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DOELGROEP BESCHRIJVING STICHTING WIFINN 

 

1 Inleiding 
 

“Een eigen plek voor uw kind waar hij/zij zichzelf kan/mag zijn, zich veilig en 

gelukkig voelt en waar tevens mogelijkheden zijn voor verdere ontwikkeling” 

 

Het doel van stichting WiFinn is om de bewoners, mensen met een beperking, in staat te 

stellen om zo zelfstandig mogelijk een eigen leven te leiden en te kunnen participeren binnen 

de maatschappij. Echter, wanneer wij naar de zorgvraag van onze bewoners kijken, beseffen 

wij dat zij over onvoldoende mogelijkheden beschikken om volledig zelfstandig te kunnen 

wonen. Met het oprichten van stichting WiFinn willen wij voor hen een eigen plek creëren 

waar ze zich veilig en thuis zullen voelen, zodat zij hun leven zo zelfstandig mogelijk vorm en 

inhoud kunnen geven. Dit houdt concreet in dat de bewoners waar mogelijk zelf de regie 

voeren en waar nodig de zorg krijgen die zij verdienen/nodig hebben. Hiervoor zullen de 

bewoners zorg, begeleiding en ondersteuning op maat krijgen, waarbij de WLZ/WMO 

beschikking leidend is. WiFinn wil nauw samenwerken met haar bewoners, ouders/verzorgers, 

buurtbewoners en (zorg)professionals om een nieuwe (zorg)wijk te creëren. Stichting WiFinn 

staat dan ook open voor samenwerking met mede initiatieven om een positieve bijdrage te 

kunnen leveren aan de leefbaarheid van de wijk/van het dorp.  

2 Doelgroep  
De doelgroep wordt onderverdeeld in twee groepen: 

1. Jongvolwassenen (18-30) ASS normaal begaafd (IQ > 85) 

2. Jongvolwassenen (18-30) ASS gecombineerd met een licht verstandelijke beperking (IQ > 50, 

< 85) 

 

Beide groepen hebben eigen appartementen met de mogelijkheid tot begeleid/beschermd 

wonen met 24 uurs zorg en nabijheid van professionele zorg/hulpverleners met intensieve 

levensloopbegeleiding. De bewoners ontvangen begeleiding/ondersteuning gericht op een 

individueel zorg/begeleidingsplan welke is afgestemd op het nastreven van persoonlijke 

doelen en de WLZ/WMO beschikking leidend is. Hierbij kan gedacht worden aan het vergroten 

van de zelfredzaamheid en het realiseren van participatie binnen de maatschappij. 
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3 Indicaties 
● Jong volwassenen in de leeftijd van ca. 18 tot 30 jaar bij aanvang.  

● Normale intelligentie tot lichte verstandelijke beperking (IQ > 50). Echter is dit geen harde IQ 

grens, daar problemen vaak voortkomen uit een zogeheten ‘disharmonisch 

ontwikkelingsprofiel’: het cognitief functioneren ligt dan hoger dan de emotionele draagkracht 

en probleemoplossend vermogen.  

● Autisme Spectrum Stoornis en/of daaraan gerelateerde (psychiatrische) problematiek (bv. 

ADHD, angststoornis, problemen in emotieregulatie). 

● Behoefte aan (blijvend noodzakelijke) 24-uurs zorg en behoefte aan professionele begeleiding 

in de directe nabijheid. 

● Behoefte aan een veilige leefomgeving van waaruit deelname aan de samenleving  gevonden 

kan worden met ondersteuning van professionele begeleiding. 

● Enige mate van zelfredzaamheid (o.a. huishouden, persoonlijke verzorging), waardoor wonen 

in een appartement mogelijk is.  

● Behandeling en/of begeleiding accepteren. 

● Zorgprofiel WLZ  ZZP VG 3, 4, 5, of 6 , WLZ GGZ 1, 2 of 3 en WMO indicatie beschermd wonen 

met 24 uurs zorg, in een evenwichtige verdeling. 

● Over voldoende mate van verdraagzaamheid beschikken die noodzakelijk is om samen te 

kunnen wonen en leven in 1 gebouw. 

 

4 Uitsluitingscriteria 
• Personen waarbij er sprake is van (een hoog risico op) maatschappelijk risicovol gedrag, 

zoals diefstal, bedreigen en ernstige (geluids)overlast. 

• Ernstige psychiatrische problematiek niet gerelateerd aan of voortkomend uit Autisme 

Spectrum Stoornis: persoonlijkheidsproblematiek, dan wel stoornis; verslavingsstoornis; 

hechtingsstoornis; ernstige sociaal-emotionele problematiek. 

• Somatische problematiek als voorliggende zorgvraag, die specifiek verpleegkundig 

handelen vraagt.  

• Personen waarbij een (besloten) setting geïndiceerd is en inzet van middelen en 

maatregelen nodig zijn (art. 60).  

• Zeer ernstige fysieke agressie, waarbij sprake is van een hoog risico op (fysiek) letsel bij 

anderen. 

• Die geen zorg en hulpverlening accepteren. 

• Die niet bereid zijn tot deelname aan het groepsproces. 

• Die de veiligheid aantasten voor zowel zichzelf, medebewoners en/of medewerkers. 

• Die suïcidaal gedrag vertonen. 

• Die gediagnosticeerd zijn met een persoonlijkheidsstoornis, of kenmerken hiervan 

vertonen.  

http://www.wifinn.nl/
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• Die medebewoners en/of medewerkers discrimineren. 

• Met een langdurige intensieve (verpleeg) lichamelijke hulpvraag. 

• Met een drugs en/of alcoholverslaving. 

• Met agressieproblemen of seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor de 

groep en/of medewerkers. 

• Die vallen onder de wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn 

de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang). 

• Met ernstige Psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opvang vereist. 

• Voor wie vrijheidsbeperkende maatregelen nodig zijn. 

• Die bekend zijn bij justitie. 

• Die in de nacht structureel zorg nodig hebben 

• Die een hulpvraag, ondersteuning en of begeleiding nodig hebben die niet aansluit op die 

van de toekomstige bewoners/doelgroep van WiFinn, zoals een zorgvraag voortkomend 

uit een persoonlijkheidsstoornis 

• Die niet in de mogelijkheid zijn hun zorgindicatie  via WLZ, PGB, of WMO rond te krijgen. 

• Die geen passende indicatie en hierbij passend inkomen hebben om aan de 

betalingsverplichtingen te doen. 

• Die principieel en structureel medicatie ontrouw zijn. 

 

Bij alle overige niet benoemde uitsluitingscriteria, beslist het bestuur 
Het bestuur van WiFinn  behoudt zich het recht te beslissen voor wie en wanneer deze criteria uitsluiting tot gevolg 

hebben. Nadat het besluit om over te gaan tot uitsluiting door het bestuur genomen is, volgt er een exit gesprek en 

zal WiFinn samen met de zorgaanbieder stoppen met het faciliteren van woonruimte en verliest de bewoner hiermee 

ook het recht op zorgverlening binnen WiFinn. 
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