Woongroep Happy Home

Aanmeldformulier voor kandidaat
bewoners van Woongroep Happy Home

Brederode 13
1275 DL Huizen
06-23113580
secretariaat@woongroephappyhome.nl
woongroephappyhome.nl
IBAN: NL32 RABO 01328 63 774
KvK: 50324756

Het gaat hier om een ouderinitiatief waarbij kleinschalig zelfstandig wonen met gescheiden zorg zal plaatsvinden. Om in
aanmerking te komen moet de kandidaat bewoner in staat zijn (mondeling) te communiceren met medebewoners en een
bepaalde mate van zelfstandigheid hebben, al dan niet met ondersteuning van begeleiders.
Het wonen met ondersteuning in dit project is bedoeld voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Niet voor
jongeren met ernstige gedragsstoornissen, gok-, alcohol- of drugsverslaving, ernstige psychiatrische klachten of een
meervoudig complexe handicap.
Een toegekend PGB /ZZP VG 3, 4 of 6 is een vereiste.
Als het aanmeldingsformulier door de stichting is ontvangen, en wordt voldaan aan de toelatingscriteria zoals hieronder beschreven, zal met de ouders en de kandidaat bewoner een afspraak worden gemaakt voor een intake gesprek. In dit gesprek
wordt aanvullende informatie gevraagd en gegeven.

Ouders van de kandidaat bewoner
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon thuis:
Telefoon mobiel :
E-mailadres:
De administratiekosten voor de inschrijving bedragen € 50,00 . Hiervoor ontvangt u na het huisbezoek een faktuur.
De stichting verwacht van de ouders een actieve houding t.o.v. het wooninitiatief en vragen van de ouders jaarlijks een
financiële bijdrage. Op dit moment is deze vastgesteld op €300 per jaar en zal jaarlijks geïndexeerd worden.
Op het moment van toelating tot de groep zal het inschrijfgeld met de ouderbijdrage worden verrekend.
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Kandidaat bewoner

Woongroep Happy Home

Naam:

M/V*

Geboortedatum:
Aard van de beperking:

Huidige woonsituatie:
Dagbesteding:
Indien afwijkend van adres ouders:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
PGB: aangevraagd / toegewezen / afgewezen / niet aangevraagd*
Wettelijk vertegenwoordiger wel / niet geregeld*
Naam:
Relatie tot kandidaat bewoner:

Indien gewenst kunt u op de achterkant van dit formulier een toelichting geven op uw aanmelding.

Plaats:
Datum:
Naam:
Curator / bewindvoerder / mentor*

Handtekening:
* doorhalen wat niet van toepassing is

Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend sturen aan:
secretariaat Woongroep Happy Home
Brederode 13
1275 DL Huizen
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Toelatingscriteria Woongroep Happy Home

Woongroep Happy Home

Algemeen:
De bewoner is licht tot matig verstandelijke beperkt en heeft mogelijk een lichte lichamelijke beperking, maar is niet
rolstoel gebonden en maakt geen gebruik van voorzieningen zoals een tillift.
De bewoner heeft dagbesteding en/of werk. Op het moment van bewoning is de bewoner minimaal 18 jaar en ontvangt
loon uit arbeid of ander inkomen en/of een uitkering (Wajong), welke het aannemelijk maakt dat hij/zij als huurder in
staat is de maandelijkse verplichtingen jegens de Stichting Woongroep Happy Home te voldoen.
De zorg zal bekostigd worden uit PGB, de bewoner heeft een indicatie ZZP-VG 3, 4 of 6.
Er mag geen sprake zijn van een schuld, aangezien het zorgkantoor dan geen geld overmaakt. Indien er sprake is van
een schuld , kan er geen toelating tot de woongroep plaatsvinden.
Er is een wettelijk vertegenwoordiger in de vorm van een curator of mentor/bewindvoerder.
De bewoner en zijn/haar ouders beheersen de Nederlandse taal.
Inzet en betrokkenheid van de ouders is een vereiste.
Langdurig verblijf/ wonen is het uitgangspunt.
De specifieke criteria voor toelating zullen worden ondersteund door een verplicht onderzoek door een door de Stichting
Woongroep Happy Home aangewezen orthopedagoog/psycholoog . De uitslag hiervan is bindend.
Zelfredzaamheid:
De bewoner is zelfredzaam in de dagelijkse verzorging en de toiletgang. Lichte verbale of activerende ondersteuning
kan nodig zijn.
Voor deelname aan de maatschappij (bv invulling van vrije tijd), mag stimulerende ondersteuning gevraagd worden.
De bewoner is redelijk in staat een dagplanning te maken, een deel van de dag zelfstandig te kunnen doorbrengen en
vrije tijd zinvol in te vullen.
De bewoner kan voorkeuren aangeven, keuzes maken ten aanzien van vrije tijd besteding en dit vervolgens samen met
begeleiding vorm geven.
De bewoner is in staat zelf de begeleiding te bellen/ op te zoeken voor hulp of bij vragen en kan de hulpvraag uitstellen.
Het streven is dat er 24 uur per dag begeleiding aanwezig is in de vorm van een fysieke slaapwacht en een gastvrouw.
Persoonlijkheid:
De bewoner is sociaal vaardig en kan in een groep functioneren.
De bewoner staat open voor een stimulerend, structurerend begeleidingsklimaat.
De bewoner is niet agressief, seksueel ontremd of intimiderend en heeft geen psychiatrische stoornissen. Verder is er
geen sprake van enige vorm van verslaving (alcohol, drugs, gokken).
De bewoner kan een lichte neuro-psychologische ontwikkelingsstoornis hebben, zoals bv ADHD, PDD-NOS of autisme,
zolang deze stoornis niet belemmerd of storend werkt op de andere bewoners. Ook mag deze stoornis niet zodanig zijn
dat de leiding hierdoor onevenredig veel tijd aan deze bewoner kwijt is t.o.v. de andere bewoners.
Affiniteit:
De bewoners moeten enige affiniteit met elkaar hebben. Mooi is als er enige dwarsverbanden binnen de groep zijn, bv
op het gebied van hobby’s, vrijetijdsbesteding.
Van de ouders wordt inlevingsvermogen en interesse voor de hele bewonersgroep verwacht.
Bovenstaande criteria zijn richtlijnen om tot een groepssamenstelling te komen, aan deze criteria kunnen geen rechten
worden ontleend.
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