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MISSIE EN VISIE VAN  STICHTING WIFINN 

 
WONEN KUNNEN WE SAMEN! 

 

 

 

1 Missie  
Gewoon waar kan, bijzonder waar nodig! 

 

Een veilig thuis creëren, waar ruimte voor ontwikkeling van het menswezen centraal staat. 

WiFinn wil een omgeving creëren waar bewoners kunnen ontdekken wat ze (van elkaar) 

kunnen leren en leren wat ze kunnen ontdekken op het gebied van het vormgeven aan een 

eigen gewenste invulling van het leven. 

Ons doel is het faciliteren van een veilige levensloopbestendige woonomgeving, waarbij de 

onmogelijkheden mogelijk worden gemaakt door de samenwerking met de bewoners, de 

professionals, het netwerk en de directe omgeving. Door oog te hebben voor elkaar kunnen 

we samen vorm/kleur geven aan het leven en de directe leefomgeving. 

Centraal staan de actuele vraagstukken (mogelijkheden) van de bewoners van WiFinn die het 

zelfstandig wonen met een beperking voor deze doelgroep met zich mee brengt. WiFinn 

probeert te anticiperen op de actuele sociale vraagstukken en zo te voorzien in de belangen 

van haar bewoners. Dit met als doel de zelfredzaamheid van de bewoners te vergroten en de 

kwetsbaarheden te verkleinen. 

We streven hierbij naar een menselijke wisselwerking tussen onze cliënten en alle 

betrokkenen om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de directe leefomgeving. Dit op 

een zo duurzame mogelijke wijze. WiFinn hecht dan ook veel waarde aan de manier waarop 

mensen met elkaar omgaan. 
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2 Visie  
 

Laat mij doen wat ik zelf kan en help mij bij hetgeen ik nog moet/kan leren.  

Deze uitspraak vormt ons uitgangspunt van de zorgverlening. 

 

2.1 Uitgangspunten 

➢ Eigen invulling van het leven staat voorop. We richten ons op het versmelten van wensen, 

behoeften en mogelijkheden van het individu in een op maat gemaakt 

leefplan/behandelplan. 

➢ Het bieden van onderscheidende professionele zorg binnen onze doelgroep, waarbij het 

bieden van een veilige woonomgeving ons uitgangspunt vormt. 

➢ Leveren van maatwerk op actuele/sociale vraagstukken binnen de (zorg)wijk, waarbij 

openheid voor samenwerking vanzelfsprekend is. 

➢ Op een duurzame manier een bijdrage leveren aan de woonomgeving/zorgwijk. 

➢ De bewoners van WiFinn samen zo optimaal mogelijk laten functioneren binnen de 

maatschappij 

 

2.2 Waar wij voor staan 

WiFinn richt haar pijlen op het zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren binnen de 

zorgwijk/maatschappij, waarbij elkaar helpen/oog voor elkaar hebben voorop staat. Binnen 

WiFinn staan identiteit, individuele behoeften en wensen centraal. De zorg wordt afgestemd 

op het individu waarbij de WLZ/WMO beschikking leidend is. WiFinn is van mening dat de 

cliënten/bewoners van WiFinn een positieve bijdrage kunnen leveren aan de leefomgeving en 

wil dit zo duurzaam mogelijk faciliteren. 
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3 Kernwaarden 
 

De 3 kernwaarden van WiFinn zijn: 

 

1. Jezelf/authentiek zijn 

Iedere bewoner heeft het recht authentiek te zijn, met respect voor zijn of haar eigen 

levens- en hulpvragen.  Alleen in een veilige leefomgeving komt men tot zelfontplooiing 

en balans in zijn of haar ontwikkeling 

 

2. Veiligheid 

WiFinn doet er alles aan een veilige leefomgeving te creëren met behulp van 

deskundige zorg, nauwe samenwerking met ouders/opvoeders, familie en al dan niet 

andere betrokkenen/deskundigen om een vangnet te creëren wanneer dit nodig 

mocht zijn. 

 

3. Verbondenheid 

Het belang van ergens bij horen wordt door WiFinn onderkend. Hierom zal de zorg en 

toewijding binnen WiFinn zich richten op het hebben, uitbreiden en behouden van een 

functioneel sociaal netwerk en het hebben van zinvolle dagbesteding/werk. 
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