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Bewonersprofiel voor deelname aan De Bastide

De bewoner
 heeft de Nederlandse nationaliteit
 is woonachtig in de gemeente Eindhoven of directe omgeving daarvan of heeft
tenminste zes maanden een economische of sociale binding met de gemeente
Eindhoven
 heeft de leeftijd van 18 jaar of ouder en is jonger dan 35 jaar
 heeft een diagnose binnen het Autisme Spectrum
 heeft een normale begaafdheid
 heeft tenminste een VMBO opleiding of een daaraan gelijkwaardige opleiding
gevolgd. Een afronding met een diploma is geen vereiste
 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 een persoonsgebonden budget of kan een beroep doen
op AWBZ-voorzieningen.
 is in staat zelfstandig, eventueel met behulp van begeleiding, te wonen
 is gemotiveerd om deel te nemen aan het wonen binnen De Bastide
 is bereid begeleiding op maat te ontvangen en de begeleider toe te laten tot de
woning
 neemt vrijwillig deel aan het wonen binnen De Bastide (geen plaatsing onder
drang-dwang)
 kan een rapportage overleggen waarin de mate van zorg, steunstructuur wonen
en een persoonlijk plan van begeleiding uit kan worden afgeleid.
 kan een CIZ-indicatie-zorg overleggen mbt de begeleidingsbehoefte
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
 met meervoudige persoonlijkheidsstoornissen
 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
 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.
Ouders van de bewoner zijn
 betrokken bij de problematiek van hun kind
 bereid zich in te zetten voor De Bastide
 financieel voldoende daadkrachtig om garant te staan voor de financiële
verplichtingen, die deelname als bewoner van De Bastide met zich meebrengt

Specifieke aanvullingen locatie Airey’s Groene huurders, Karel de Grotelaan
Bewonersprofiel Airey’s Groene Huurder, Karel de Grotelaan
Voor het wonen in het Airey’s gebied van zogenoemde Groene Huurders is het van
belang dat de toekomstige bewoner enigszins het gedachtegoed van de Groene Huurders
onderschrijft.
Het gaat in dit gebied om het duurzaam samenleven. De gebouwen zijn zodanig
ontwikkeld dat het streven is zo zuinig en duurzaam mogelijk om te gaan met
grondstoffen en gebruik van materialen. Het energie neutrale klimaat in de woningen
draagt bij aan het duurzaam omgaan met energie en geeft optimaal comfort.
Bijzondere manieren om aan het samenleven vorm te geven zijn in gezamenlijkheid nog
in ontwikkeling. De toekomstige bewoners van De Bastide kunnen hun ideeën hierover
ook zelf kenbaar maken in overleg met andere huurders.
Hierbij valt te denken aan het delen van gezamenlijke goederen, zoals een auto of
fietsen. Ook het eventueel samen gebruiken van wasmachineruimtes. Het ontwikkelen
van moestuinen voor het samen verbouwen van groenten. Het aanleggen en
onderhouden van groene buitenruimtes. Het gescheiden verzamelen van afval is hierbij
vanzelf sprekend.
Het samenleven binnen dit gebied heeft een sociaal aspect dat zondermeer een uitdaging
biedt aan de toekomstige bewoners van De Bastide. Van een deelnemer wordt verwacht
dat hij vanuit zichzelf graag iets onderneemt samen met anderen. Hij kan zich ten alle
tijden terugtrekken in de eigen woning maar er wordt wel een zeker beroep gedaan op
het samen zorg dragen voor de woonomgeving in het algemeen. Denk bijvoorbeeld aan
het samen onderhouden, per toerbeurt, van de tuin, de gangen en portiek gedeelten van
een gebouw.
Samen recreëren in de open buitenruimtes en participeren bij bewonersoverleg. Voor
sommigen kunnen deze bezigheden als een vorm van zinvolle dagbesteding ervaren
worden. De Bastide zal erop toe moeten zien dat het voor anderen niet te veel druk legt
op wat er verlangt wordt.
De toekomstige bewoner moet er plezier aan beleven om samen met anderen vorm te
geven aan het wonen in een dergelijke omgeving.
De meerwaarde voor de doelgroep van De Bastide kan zijn dat de kans om plezier te
beleven met elkaar groter is. Betrokken worden bij het omgaan met elkaar op een
prettige manier. Betekenis ontlenen aan het erbij horen in de samenleving. Er heerst een
sfeer van omzien naar elkaar.
Ook is er een kans om talenten in te zetten voor de andere bewoners. Te denken valt
aan de bijzondere kennis die vele deelnemers van De Bastide hebben op het gebied van
ICT. Ook de specifieke kennis die sommigen hebben op een bijzonder onderwerp kan
uitkomst bieden voor de leefgemeenschap. De waardering voor de inbreng en meedoen
in de gezamenlijkheid kan zeker als positief ervaren worden. Andersom kunnen De
Bastide bewoners ook plezier hebben van de talenten en behulpzaamheid van andere
medebewoners.

