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Doelgroepomschrijving Infinity-project 

 

Infinity is een kleinschalige woonvorm voor (jong) volwassenen met een intensieve 

begeleidings-/ zorgbehoefte op Urk. 

 

De bewoners hebben een verstandelijke beperking, bijkomende psychiatrische problematiek 

zoals een stoornis in het autistisch spectrum en/ of een syndroom. De mate van verstandelijke 

beperkingen kan verschillen van bewoner tot bewoner. Vaak is sprake van een disharmonisch 

ontwikkelingsprofiel, waarbij verschillende vaardigheden wisselend zijn ontwikkeld. Met name 

het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau, het niveau van aankunnen ligt hierin vaak 

beduidend lager.  

Door de combinatie van deze problematiek kunnen de bewoners gedragsproblemen laten zien, 

dit wordt ook wel moeilijk verstaanbaar gedrag genoemd. Daarbij kan gedacht worden aan 

verbale en fysieke agressie richting zichzelf en anderen; schoppen, slaan, bijten, spullen gooien, 

gillen en schelden. 

  

De combinatie van de problematiek maakt dat de bewoners de wereld op een andere manier 

beleven, ervaren en zien dan dat andere mensen dat doen. Tegelijkertijd kunnen deze bewoners 

vaak moeilijk duidelijk maken aan anderen welke behoeften, wensen en interesses ze hebben. 

Dit zorgt ervoor dat het goed begrijpbaar en overzichtelijk maken van de wereld om hun heen, 

elke dag opnieuw een grote uitdaging is. Zij hebben hier 24/7 de beschikbaarheid van 

begeleiding voor nodig. Dit zal bij de ene cliënt meer liggen in het stapsgewijs de dag doorlopen 

en voor een ander in het fysiek nabij zijn en toezicht houden.  

 

De bewoners hebben behoefte aan vaste structuren, routines en ritmes in 

hun leven, zowel in hun omgeving, hun begeleiding, als in de dag, week en 

maand. Dit zorgt voor voorspelbaarheid en herkenbaarheid in hun leven.  

 

De bewoners zijn mobiel; ze kunnen traplopen, zijn goed in staat om zich 

lopend te verplaatsen, kunnen zelfstandig gaan liggen, staan en zitten. De 

meeste bewoners vinden het fijn en leuk om te bewegen, fysiek actief bezig 

te zijn. 

 

De bewoners zijn opgevoed met het christelijke gedachtengoed en daar 

wordt o.a. aan tegemoet gekomen door gebed/ het lezen uit de bijbel/ 

taalgebruik en muziekkeuze. 

De overige invulling op christelijk gebied verschilt per bewoner. 

 

Contra-indicatie is de aanwezigheid van een crisisinterventieplan voor de 

bewoner welke geschreven wordt op het moment van reëel suïcide risico en 

floride psychiatrische problematiek, zoals psychoses. Voor mensen die een 

crisisinterventieplan hebben, is nabijheid van psychiatrische zorg 

(crisisdienst en psychiater) noodzakelijk. 

 

Begeleiding 

- Kennis over verstandelijke beperking, belang van sociaal emotioneel 

ontwikkelingsniveau, aanwezige stoornissen en syndromen. 

- Aansluiten bij ontwikkelingsniveau, stoornissen en syndromen. 

- 24/7 uur beschikbaar voor cliënten. 

- Groot empathisch vermogen om zich te kunnen inleven in cliënten, om op die manier 

de wereld goed te ondertitelen voor de cliënt. 

- Reflectief vermogen naar zichzelf en situatie. 

- Kennis over Wet Zorg en Dwang (vanaf januari 2020) 

- Triple C methode kennen en hanteren 




