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STAP

WAT IS STAP ?

WAT BIEDT STAP ?

WAAR ZIT STAP ?

STAP is de afkorting van STart APpartementen. STAP staat ook 
voor de eerste stap naar volwassenheid. Bij STAP ondersteunen we 
jong volwassenen op hun pad naar volwassenheid. Bij STAP helpen 
we de jong volwassenen onderzoeken welke stap aansluit op hun 
toekomst.

STAP biedt een woonplek, waar je leert zoveel mogelijk zelfstandig 
te wonen. Wil je graag op je zelf wonen, maar is een zelfstandige 
appartement nog een stap te ver? 
Dan is STAP een goede plek voor jou!
Samen met jou kijken we wat je wilt leren en maken hier een plan voor.

Je vindt STAP op de eerste verdieping van een
appartementencomplex aan de Roze Flamingo te Heerhugowaard. 
Esdégé-Reigersdaal heeft er de beschikking over acht appartementen.
Twee ervan hebben een woonkamer met aparte slaapkamer. 
De overige appartementen hebben een ruime zit-/slaapkamer. 
Elk appartement heeft een keukenblok, een eigen natte ruimte 
(toilet, douche, wasbak, aansluitingen voor was/droog machine) en 
een eigen voordeur.

In het appatementencomplex wonen op de overige verdiepingen 
bewoners met niet aangeboren hersenletsel. Deze bewoners 
krijgen ook ondersteuning van medewerkers van Esdégé-Reigersdaal.
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STAP

VOOR WIE IS STAP ?

INDICATIE

EIGEN BIJDRAGE

De appartementen zijn bedoeld voor Jongeren met een 
verstandelijke beperking in de leeftijd van 18 tot ongeveer 25 jaar.
Bewoners verblijven tijdelijk bij STAP. Samen met de begeleiding 
en het netwerk van de jongere, wordt tijdens het verblijf bekeken 
wat een volgende stap in zijn of haar leven zal zijn. Kun je 
zelfstandig wonen na verloop van tijd? Al of niet met ambulante 
ondersteuning? Heb je meer ondersteuning nodig, bijvoorbeeld 
24-uurs? Tijdens het verblijf bij STAP spreken we samen met jou en 
je netwerk af wat je moet kunnen om die volgende stap te kunnen 
zetten. 

Een verblijf bij STAP is mogelijk als je beschikt over een geldige 
indicatie ZZP VG 3 of hoger. Daarnaast is het belangrijk dat je 
overdag een dagbesteding hebt zoals bijvoorbeeld werk of school. 
Wil je bij STAP wonen, dan sluit je een dienstverlenings-
overeenkomst (DVO) af met Esdégé-Reigersdaal. 

Vanuit de AWBZ is het verplicht dat je een eigen bijdrage betaalt 
voor huur, voeding, gas, licht, water en ondersteuning.
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zich prettig voelt in zijn appartement is het belangrijk dat je een goede 

het goed als je over vaardigheden beschikt om te kunnen wonen in de 
wijk. De begeleiding helpt jou met het aanleren en/of ontwikkelen van 

STAP

EEN GOEDE BUUR !

Bij STAP woon je in een gebouw dat we delen met een andere 
woonvoorziening van Esdégé-Reigersdaal. Om te zorgen dat 
iedereen zich prettig voelt in zijn appartement is het belangrijk 
dat je een goede buur bent.

Een goede buur veroorzaakt geen overlast en houdt zich aan de 
afspraken die gemaakt zijn om op een prettige manier met elkaar in 
het zelfde gebouw te wonen.

Als het je niet lukt om een goede buur te zijn, kijk je samen met je 
begeleiders hoe je dit kan worden. De begeleiding wil en kan je hier 
heel goed bij ondersteunen. Samen kun je bespreken hoe je dit het 
beste aan kunt pakken. Voortdurende overlast kan betekenen dat de 
dienstverleningsovereenkomst wordt beindigd.

Als je in “de wijk” woont ben je vaker op jezelf aangewezen. Daarom is 
het goed als je over vaardigheden beschikt om te kunnen wonen in 
de wijk. De bgeleiding helpt jou met het aanleren en/of ontwikkelen 
van deze vaardigheden. Deze worden opgenomen in het 
ondersteuningsplan.
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STAP

ONDERSTEUNINGSPLAN

Als je bij STAP komt wonen, maken we samen met je cliëntbegeleider 
en je netwerk een ondersteuningsplan (OSP). Hierin komt te staan 
wie je bent, wat je toekomstplannen zijn en hoe je hier naar toe wilt 
werken. Onderdeel van je OSP is het werkplan. Hierin staan jouw 
leerdoelen omschreven.

