Advies passende vorm begeleid wonen

Achtergrond
De kleinschalige zorgorganisatie Griftenstein en Zorg biedt in De Bilt al enige jaren een gevarieerd
aanbod van dagbesteding en logeerweekenden voor jongeren met een verstandelijke beperking. Met
het ouder en volwassen worden van deze jongeren ontstaat er zowel bij henzelf als bij hun ouders
behoefte aan een passende vorm van begeleid wonen. De logeerweekenden van Griftenstein en
Zorg, waarbij de jongeren ervaring opdoen met het onder begeleiding samenwonen, blijken een
logische opstap naar begeleid wonen. Het doel van het begeleid wonen is de zelfstandigheid van de
jongeren zo ver als mogelijk te blijven ontwikkelen en de ouders te ontlasten van de dagelijkse zorg
voor hun volwassen zoon of dochter.
Hoewel er in de omgeving van De Bilt diverse organisaties zijn die begeleid wonen aanbieden, blijkt
dat er in de praktijk een grotere vraag dan aanbod is. Bovendien sluit het beperkte aanbod niet altijd
aan op de wensen en behoeften van de betreffende ouders en jongeren.
In dat kader is een kleine groep ouders in samenwerking met Griftenstein en Zorg een oriëntatie
gestart om te bepalen hoe we in de nabije toekomst een wooninitiatief mogelijk kunnen maken en
welke randvoorwaarden daarbij een rol spelen. Er is via belangenorganisaties en ander
wooninitiatieven al heel wat informatie en ervaring verzameld en er is ondertussen een redelijk
concreet beeld van de mogelijkheden en uitdagingen. Er wordt nu onder andere gewerkt aan een
woonvisie en een zorgvisie voor de doelgroep die wij vertegenwoordigen (verstandelijke beperking
met CIZ indicatie VG3-VG4, PGB (WLZ of WMO) en Wajong uitkering). Denk daarbij aan huisvesting
voor 1 of 2 groepen begeleid wonen van ieder 6-8 bewoners in de leeftijd 18-30 jaar met
gezamenlijke faciliteiten (woonkamer, keuken etc.) in de nabijheid van dorpscentrum, winkels,
openbaar vervoer. Griftenstein en Zorg zou de benodigde woonzorg kunnen bieden. Bewoners gaan
overdag buitenshuis naar dagbesteding of eventueel beschut werk. Ook hierin kan Griftenstein en
Zorg een rol spelen.
Via deze oriëntatie is ook redelijk concreet welke bijdrage de gemeente hieraan kan leveren:
• het formuleren van de behoefte van deze doelgroep in de woonvisie van gemeente De Bilt;
• het vastleggen van doelstellingen t.b.v. deze doelgroep in de taakstelling richting
woningcorporatie SSW voor nieuwbouw;
• het faciliteren van eventueel benodigde functiewijzigingen in bestemmingsplannen (van
wonen naar maatschappelijk bijvoorbeeld) t.b.v. huisvesting en/of dagbesteding voor deze
doelgroep;
Ik hoop dat dit voldoende aanknopingspunten geeft om binnenkort nader van gedachte te wisselen
hierover.
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