die reden is per november 1997 in samenwerking met de 

woningcorporatie YMERE in Amsterdam dit ouder-/wooninitiatief in de Orionstraat 

(Tuindorp Oostzaan) gerealiseerd.   

Voor alle bewoonsters was grote behoefte aan woonbegeleiding op maat en de ouders namen  

het initiatief om een stichting op te richten om te komen tot een gezamenlijke 

woonvoorziening bij hen in de buurt.   

  

De woningcorporatie zorgde ervoor dat op deze locatie 3 bestaande woningen met elkaar 

werden verbonden. Daarbinnen zijn 6 zit-slaapkamers gerealiseerd met voldoende sanitaire 

voorzieningen. Er is een slaap- en werkruimte voor de begeleiding met eigen sanitair en een 

gemeenschappelijke woonkamer met keuken.  

  

Iedere bewoonster heeft een eigen huurcontract met de verhuurder en bewoners komen in 

aanmerking voor huurtoeslag. Wonen en zorg zijn gescheiden en voldoen aan de voorwaarden 

voor financiering van de zorg vanuit een PGB.  

  

Bewoonsters   

Alle bewoonsters hebben enige vorm van werk of dagbesteding. Om ook in het werk goed te 

kunnen blijven functioneren is continuïteit in de begeleiding van het grootste belang. Een 

kleine verstoring op één van de levensgebieden kan grote gevolgen hebben voor alle anderen. 

Voor alle bewoonsters geldt dat zij dagelijks hulp nodig hebben bij het structureren van hun 

leven en woonomgeving en ondersteuning behoeven op alle levensgebieden.   

  

De intensiteit van deze begeleiding is per bewoner verschillend. Voor alle bewoonsters geldt 

dat zij naast geplande ook frequent ongeplande zorg nodig hebben. Om die reden hebben zij 

allen een verblijfsindicatie.  

  

Zorg  

De bewoners krijgen dagelijks hulp en ondersteuning bij het leven van hun leven. Dit gaat van 

het leefbaar houden van de woonomgeving, zorgen voor de maaltijd en een gezond 

voedingspatroon tot het vinden en houden van werk/dagbesteding en het indelen van de vrije 

tijd. Ook de zorg voor de gezondheid en welbevinden van de bewoonsters vraagt veel 

ondersteuning – en regelmatig overname – van begeleidsters.   
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Er is een basisrooster opgesteld dat voorziet in aanwezigheid van begeleiding op alle 

momenten dat er één of meer bewoonsters in huis zijn. Voor de nachten wordt gebruik 

gemaakt van een slaapdienst. Incidenteel kan meer begeleiding worden ingezet, waarbij het 

evenwicht tussen het beschikbare budget en de benodigde zorg steeds in het oog wordt 

gehouden.  

  

Bij de Stichting Eigen Huis worden de bewoonsters begeleid door een klein begeleidingsteam 

van een aantal (woon)begeleidsters en een parttime coördinatrice. Het begeleidingsteam wordt 

ondersteund door een orthopedagoog. Er is ook de nodige huishoudelijke ondersteuning. Voor 

alle bewoonsters is door de persoonlijk begeleidster in nauwe samenwerking met 

ouders/verzorgers en bewoonster een persoonlijk begeleidingsplan opgesteld. Dit plan dient 

als uitgangspunt en leidraad bij alle individuele en groepsgerichte begeleidende activiteiten.  

  

Persoonlijk begeleidsters ondersteunen de bewoonsters bij alle facetten in hun dagelijks leven 

en op alle levensgebieden volgens daarover gemaakte afspraken in het persoonlijk 

begeleidingsplan. Begeleidsters onderhouden ook contacten met ouders/verzorgers en andere 

belangrijke leden van het sociale netwerk van de bewoonsters, alles met als doel om de 

bewoonsters de gelegenheid te bieden om zo zelfstandig mogelijk door het leven te gaan en 

maximale kwaliteit van leven te ervaren. Het behoud van het gevoel van autonomie van de 

bewoonsters is daarbij één van de belangrijkste begeleidingsdoelen.  

  

In het verleden werd de zorg verleend door een grote zorgverlener. Sinds mei 2015 heeft 

Eigen Huis een aparte stichting, Stichting Eigen Huis Zorg, waarbij de (woon)begeleidsters in 

dienst zijn.  

  


