Studiowonen voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of aanverwante
cognitieve stoornis – Thaelstraat 10 – Vilvoorde
Oikonde vzw ondersteunt mensen met beperking (mentale, motorische of visuele
beperking, ASS en NAH) bij de opbouw van een zelfstandig leven. We zijn een mobiele
ambulante dienst. Voor meer info zie ook onze website: www.oikonde.org
Oikonde organiseert ook studiowonen voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel.
Vijf bewoners wonen samen in één huis en worden ondersteund door een begeleider maar
ook door een inwonende vrijwilliger.
Doelgroep
De woning is bedoeld voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of
een aanverwante cognitieve stoornis die op zoek zijn naar een nieuwe thuis.
We richten ons tot personen die zo zelfstandig kunnen leven dat zij enerzijds de
omkadering van een residentiële setting niet nodig hebben maar anderzijds het net niet
(of nog niet) volledig zelfstandig redden.
De bewoners moeten een goedkeuring hebben van het Vlaams Agentschap voor personen
met een handicap met een budget van minimum 9,06 punten.
Voldoende zelfstandigheid hebben, betekent enerzijds dat de bewoners hun dag zelfstandig
kunnen aanvatten en doorlopen en anderzijds dat zij grotendeels zelf hun handel en wandel
kunnen bepalen en er de verantwoordelijkheid voor kunnen opnemen.
Een gestructureerde en zinvolle dagactiviteit hebben, is aangewezen.
De bewoners staan zelf in voor hun persoonlijke hygiëne, (para)medische zorg, onderhoud
studio, was, strijk, maaltijden,…Dit houdt niet noodzakelijk in dat ze deze taken zelfstandig
moeten uitvoeren. Ze kunnen een beroep doen op ambulante diensten zoals familiehulp,
thuisverpleging, mindermobielencentrale, een traiteur voor maaltijden,…
Zelf doen (op termijn) wat men zelf kan, wordt aangemoedigd.
Vaak gaat het zelfstandiger wonen gepaard met een intens, psychisch proces. Het is dan ook
soms nodig hierbij externe personen of diensten ter ondersteuning in te schakelen.

Een woning, een thuis
Het huis is gelegen even buiten het centrum van Vilvoorde en voorzien voor maximum vijf
personen en een inwonende vrijwilliger. Er is een bushalte vlakbij. Het huis is gelegen op een
twintigtal minuten stappen van het centrum van Vilvoorde.
Op het gelijkvloers bevinden zich één individuele studio, de gemeenschappelijke badkamer
(met ligbad), een was- en droogruimte, het bureel van de woonbegeleidster/vergaderruimte
en de tuin en een terras.
Op de eerste verdieping (geen lift) zijn er drie privéstudio’s.
Op de bovenste verdieping is er nog een vijfde studio. Die wordt bewoond door de
vrijwilliger, die het project mee ondersteunt.
Naast het huis met vijf studio’s, is er nog een zesde studio aangepast aan een
rolstoelgebruiker.
Binnen het huis streven we naar een leefklimaat waarbinnen personen met veranderde
mogelijkheden op fysiek, cognitief, gedragsmatig en emotioneel vlak zoveel mogelijk zicht en
grip krijgen op zichzelf en op hun mogelijkheden. Enerzijds via confrontatie met de realiteit
en met beperkingen, anderzijds via stimulering tot het exploreren van ontwikkelings- en
groeimogelijkheden. Verder streven we ook naar integratie binnen de ruimere samenleving
via het uitbouwen van een netwerk van betrouwbare relaties (familie, vrienden,
vrijetijdsbesteding,…)
Het individuele wonen primeert. De privéwoning biedt de privacy, nodig om een gevoel van
zelfwaarde terug te vinden.
Het samenleven is geen doel op zich. Elkaar ontmoeten kan.
Natuurlijk zijn er minimaal een aantal afspraken nodig rond het samenwonen en de
huishouding. Deze worden in gemeenschappelijk overleg besproken en opgevolgd op een
verplichte maandelijkse bewonersvergadering (zie bijlage huishoudelijke afspraken).
Steun
Twee vaste begeleidsters geven tijdens een tweetal momenten per week ondersteuning bij
het uitbouwen van een kwaliteitsvol leven, zo dicht mogelijk aansluitend bij de wensen van
elk van de bewoners. Zij begeleiden ook het “samen-wonen” van de verschillende bewoners.
Er wordt geprobeerd systematisch vrijwilligers in te schakelen.
Er woont een ondersteunende vrijwilliger op de bovenverdieping van het huis die de functie
heeft van “goede buur”. Er is geen 24-uur op 24-uur permanentie voorzien maar de
nabijheid van iemand waarop je kan terugvallen indien nodig geeft een extra veilig gevoel.

De begeleidsters en de vrijwilliger hebben regelmatig een overlegmoment om de globale
werking van het huis en het welzijn van de verschillende bewoners op te volgen.
Kosten (zie financiële overeenkomst)
Voor het gebruik van een individuele studio en de gemeenschappelijke ruimten wordt een
vaste vergoeding gevraagd per maand, gekoppeld aan de index. Elke studio heeft een eigen
energiemeter. Het gebruik van gas, water en elektriciteit wordt individueel verrekend. De
bewoners sluiten zelf een contract af met een leverancier en zorgen zelf voor de betaling.
Ook de telefoon- en internetaansluiting worden door de bewoners zelf geregeld en betaald.