Elk jaar is er minimaal een bespreking met jou (mogelijk samen met 
je netwerk) over hoe het gaat en wat je tot dan hebt bereikt. 
We sluiten leerdoelen af wanneer deze behaald zijn en stellen 
nieuwe leerdoelen op om samen mee aan de slag te gaan.
Daarnaast heb je regelmatig gesprekken met je cliëntbegeleider 
over alle lopende zaken en over hoe het gaat.

In het OSP staan de gemaakte afspraken. De begeleiding kent deze 
afspraken ook. De ondersteuning is hierop gericht. We werken 
hiervoor met een startmap. Hierin staan je doelen en de afspraken 
en er zitten verslagen van diverse gesprekken in. 
De cliëntbegeleider maakt samen met jou deze map en samen 
houden jullie deze up to date.
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STAP

HUISREGELS
Kom je bij STAP wonen, dan ga je akkoord 

met de volgende HUISREGELS.

Ik ga respectvol om met mijzelf, met andere en met spullen. Hierdoor 
kan iedereen zich prettig voelen bij STAP en blijft de sfeer goed.

Ik volg in principe de afgesproken ondersteuning van de begelei-
ding. De afgesproken ondersteuning vindt plaats in het apparte-
ment. Ik doe altijd open voor begeleiding. De begeleiding helpt mij 
met alles wat ik wil leren, men komt op afgesproken tijden bij mij 
langs. Verandering van de tijden gaat altijd in overleg met elkaar. Op 
momenten dat ik ondersteuning krijg, is er geen bezoek. Ik woon in 
een trainingshuis, dit betekend dat ik genoeg tijd vrij maak voor de 
ondersteuning om aan mijn ontwikkeling te werken. Hoeveel tijd ik 
hiervoor nodig heb stel ik vast met mijn cliëntbegeleider. 

We verstaan onder respect dat iedereen vriendelijk en beleefd ts 
tegen elkaar. Dat er op een vriendelijke en rustige manier met 
elkaar gepraat wordt. Dat iedereen elkaar laat uitpraten, reke-
ning houdt met anderen en ervoor zorgt dat er geen overlast 
ontstaat. Belangrijk is dat je eerlijk bent. Als je eerlijk bent is de 
ander dit vaak ook. Door deze dingen kunnen we goed met 
elkaar omgaan.

OMGAAN MET ELKAAR
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STAP

Ik ben mede verantwoordelijk voor het gedrag van mijn bezoek. Ik 
heb ze uitgenodigd, dus ik zorg er voor dat men zich aan de afspra-
ken houdt. Ik mag aangesproken worden op het gedrag van mijn 
bezoek. Als mijn bezoek zich storend gedraagt of overlast bezorgt, 
heeft het ondersteunend personeel het recht om het bezoek de 
toegang tot het gebouw te ontzeggen. In overleg met de gedrags-
wetenschapper en de clustermanager kan het bezoek de�nitief de 
toegang tot het appartementencomplex ontzegd worden.

Ik maak geen foto’s en/of �lmpjes van anderen zonder dat ze dit 
weten en willen. Niet iedereen wil zo maar gefotografeerd of 
ge�lmd worden. Je moet altijd toestemming vragen. Ook foto’s en 
�lmpjes op internet zetten mag niet als je geen toestemming van 
de ander hebt.

WERK EN SCHOLING

Ik volg een opleiding of heb werk en ga daar naar toe. Dat is 
belangrijk voor mijn toekomst. Ik maak met mijn cliëntbegeleider 
afspraken over het opnemen van vrije dagen en over ziek melden. 
Scholing en werk zorgen ervoor dat ik de dingen leer die ik nodig 
heb om zo zelfstandig mogelijk te zijn. Dit is waarvoor ik bij STAP 
ben komen wonen. 
Als het niet lukt om regulier werk te vinden doe ik tijdelijk
 vrijwilligerswerk of werk ik via een dagactiviteit binnen een
activiteitencentrum. Van daaruit kan ik verder zoeken naar werk.

Als het niet zo goed gaat met mijn werk en/of school bespreek ik 
dit met mijn cliëntbegeleider om een goede oplossing te vinden, 
zodat mijn baan of opleiding gewoon door kan gaan.

