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Uitnodiging: Het opzetten van een nieuwe Grasboomlokatie? 

Beste  
• ouders van wachtlijstkandidaten en natuurlijk de kandidaten zelf; 
• degenen die zich hebben aangemeld bij de Grasboom Plus (voorheen 35+).  
 
Wij benaderen jullie vanuit de stuurgroep Grasboom Plus om de interesse te peilen om 
mee te helpen een nieuwe Grasboomlokatie op te zetten.  
 
Doelgroep 
Aanvankelijk richtte de stuurgroep Grasboom Plus zich specifiek op kandidaten boven de 
35 jaar. Inmiddels is dit leeftijdscriterium losgelaten en richt zij zich op een nieuw project 
voor mensen met ASS en een normale intelligentie, waarin nadrukkelijk alle leeftijden 
welkom zijn. 
Dit is onder andere ingegeven door het zogenaamde ‘woonplaatsbeginsel`: om een PGB 
van de gemeente te verkrijgen, moet je ’sociale binding` met die gemeente of directe 
omgeving hebben. Zie hiervoor de mail (van Thérèse Lohmann aan de kandidaten van de 
Grasboom) of Nieuwsbrief 3 (voor degenen die zich hebben aangemeld bij Grasboom+). 
In beiden wordt uitgelegd hoe belangrijk Gemeentes het vinden dat hun ‘eigen inwoners’ 
geholpen worden. Bovendien willen de meeste mensen ook graag in hun eigen omgeving 
blijven wonen, daar hebben ze immers een eigen netwerk. 
Het valt niet mee om in deze tijd geschikte woningen te vinden en dat geldt helaas ook 
voor mensen met ASS! Daarvoor moet je actief op zoek gaan, contacten leggen en 
onderhouden met woningcorporaties, gemeenten enz. Daar kan de stuurgroep van 
Grasboomplus bij ondersteunen.  
Om een woonproject te realiseren zijn in de eerste plaats `stenen` nodig, maar er komt 
uiteraard veel meer bij kijken. Daarom zijn wij dringend op zoek naar mensen, die zich 
willen inzetten in hun eigen gemeente of regio bij het zoeken naar en realiseren van 
woningen voor mensen met ASS. Wij zoeken ‘kartrekkers’ die met ondersteuning van de 
stuurgroep Grasboom Plus een woon/zorg project willen opzetten.  
 
Digitale bijeenkomst  
We organiseren een digitale bijeenkomst op donderdag 29 april a.s. Ons programma 
bestaat uit 2 delen, een algemeen informatiedeel en een deel waarin wij aparte (digitale) 
groepjes vormen per woonplaats / regio met potentiële kandidaten en met 
ouders/verwanten, die zich willen inzetten voor het realiseren van het woon/zorgproject. 
De zogenaamde kartrekkers. 
 
Voor de reguliere wachtlijstkandidaten: Uiteraard blijf je ondertussen gewoon op de 
wachtlijst voor de bestaande projecten van de Grasboom staan. 
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Uitnodiging: Digitale bijeenkomst op 29 april a.s.  

 INHOUD PROGRAMMA: ‘Het opzetten van een nieuwe Grasboomlokatie?’ 

Algemeen gedeelte 
Informatie over de het opzetten van een Grasboom woon / zorgproject. Waarom zijn 
kartrekkers zo belangrijk om dit te laten slagen? Welke ondersteuning kan de 
stuurgroep Grasboom Plus bieden bij het realiseren?  
Meer informatie over de locaties die we op het oog hebben. 
 
Deel 2 Regio-Groepjes ( elk in een aparte digitale ruimte) 
Op basis van de binnengekomen aanmeldingen stellen wij digitale groepjes samen met 
interesse in een bepaalde locatie.  Ieder regio-groepje krijgt een eigen digitale ruimte, 
zodat belangstellenden voor die specifieke locatie kennis met elkaar kunnen maken. 
Vanuit de stuurgroep zal 1 lid per groepje aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. 
 
Het gaat om de volgende locaties: let wel, het gaat om interessante mogelijkheden, 
nergens hebben we een definitieve toezegging! 
 
• Weesp 
• Bussum 
• Harmelen 
• Maarssen 
• Amersfoort/Leusden 
• Doorn/Driebergen 
• Soest 
 
Hoe geef ik me op voor deze bijeenkomst? 
Vul het bijgaande formulier in, maak je keuze voor een locatie, en stuur dit uiterlijk 18 
april naar: 35plus@degrasboom.nl. Je krijgt een bevestiging van je aanmelding. 
Uiterlijk 27 april ontvang je van ons het definitieve programma en de inlogcode voor 
deelname. 
 
‘Tot ziens’ op 29 april! 
 
Stuurgroep Grasboom Plus 
Harry van Haarlem Thérèse Lohmann  Johannes Leonhardt 
Pauline Kroon  Karien den Ridder 
 
Meer informatie over de Grasboom en de website van Grasboom Plus:  

Grasboom website: https://degrasboom.nl/ 

Website Grasboom +: https://grasboomplus.nl/
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AANMELDFORMULIER VOOR BIJEENKOMST  

‘Het opzetten van een nieuwe Grasboomlokatie’ 

Dag: donderdag 29 april (29-04-21)    Tijd: 19.30 uur 

NIET VERGETEN: naar welk mailadres moet de bevestiging van deelname?  
Naar: .. 
Beantwoord de volgende vragen en stuur deze z.s.m. (uiterlijk 18 april) naar 
mailadres: 35plus@degrasboom.nl 
 
1. Ik geef me op voor de 

digitale bijeenkomst 
• Naam: ………………………………………………………………………… 
• Mailadres:…………………………………………………………………… 
• Ik wil wel/niet een inlogcode……………………………………….. 

Ik ben:  
• Potentiële bewoner……………………………………………………… 
• Kartrekker………………………………………………………………….... 
• Anders…………………………………………………………………………. 

2. Extra persoon voor 
aanmelding 

• Naam: ………………………………………………………………………… 
• Mailadres:…………………………………………………………………… 
• Ik wil wel/niet een inlogcode……………………………………… 

Ik ben:  
• Potentiële bewoner…………………………………………………… 
• Kartrekker…………………………………………………………………. 
• Anders……………………………………………………………………….. 

3. In welke locatie ben je 
het meest 
geïnteresseerd? Kies er 
maximaal 2 uit.  
Bij de keuze wordt rekening 
gehouden met het maken 
van de 
(kennismaking)groepjes.  

 

Streep door / of verwijder waar je NIET in geïnteresseerd 
bent.  
• Weesp 
• Bussum 
• Harmelen 
• Maarssen 
• Amersfoort/Leusden 
• Doorn/Driebergen 
• Soest 

4. Vragen? Stel ze hier->  
 
 
 
 
 
 
 

 


