
In onze leuke woongroep Navarea op Steigereiland (IJburg) in Amsterdam, 
wonen acht mensen met een verstandelijke beperking. Door vertrek van een 
van de bewoners komt er binnenkort een appartement vrij. 

De woongroep is op initiatief van de ouders gestart in 2007. 
Het is een levendige woongroep met veel activiteiten binnen- en buitenshuis zoals 
een jaarlijkse BBQ, een kerstdiner met alle begeleiders en ouders, in de zomer bootcamp, en 
door het jaar heen diverse uitstapjes. Iedere bewoner heeft daarnaast zijn eigen activiteiten en 
netwerk. 

Steigereiland is een rustige woonbuurt met veel water en zwemplekken in de buurt. 
Winkels zijn op loopafstand. Met de tram ben je in 10 minuten op het Centraal Station. 
Iedere bewoner heeft een eigen appartement en er is een gezamenlijke woonkamer en keuken. 
De woning heeft een tuin, een balkon en een fietsenstalling. 
De huurprijs valt binnen de huurtoeslaggrens. 
De begeleiding, verzorgd door Cordaan, wordt betaald vanuit het Persoons Gebonden Budget 
(PGB). 

Voor ons woonproject is het belangrijk dat: 
• je zelfstandig bent, 
• betrokken bent bij de andere bewoners, 
• meedoet in de maatschappij 

Wij zoeken iemand die graag in onze woongroep komt wonen. 
Van de nieuwe bewoner verwachten we dat je: 
• tussen de 20 en 35 jaar oud bent, 
• zelfstandig in een groep wilt (leren) wonen, 
• een dagactiviteit hebt, zoals stage, werk of opleiding, 
• meehelpt bij het koken, het doen van boodschappen, huishoudelijke klusjes en deelneemt aan 
groepsactiviteiten, 
• een gezonde leefstijl nastreeft en niet rookt, 
• beschikt over een persoonsgebonden budget (PGB) op basis van een indicatie voor de functie 
verblijf (minimaal VG3). 

De rol van ouders in ons Ouderinitiatief is belangrijk. Er wordt verwacht dat ouders actief 
betrokken zijn en blijven bij hun kind en de woongroep. Dit betekent o.a. dat zij deelnemen aan 
de 6-wekelijkse oudervergadering. Daarnaast zijn er incidentele en vaste taken die verdeeld 
worden. 

Ben je geïnteresseerd? Kom kijken en praten op onze Open Dag: 

Open Dag op zaterdag 24 september 2022 
van 14:00 – 16.30 uur. 

Het is de bedoeling dat ouders meekomen. 

 


