
Voor wie?
WWA Emma is een woon- en werkvoorziening 

voor mensen met autisme (WWA). De bewon-

ers zijn 18 jaar of ouder en normaal of hoger 

begaafd. Ze hebben gedurende 24 uur per 

dag een beschermende woonomgeving nodig, 

omdat hun zorgvraag complex van aard is en 

alle levensgebieden betreft.

De woningen
Emma heeft vijf afdelingen en er is plaats voor 

28 mensen, verdeeld in groepen. In de woning 

heeft iedere bewoner een eigen zit-/ slaap-

kamer, een tv- en internetaansluiting en een 

complete eigen badkamer. Elke afdeling heeft 

een gemeenschappelijke huiskamer, keuken. 

Het pand beschikt over een fijne grote binnen-

tuin en een klein buitenterras per afdeling.

WWA Emma

Begeleiding
De woonvorm heeft een team van deskundige 

medewerkers. Zij zijn in staat mensen met 

autisme te begrijpen, te accepteren zoals ze 

zijn en het eigen gedrag af te stemmen op het 

gedrag van bewoners. De teamleider heeft de 

dagelijkse leiding, daarnaast zijn er woon- en 

werkbegeleiders en verpleegkundigen die 

worden ondersteund door psychogen. 

Op afroep is een psychiater beschikbaar en 

de huisarts is bereikbaar op fietsafstand. Het 

eten wordt, samen met de bewoners, bereid 

door een kok. Daarnaast zijn er huishoudelijk 

medewerkers; samen met de overige team-

leden ondersteunen zij de bewoners bij het 

schoonhouden van de woning.

Welkom op WWA Emma in Rosmalen, een woon- en werkvoorziening voor mensen met 

autisme in combinatie met psychiatrische problematiek en/of gedragsproblemen.  



Meer weten? 

www.ggzoostbrabant.nl

Bezoekadres:

Peter de Gorterstraat 1-f, 5248 NS Rosmalen

Postadres; Postbus 3, 5427 ZG Boekel 

088 - 846 00 75

Onze uitgangspunten
• Wij bieden veiligheid en geborgenheid aan 

onze bewoners. Wij hebben respect voor 

hen en hebben oog voor hun talenten en 

beperkingen.

• Structuur, regelmaat en nabijheid zijn 

uitermate belangrijk. Hierbinnen worden 

bewoners gestimuleerd tot het maken van 

keuzes in hun leven. Hierbij letten wij erop 

dat zij niet overvraagd worden.

• De algehele sfeer rondom werk en 

prestaties is een klimaat van tolerantie en 

geduld. We bieden diverse arbeidsmatige 

activiteiten aan.

• Hier en nu hoort er een goed leven op 

Emma te zijn, echter het toekomst- 

perspectief van een bewoner is altijd een 

punt van aandacht.

• We hebben aandacht voor alle lev-

ensgebieden van een bewoner.

• Bewoners kunnen op Emma blijvend wonen 

en werken.

• Ouders zijn de grootste experts wat hun 

kind betreft en zijn bondgenoten in de zorg.

Werk en dagbesteding
Vanuit Emma worden arbeidsmatige activiteiten 

aangeboden. In het gebouw is een grote werk/

activiteitenruimte aanwezig, genaamd de Makerij. 

Hier vinden veel van de dagelijkse werkzaamheden 

plaats, zoals koken en bakken, licht industrieel werk, 

creatieve bezigheden en sportactiviteiten. 

Op loopafstand bevindt zich een groentekas waar 

de bewoners werken onder begeleiding van een 

werkbegeleider. Daarnaast zijn er werkposten  

beschikbaar op het terrein van Coudewater. We 

overleggen met bewoners waar de interesses 

liggen; op basis hiervan wordt een werkrooster 

gemaakt.

Ligging
WWA Emma bevindt zich in een prachtige om- 

geving op landgoed Coudewater aan de rand van 

Rosmalen. Het is een park- en bosachtige omgeving 

met talloze mogelijkheden voor werk en dag- 

activiteiten. Het gezellige centrum van Rosmalen 

en ’s-Hertogenbosch zijn goed te bereiken per fiets, 

bus of trein. Ook zijn er diverse sport- en recreatie-

mogelijkheden op fietsafstand van Emma. 

Meer weten?Neem gerust contact met ons op.  

De koffie staat klaar!


