
  Inleiding 
 
Mijn naam is Jacky Gerrits, getrouwd en vader van drie kinderen 
en woonachtig in Dreumel.  
 
Onze jongste zoon van 16 heeft de diagnose ADHD,  
PDD-NOS subtype MCDD, Gilles de la Tourette en een angststoornis. 
Jarenlang hebben wij  getracht, d.m.v. therapieën, ondersteuning,  
korte en lange opnames voor behandeling, onze zoon binnen ons gezin te houden.  
Helaas hebben we eind 2016 moeten concluderen dat dit niet langer mogelijk is  
en zijn wij op zoek gegaan voor een passende woongroep voor hem. 
 
Zoektocht 
In onze zoektocht naar een passende woonomgeving voor onze zoon,  
kwamen we er achter dat er in de regio west maas en waal geen passend zorgaanbod voorhanden is. 
Het reguliere zorgaanbod sluit onvoldoende aan bij de bijzondere zorgvraag van deze jongeren. 
 
Mijn Droom 
Een eigen plek voor onze zoon, dicht bij huis, waar hij zich veilig voelt en gelukkig is.  
Waar hij zichzelf kan/mag zijn, maar ook waar hij zich kan ontwikkelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe gaan we die droom waarmaken? 
Middels een nog op te richten stichting “WiFiNN”, het realiseren en in stand houden van een 
kleinschalige wooninitiatief voor deze jongeren. 
Wonen, werken en vrije tijd worden ondersteund door zorg op maat, dus afgestemd op de persoon.  
 
Doelgroep 
Het gaat om normaal begaafde (IQ >85) jongeren/jongvolwassenen  (+/- 14+)  binnen het  
Autisme Spectrum Syndroom met (complexe) psychiatrische problemen en gedragsproblemen. 
Zij kunnen niet wonen in een normale woongroep. De jongeren hebben mogelijk al diverse  
opnames of  behandelingen achter de rug. Thuis wonen is door hun problemen ook geen optie.  
Deze jongeren hebben veel directe nabijheid, aansturing en toezicht nodig.  
Dat kan het thuisfront in de meeste gevallen onvoldoende bieden, vaak is dit te belastend voor hen 
en de overige gezinsleden. Daarnaast richten we ons ook op normaal begaafde jongvolwassene met 
ASS die binnen begeleid wonen graag een stap willen zetten naar meer zelfstandigheid 

Zorg 
De stichting stelt zich ten doel het project door een enkele zorgaanbieder te laten begeleiden.  
Deze begeleiding wordt bekostigd vanuit de gemeente (jeugdzorg) of een zorgzwaarte pakket 
GGZ, passend bij 24-uurs zorg en de mogelijkheid tot individueel maatwerk. In samenwerking met 
de zorgaanbieder wordt specifieke deskundigheid per individu ingezet en krijgt ieder de zorg die 
hij/zij nodig heeft. Men dient te beschikken over een indicatie vanuit de jeugdzorg of ZIC 
beschermd wonen, minimaal GGZ3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Betaalbaar) Wonen 
Iedere jongere / jongvolwassene bewoont zelfstandig een eigen appartement.  
De appartementen zijn geclusterd in een rustige, sociaal veilige woonomgeving, waar gebruik kan 
worden gemaakt van voorzieningen als winkels en openbaar vervoer. 
Tevens  beschikt het complex over gemeenschappelijke voorzieningen zoals huiskamer, keuken, 
hal en terras.  In deze ruimte kan er eventueel gekookt en/of gegeten worden en vinden er 
gezamenlijke activiteiten plaats.  
Omdat veel jongeren uit de doelgroep financieel afhankelijk zijn van een uitkering zoals Wajong, 
streven we naar wonen met huurtoeslag zodat de woonlasten betaalbaar blijven. 
 
Ouders 
Ouderparticipatie is een bewuste keuze. Ouders en verzorgers hebben een grote rol in het leven 
van de jongeren. Daarom willen we dat zij nauw betrokken zijn en blijven bij de realisatie en de 
continuïteit van de woonvorm. Ouders kunnen actief zijn in diverse commissies zoals; 
 

 Zorg 
 Bouw 
 Activiteiten 
 Sponsoring  

 
Stichting Prisma 
Prisma is een middelgrote organisatie in Brabant  
binnen de gehandicapte sector. In de afgelopen jaren  
heeft Prisma al zo’n 25 woon/ouderinitiatieven met  
succes begeleid en neergezet. Voor vergelijkbare initiatieven 
kunt u de website van Prisma bezoeken. 
http://www.prismanet.nl/zorgaanbod/wonen/wooninitiatieven/ 
 
Ook dit initiatief wordt, mede doordat ik als teamleider  
werkzaam ben bij Prisma, ondersteund en begeleid door  
professionals van Prisma. 



 

   

Bent u geïnteresseerd, heeft u vragen of wilt u meer weten? 
Neem dan contact op met 

 
Jacky Gerrits |     Jacky@WiFiNN.nl  |    06 818 755 89 

 
 

Om mijn droom te kunnen realiseren ben ik zoek 

naar ouders met dezelfde droom. 

 

Kunt/wilt u met mij de schouders er onder zetten, 

om samen dit initiatief vorm te geven? 

Dan kom ik graag in contact met u.  

 

Heeft u vragen of wilt u op andere manier dit 

initiatief (onder)steunen dan hoor ik dat graag. 

De naam wooninitiatief FiNN is gekozen omdat “Finn” 
als puppy van 8 weken bij ons is komen wonen met als doel  
opgeleid te worden tot Autisme Geleidehond voor onze zoon. 
Dit traject loopt nog steeds.  
 

 
 
 
 
Een mens kan niet altijd helpen, 

Een hond wel! 

Particulier wooninitiatief te 
Beneden-Leeuwen 