OMGAAN MET ELKAAR
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STAP

Ik zorg voor mijn eigen veiligheid en die van anderen. Om iedereen 
zich veilig te laten voelen scheld ik niet en gebruik ik geen 
lichamelijke agressie naar andere cliënten en/of begeleiding.
Bij agressie doen wij aangifte bij de politie.

Bij gebruik van drugs en/of alcohol en bij constatering van verslaving 
aan drugs en/of alcohol, vraagt men altijd extra begeleiding en
ondersteuning voor mij aan bij de Brijderstichting. Ik ben verplicht 
hieraan mee te werken.

Wanneer ik onder invloed ben van alcohol en/of drugs zal 
begeleiding mij ondersteunen daar waar mogelijk. 

Drugs mogen absoluut niet verhandeld worden in en nabij STAP.

Alcohol, drugs en roken zijn slecht voor de gezondheid. Als je de 
controle over jezelf verliest en niet goed weet wat je doet door 
een van de middelen, kan het ook gevaarlijk zijn voor anderen. 
Als dit gebeurd wordt er overlegd met de gedragswetenschapper 
en clustermanager of je nog langer bij STAP kan zijn.
het is niet toegestaan om soft/harddrugs te gebruiken in je 
appartement, roken mag wel. 
Zorg ervoor dat het niet te rokerig is op ondersteuningsmomenten. 
Zet zo nodig een raam open.
Denk verder aan brandgevaar, wij adviseren het gebruik van een 
zelfdovende asbak en een zelfdovende prullenbak.

Als dit wel gebeurd wordt er overlegd met de gedragswetenschapper 
en clustermanager of je nog langer bij STAP kan zijn.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID
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Ik zorg ervoor dat anderen geen last van mij hebben.
Tussen 22:00 en 8:00 uur let ik hier extra op.  Als we ons hier allemaal 
aan houden kunnen we prettig met elkaar wonen.

Waar anderen last van zouden kunnen hebben is niet allemaal 
op te schrijven, maar denk aan muziek, vuilniszakken voor 
de deur, nare luchtjes die uit je appartement komen.
Muziek is mooi, maar gedwongen worden om naar de muziek 
te luisteren van anderen kan heel vervelend zijn.
Houd al je spullen binnen je appartement, dit geld 
vooral voor degenen die een voordeur met een ander delen.

Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn appartement en (mijn eigen) 
spullen. Ik ben er zuinig op, zodat er niets kwijt raakt of kapot gaat. 
Ik ben er zelf verantwoordelijk voor dat mijn appartement op een 
goede manier wordt afgesloten als ik weg ben. Dit voorkomt diefstal. 
Bij verlies van een sleutel betaal ik de kosten voor een nieuwe sleutel.
Als spullen die niet van mij zijn door mij kapot gaan, ben ik er zelf 
verantwoordelijk voor dat het gemaakt wordt. Reparatie en 
vervanging komen dan voor mijn rekening.
Hygiene is erg belangrijk en ik ben dan ook zelf verantwoordelijk 
voor het huishouden. Ik kan indien nodig wel aansturing en 
ondersteuning verwachten van de begeleiding.

Voor het stallen van (brom-) �etsen gebruik ik de daarvoor aangewezen 
ruimte. Zo wordt onnodige schade en/of diefstal voorkomen.

STAP

WONEN

Eigen �etsen en brommers mogen niet voor het
appartementencomplex worden gestald.
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Afval breng ik naar de vuilcontainer.
Esdégé-Reigersdaal huurt het appartement waar ik woon van Stichting 
Woonwaard. Esdégé-Reigersdaal stelt het appartement tijdelijk ter 
beschikking aan mij.
Het open doen van de deur en het ontvangen van ondersteuning van 
de begeleiding hoort bij de vaardigheden, waarover ik beschik om te 
kunnen wonen op  STAP.

In principe komt de begeleiding niet zonder jouw toestemming op je 
appartement maar de begeleiding heeft het recht je appartement te 
betreden bij vermoeden van onraad, calamiteiten en bij het 
toezien op de naleving van de huisregels.

Als ik ’s nachts niet aanwezig ben spreek ik dit af met de begeleiding.
Als ik iemand wil laten logeren, overleg ik dit altijd met de begeleiding. 
Logeren kan alleen op vrijdag en zaterdag, met toestemming van de 
cliëntbegeleider. Ik geef de namen door van degene die blijft slapen 
i.v.m. de aanwezigheidslijst. Deze lijst wordt ingevuld zodat men bij 
brand weet wie er in het gebouw is.

