
Bewonersprofiel

De dienstverlening bij Stichting Woonkompas Etten-Leur is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid 
en participatie. Het bewonersprofiel wordt jaarlijks opnieuw bekeken aangezien onze bewoners geen 
statische groep vormen maar een groep die qua samenstelling kan veranderen. 

Om te komen tot een juiste keuze is vanuit het ouderinitiatief een bewonersprofiel en voorwaarden 
opgesteld.  

Voorwaarden voor het wonen bij Stichting Woonkompas Etten-Leur: 
Stichting Woonkompas Etten-Leur heeft een ontwikkelingsgericht karakter. Voor de meeste bewoners is dit 
momenteel de eerste stap vanuit het ouderlijk huis. Daarnaast zijn er bewoners die eerder zelfstandig 
hebben gewoond. De begeleiding richt zich op het verzelfstandigen van de bewoners. Het einddoel en 
tempo waarin dat einddoel wordt bereikt, wordt individueel bepaald.  

Vanuit onze zorgvisie hebben wij het volgende profiel opgesteld voor een bewoner: 

• Heeft aantoonbaar een diagnose in het autistisch spectrum volgens de DSM-classificatie.

• Heeft tenminste een gemiddelde intelligentie (Bandbreedte 70-130 TIQ)

• Is in staat om, met begeleiding, zelfstandig te wonen binnen de context van de zorgvisie en 
huisregels van Stichting Woonkompas Etten-Leur.

• Is in staat een begeleidingsvraag uit te stellen tot er begeleiding beschikbaar is.

• Staat open voor begeleiding en accepteert de hulp die nodig is, zowel individueel als (indien 
nodig) groepsgewijs. (begeleidbare opstelling)

• Kan een eigen voordeur ‘beheren’. Hiermee wordt bedoeld dat hij of zij in staat moet zijn de 
eigen privacy te bewaken, verantwoordelijkheid te dragen voor eigen veiligheid (afsluiten, niet 
iedereen binnen laten etc.) en veiligheid van de andere bewoners.

• Is mede verantwoordelijk voor de gezamenlijke woonomgeving en zet zich hier actief voor in (al 
dan niet met hulp van de begeleiding).

• Is in staat, eventueel met begeleiding, tot persoonlijke verzorging en eenvoudige huishoudelijke 
werkzaamheden.

• Heeft een baan, dagbesteding buitenshuis voor minimaal 24 uur per week of een proces in gang 
gezet ter verkrijging van dagbesteding of werk.

• Beschikt over financiële middelen die hem/haar in staat stellen de woonlasten te dragen of 
bewoner heeft een eigen inkomen (salaris/uitkering) dat hem/haar in staat stelt de woonlasten zelf 
te dragen;

• Is in staat om medicatie zelf verantwoord te beheren, waarbij aansturing nodig kan zijn.

• Is in staat zijn/haar financiële zaken te beheren of over te dragen aan ouders/wettelijk 
vertegenwoordigers.

• Werkt samen met de begeleider aan eigen ontwikkeldoelen en/of aan behoudt van vaardigheden.

• Is in staat om zelfstandig te alarmeren.

• Is minimaal 18 jaar oud bij instroom en passend bij de leeftijd van de bewoners ten tijde van de 
aanvraag.

• Is ingeschreven bij Stichting Woonkompas Etten-Leur.

• Heeft bij voorkeur een WLZ-indicatie. Indien er een WMO-Beschermd Wonen beschikking is zal 
deze binnen 2 jaar omgezet dienen te worden in een WLZ-indicatie. 

• Is in staat om rekening te houden met andere bewoners zoals omschreven in de huisregels.

• Bewoner woont niet samen.

• Is ingeschreven of schrijft zich direct in bij klik voor wonen.



Bewonersprofiel

Contra -indicaties: 
Een kandidaat voor ouder initiatief kan mogelijk niet geplaatst worden of niet meer passen in het initiatief als 
er naast een stoornis binnen het autistisch spectrum ook sprake is van andere problematiek. Er is sprake 
van een contra-indicatie in de volgende situaties: 

• Ernstige drugs en/of alcoholproblematiek

• Ernstige psychiatrische problemen, die het dagelijks leven zodanig beïnvloeden dat er
nauwelijks mogelijkheden zijn tot het maken van afspraken en iemand zich niet meer
begeleidbaar opstelt.

• Als een bewoner niet aan te spreken is op verstoord sociaal gedrag.

• Zwangerschap.

• Als er een risico is op voortdurende sociaal of fysiek grensoverschrijdend gedrag.

• Als er sprake is van crimineel gedrag of criminele activiteiten.

• Als er structurele financiële problemen zijn.

Wat Stichting Woonkompas Etten-Leur niet kan bieden: 
Stichting Woonkompas Etten-Leur biedt een beschermde woonomgeving aan jongvolwassenen die een 
reëel perspectief hebben toe te kunnen groeien naar een grotere mate van zelfstandigheid. De 
individuele ondersteuning die geboden wordt is maatwerk en gelimiteerd. Voor de goede orde tonen 
we in onderstaand overzicht diensten die wij niet kunnen bieden. 

• Begeleiding/ behandeling voor (ernstige) gedragsproblematiek.

• Begeleiding/ behandeling voor actieve middelenverslaving.

• Verpleging/ behandeling voor ernstige somatische / lichamelijke handicaps.

• Nacht en/ of slaapwacht.

• Dag-opstart

• Gecontroleerde (bemande) in- en uitgang in het wooncomplex.


