Toelatingscriteria en -procedure trainingshuis
Criteria:
1. Het trainingshuis is bestemd voor mensen met een diagnose binnen het autisme
spectrum, of een andere diagnose waarbij sprake is van behoefte aan structuur. Bij
jou is deze diagnose formeel vastgesteld door een psychiater of psycholoog.
2. Je hebt een normale of hoge begaafdheid.
3. Je weet wat jouw diagnose inhoudt en wat dit voor jou betekent; je ziet de noodzaak
van begeleiding in en accepteert deze.
4. De verwachting is dat je binnen 2 jaar voldoende vaardigheden hebt geoefend, om
door te kunnen stromen naar een zelfstandige wooneenheid.
5. Je bent 18 jaar of ouder.
6. Je hebt een daginvulling in de vorm van werk, opleiding of dagbesteding.
7. Je bent niet bekend met agressief of bedreigend gedrag ten opzichte van jezelf of
anderen.
8. Je bent niet bekend met overmatig alcoholgebruik en je gebruikt geen drugs.
9. Je hebt geen 24 uur per dag begeleiding nodig, in het weekend en ’s nachts kun met
begeleiding op afroep.
10. Je hebt een ZZP indicatie toegekend gekregen (bij voorkeur een GGZ C 3 pakket),
deze indicatie kan geheel ingezet worden voor jouw begeleiding in het trainingshuis
door middel van een PGB.
11. Je beschikt over een eigen inkomen om huur te kunnen betalen en om te voorzien in
je levensonderhoud.

Procedure:
1. Je meld jouw belangstelling voor het trainingshuis bij ZABB. Dit kan persoonlijk,
telefonisch, schriftelijk of via e-mail.
2. Je wordt uitgenodigd voor een informatiegesprek en krijgt een intakeformulier
toegestuurd. Dit formulier neem je ingevuld weer mee naar het informatiegesprek.
3. Je overlegt een schriftelijke diagnose en een CIZ indicatie.
4. Je overlegt een woonprofiel / een beschrijving van je vaardigheden voor zelfstandig
wonen / een rapportage anderszins, waaruit de mate van begeleiding en een
begeleidingsplan kunnen worden afgeleid. Mocht je deze informatie niet kunnen
overleggen, dan vragen we je na het gesprek om thuis onze scorelijst ‘begeleid
zelfstandig wonen’ in te vullen.
5. Na het gesprek en nadat we alle informatie van jou ontvangen hebben, bespreken
we jouw aanmelding in ons directieoverleg. Daarna laten we je weten of we van
mening zijn dat je een geschikte kandidaat bent.
6. Geschikte kandidaten wordt een kamer aangeboden of worden op de wachtlijst
geplaatst, dat is afhankelijk van of er een kamer vrij is en ook of je past binnen de
huidige groep cliënten.

