
Woonruimte voor jongvolwassenen met ASS (M/V) op weg naar zelfstandigheid. 
 
Stichting Rijs uit ASS is een ouderinitiatief. Doelstelling is om jongvolwassenen met ASS woonruimte 
te bieden op weg naar zelfstandig wonen.  We wilden een soort studentenhuis, maar dan zo, dat 
onze kinderen met autisme daar goed kunnen wonen en zich ontwikkelen. 
Het samenleven en delen met anderen in een gezinswoning zorgt voor leven in huis, minder 
eenzaamheid, en biedt veel mogelijkheden om te leren.  
Stichting Rijs uit ASS is géén zorginstelling of zorgorganisatie. Rijs uit ASS heeft geen website en is om 
teleurstelling te voorkomen niet te vinden op internet, want dat zou leiden tot aanvragen die wij 
bijna nooit kunnen honoreren.  
De bewoners (maximaal 3) van ons huis op het Spaarne (Zwolle, Aa-landen) kopen zelf zorg in vanuit 
hun PGB, en leveren van hun zorguren 2 uur per week in voor de gemeenschappelijke begeleiding 
gericht op prettig samen wonen en huis schoon en opgeruimd houden. 
 
Wat bieden we: 

• Een ruime eigen kamer (ongeveer 4x4 met 2 vaste kasten), in een gezinswoning in rustige 
buurt met voor en achtertuin. Huurprijs € 450,- inclusief GLW internet 

• Samen delen: voordeur, gang en trappenhuis, zitkamer, keuken, nette badkamer, WC’s, tuin 
met schuur. 

• Per 1 januari 2022 
 

Wie zoeken we: 
 

• Leeftijd 21-28  
• diagnose ASS 
• bereid om aan jezelf te werken 
• hoge intelligentie 
• steun en back-up systeem van ouders of sociaal netwerk 
• goede klik met huidige bewoners 
• belangstellingsgebied huidige bewoners: gamen, larpen, sport, koken, Dungeons en Dragons. 

Maar mag ook heel anders zijn. 
• Kennis van Engels 
• heeft een PGB of kan dit regelen met hulp 
• Kan zelf of via netwerk passende  ambulante begeleiding inkopen voor persoonlijke 

ontwikkeling 
• bereid om mee te doen aan huis activiteiten: zo nu en dan samen eten, koken, werkelijks 

overleg, wekelijks schoonmaken, evt. spelletjes 
• gemotiveerd om meer zelfstandig te worden 
• gemotiveerd om met huisgenoten samen te leven 

  
Procedure 
Stuur een mail aan info@espcoaching.nl  
In de mail een omschrijving van jezelf en een motivatie waarom je op het Spaarne wil komen wonen. 
1 Mail contact met bestuur 
2 Bestuur gaat in gesprek met ouders en/of begeleiding 
3 Bestuur ontmoet de potentiële bewoner 
4 Nieuwe bewoner ontmoet huisgenoten.  
Na ieder contact moment is er een “stoppen we nu of gaan we door naar de volgende fase” moment. 
 
Voor meer informatie bel Ellen Steendijk-Pels 06 516 48 272 