Samen wonen is niet toegestaan in een appartement van STAP.

Huisdieren zijn alleen toegestaan in overleg met mijn cliëntbegeleider. 
Ik bespreek wat een geschikt huisdier kan zijn en overleg hoe ik het ga 
verzorgen en de kosten ga betalen. We stellen dan een contract op.

STAP

WONEN vervolg

Begeleiding is dagelijks aanwezig tussen 16.00 en 22.30 uur (er kan 
afgeweken worden van de tijden maar dan zal dit gecommuniceerd 
worden met de bewoners).
In de nacht kan er teruggevallen worden op de nachtzorg.
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STAP

Zorg dat het netjes en schoon is in je appartement.
Zorg dat je de buren niet lastig valt met muziek, hard praten, 
vieze geurtjes, vuilnis voor de deur. Overlast wil zeggen dat 
andere er last van hebben, ook al vind je zelf van niet.
Als je niet thuis slaapt, laat dit dan even weten met een belletje 
of een berichtje aan diegene die werkt. Wie dat is staat op het 
rooster dat iedereen elke week krijgt.
Als je weggaat of terugkomt, geef dit dan even door aan 
diegene die werkt.
Alcohol met mate (geen overlast)
Blowen is niet toegestaan in het gehele gebouw en voor de 
ingang van het gebouw.
Visite gaat om 22.00 naar huis. Als degene die werkt weg gaat 
zijn er alleen cliënten in het gebouw.
Zondag tot en met donderdag om 22 uur op je eigen apparte-
ment en in principe geen loges of visite.
Vrijdag en zaterdag ben je uiterlijk om 01.30 in je appartement.
Bij geluidsoverlast, drugsgebruik en/of dronkenschap moet 
iedereen naar zijn eigen appartement.
Een vriend/vriendin kan op vrijdag- en/of zaterdagavond blijven 
slapen. Hierover maak je afspraken met de cliëntbegeleiders. 
Deze afspraken staan dan in je startmap en in de agenda.

..

.

.

..

.

.

.

.

.

STAP REGELS in het kort.
belangrijk!
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STAP REGELS in het kort.
belangrijk!
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STAP

ALS LAATSTE....
Ik bespreek met mijn cliëntbegeleider of en op welk apparaat ik ga 
koken al dan niet met ondersteuning.
De inrichting van mijn appartement is voor mijn eigen rekening
De aanschaf van apparatuur is voor mijn eigen rekening. Stap biedt 
ook de mogelijkheid om een koelkast en kooktoestel op bruikleen te 
krijgen wat meegenomen kan worden in de DVO.
Voor de veiligheid is het handig een blusdeken aan te scha�en.
Ik doe mee aan brandoefeningen en zal reageren op elk alarm.
Storingen en/of defecten geef ik, of de begeleiding, door aan Woonwaard.
Ik werk mee aan de jaarlijkse controle op legionella (op afspraak).
Woonwaard doet eens in de zoveel tijd een controle ronde door mijn 
appartement om een inschatting te maken voor het onderhoud. 
Hierover krijg ik tijdig informatie.
Als ik verhuis laat ik de woning achter in de staat waarin ik de woning 
gekregen heb bij oplevering. Eventuele kosten, die gemaakt moeten 
worden om het appartement in oude staat te herstellen, worden 
verhaald op de huurder.

.

..

.....

.
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VOORBEELDEN leeg appartement

VOORBEELDEN bewoond appartement
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VOORBEELDEN leeg appartement

VOORBEELDEN bewoond appartement
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Mijn naam:

Datum:

Mijn handtekening:

Eventueel de handtekening van contactpersoon uit netwerk:

Bij dit boekje heb ik de informatie over de klachtenregeling gekregen.
Ik weet dat ik ook moet tekenen voor de huisregels en doe dit
als ik kom wonen op STAP.

STAP

HANDTEKENINGEN

KLACHTENREGELING

Ik heb dit boekje besproken met de begeleiders en ik heb het gelezen
en begrepen. Daarom teken ik voor akkoord:

.........................................

.........................................



Adres:  Roze Flamingo 24a

  1704 WN Heerhugowaard

Telefoon: 072 - 576 3082

E-mail:  stap@esdege-reigersdaal.nl

Website: www.dedreef.st-er.nl

 STAP STEUNPUNT


