


Locatie



Wat is 

Eigen Huys
Eigen Huys

Biedt mensen met een beperking de mogelijkheid om 
zelfstandig, geclusterd te wonen

In eigen buurt, wonen in een eigen huis

Familie, vrienden en maatjes ondersteunen 

Professionele begeleiding is als basis aanwezig



Eigen Huys Waardecreatie

• Optimale eigen regie

• Maximaal benutten van de eigen kracht en eigen netwerk

• Met minder professionele ondersteuning  



WMO 

Eigen 

Huys

5) 

Professional

4) 

Voorzieningen,

aanpassingen in huis en 

gezamenlijke ontmoetingsplaatsen

3) 

Vrijwilligers / Maatjes

2)

Ouders, 

broer en/of zus, familie, 

vrienden of buren 

1)

JIJ

Zet voor jezelf 
hier per kring al 
eens namen in 

Kun je gebruiken 
bij het Keuken-
tafelgesprek  



Pijlers Eigen Huys

1.  Zelf huren van Woningstichting De Zaligheden 

2.  Sociaal akkoord

3.  Participatiecoach en deel personeel uit de omgeving

4.  Basiskwaliteit met rugdekking

5.  Keuzevrijheid in service

6.  Overeenkomst met de gemeente (beschikking WMO) of 
PGB WLZ  (lage indicatie WLZ)



Pijler 1

Zelf huren
Scheiden van wonen en zorg
Je huurt zelf met huurtoeslag een eigen appartement
van ongeveer 57 vierkante meter 

Huurkosten rond € 425,- per maand 

inclusief 
Servicekosten en gebruik van gemeenschappelijke ruimte

exclusief
gas, elektra, water, internet, telefoon en tv



Pijler 1

Zelf huren
Indicatie woonkosten Bij Ons

409.00

Indicatie van de woonkosten per maand Bedrag

Huur appartement (ca. 57 m2) 400.00

Aandeel gezamenlijke ruimte 30.00

Huursubsidie (maximaal) -191.00

Gas, elektra, water, 130.00

Internet en tv 40.00



Pijler 2

Sociaal 

akkoord
Ouders en bewoners leggen in een ‘Sociaal Akkoord’ vast 
wat zij voor elkaar kunnen betekenen

Zo is precies duidelijk waar de verantwoordelijkheid van de 
bewoner en zijn netwerk ophoudt en waar die van de 
professionele hulp  begint

Zonder nabijheid van het eigen netwerk en ondertekening 
van dit sociaal akkoord is Eigen Huys niet mogelijk



Pijler 2

Sociaal 

akkoord Je geeft door het ondertekenen van dit akkoord aan

dat je voor je verwant en de andere bewoners (weder)diensten 
levert

- Je gaat samen met een ander naar bijv. een 
sportwedstrijd

- Jij doet boodschappen voor de één en de ander
kookt voor jou

- Je gaat naar de stad  voor nieuwe kleding, misschien 

kan de buurman die niet alleen kan mee, enz.



Pijler 3

Participatie

coach De participatiecoach is de spil van het Huys

Deze coach:

• Kent Reusel als zijn broekzak

• Werkt voor het belangrijkste gedeelte mee als 

ondersteuner

• Bewaakt en stimuleert het sociaal akkoord 

• legt contacten op het gebied van wonen, 

werk en vrije tijd

• Is contactpersoon voor de gemeente en de wijk



Pijler 4

Basis

kwaliteit

en 

rugdekking

Amarant biedt als basisondersteuning iedere ochtend en 
iedere avond professionele hulp  

Bij intensievere tijdelijke ondersteuningsvragen kan 
aanvullend specialisme worden ingekocht

Voorzieningen van Amarant of lokale zorgpartners 
kunnen als rugdekking fungeren in de gemeente



Pijler 4
(2)

Basis

kwaliteit

en 

rugdekking
De deelnemers van ‘Bij Ons’ maken een verdeelsleutel. 

Wat legt iedereen in voor de collectieve basisondersteuning? 

Heb je daarna nog budget over dan kun je individueel meer 
ondersteuning inkopen voor jezelf. 

Hoe ver gaat de Solidariteitsgedachte?



Pijler 5 

Keuzevrijheid
Keuzevrijheid in extra ondersteuning en service zoals 
bijvoorbeeld

• Maaltijdservice

• Huishoudelijke ondersteuning

• Trainingen sociale vaardigheden

• Leer- of stageplaats voor de gemeente

• Jobcoach voor werk / dagbesteding 



Pijler 6 

Overeenkomst

met de

gemeente

Reusel-De Mierden moet 
een ‘beschikking’ hebben afgegeven voor 
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De toedeling loopt via de gemeente  
(keukentafelgesprek)



Eigen Huys

Indicatie 

CIZ

‘Bij Ons’ huisvest ook mensen met een ZZP 3

Zij kunnen hier alleen komen wonen met 

een Persoons Gebonden Budget (PGB)

en/of

Financiering vanuit de Wet Langdurig Zorg

Trekkingsrecht SVB 



WMO Zorgplansysteem

De gemeente wijst een regiehouder aan die:

• de afspraken volgt die gemaakt zijn voor de ‘beschikking’ 

• controleert de gemaakte doelen en behaalde resultaten

• Overlegt met de participatiecoach

De Gemeente volgt Bij Ons via haar WMO zorgplansysteem 



WLZ PGB Zorgplansysteem

Amarant rapporteert vanuit haar zorgplansysteem aan het Zorgkantoor

De gemaakte afspraken voor de indicatie worden gecontroleerd 

op gemaakte doelen en behaalde resultaten. 

Amarant stuurt rekeningen voor de inzet van personeel naar de klant. 

Zij moeten deze rekening doorsturen naar de SVB (trekkingsrecht).  

De Participatiecoach is ook hier een belangrijke gesprekspartner 



Eigen Huys Open

Denk na of ‘Bij Ons’ open wil staan tegenover de vragen vanuit

de gemeente Reusel. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

• Leer/werkplaats voor inwoners.

• Gebruik gemeenschappelijk huiskamer overdag.

• Wat kunnen de bewoners voor de Gemeente Reusel betekenen. 



Contracten Eigen Huys

• Intentie overeenkomst (Bij Ons, Gemeente & Amarant)

• Samenwerkingsovereenkomst (Bij Ons & Amarant)

• Overeenkomst WMO (Gemeente & Amarant)

• Beschikking WMO (Bewoner & Gemeente)

• Indicatie CIZ (bewoner & Zorgkantoor PGB) 

• Overeenkomst bewoner en Bij Ons ?



Contracten (2) Eigen Huys

• individuele PGB overeenkomst (bewoner & Amarant)

• Sociaal akkoord (bewoner & ouder) 

• Functie participatiecoach (functiebeschrijving) 

• Services 



Voordelen Eigen Huys

• Eigen Huys gaat om wat je zelf kunt
Meedoen en zelf doen daar draait het om

• Met relatief lichte ondersteuning zelfstandig leven en eigen woning huren

• Voorkomen van zwaardere zorg door aan
de basis juiste ondersteuning en structuur te bieden

• Voorkomen van vereenzaming 

• Gebruik van elkaars netwerk 

• Samenwerking met lokale partners



Amarant
Gemeente

Zorg

kantoor
WSZ

Bewoners

Sociaal

netwerk



Indeling



Voorkant 

Achter


