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BEWONERSPROFIEL STICHTING ANDERDAK 

Voor kandidaat bewoners bestaat een intake procedure waarbij wordt beoordeeld 

of zij voldoen aan het bewonersprofiel. Bij toewijzing zal worden gestreefd naar 

een evenredige verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke bewoners en naar 

een zeker evenwicht qua leeftijd binnen de groep.  

Van de bewoner en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger wordt het volgende 

verwacht: 

 

 De bewoner en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger onderschrijft de visie van 

de Stichting Anderdak. De visie staat beschreven in “Wonen met een ideaal 

mensbeeld”.  

 
 De bewoner heeft een licht tot matige verstandelijke beperking of een 

vergelijkbare ondersteuningsvraag en/of een lichamelijke beperking. 

 

 Er is respect voor ieders levensovertuiging/religie. 

 

 De bewoner is in staat om te communiceren, op welke wijze dan ook, in de 

Nederlandse taal.  

 

 Personen met ernstige gedragsproblemen, verslaving en/of ernstig seksueel 

overschrijdend gedrag kunnen, vanwege de open- en deels groepsgerichte 

structuur, geen woonplek worden aangeboden. 

 

 De bewoner beschikt over een WLZ verblijfsindiciatie voor minimaal 

begeleiding en verzorging, voorheen VG3 of een WMO-indicatie beschermd 

wonen. 

 

 De financiering van de zorg verloopt in principe via een persoonsgebonden 

budget (PGB) om de benodigde zorg te kunnen inkopen.  

 

 De kosten voor het wonen en diensten die niet onder de WLZ of WMO-

vergoedingen vallen, komen voor rekening van de bewoner. De woningen van 

Anderdak voldoen aan de norm om in aanmerking te komen voor huurtoeslag.  

 

 Indien een bewoner niet in aanmerking komt voor huurtoeslag, kan Anderdak 

dit financieel niet compenseren. De achterban van de bewoner zal voor de 

hogere huur garant moeten staan. 

 

 De bewoner wordt vertegenwoordigd op een juridisch juiste wijze, waardoor 

juridische aansprakelijkheid duidelijk is.  

 

 De bewoner en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger gaat akkoord met de 

gekozen zorgaanbieder en de wijze waarop gekozen is om de zorg in te kopen.  

 

 De bewoner en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger gaat akkoord met de 

opgestelde zorg- en dienstverleningsovereenkomst.  
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 Een individueel begeleidingsplan dient als leidraad voor de begeleiding en 

ondersteuning van de bewoner. 

 

Achterban van de bewoner 
De bewoners moeten terug kunnen vallen op iemand uit hun achterban, een 

wettelijk vertegenwoordiger, die de belangen van de bewoner behartigt.  

Van de achterban wordt verwacht: 

 

 Dat zij de Nederlandse taal in redelijke mate beheerst.  

 

 Dat zij voldoende ondersteuning biedt aan de bewoner.  

 

 Dat de bewoner een contactpersoon heeft waar, indien noodzakelijk, een 

beroep op kan worden gedaan.  


