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Beleidsplan Stichting Infinity 2020-2023 

 

Inleiding  
 
Infinity is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders van jong 
volwassen mannen met een verstandelijke beperking en/of ASS-problematiek.  
Het doel van de stichting is het bieden van huisvesting in een kleinschalige 
woonvoorziening. Het gaat hier om permanente bewoning van 10 tot 12 mannen die 
24/7, structuur,  sturing, verzorging, dag- en vrijetijdsbesteding nodig hebben voor een 
betekenisvol leven. Voor het ontwikkelen van dit project hebben ouders zelf het initiatief 
genomen en een stichting opgericht in december 2016. 
 
De Stichting heeft een zorgvisie geschreven deze vloeit voort uit het projectplan dat in 

2016 was opgesteld door de 2 initiatiefnemers. In dit projectplan stond tevens een 

programma van eisen voor het wonen opgesteld. Dit wordt zoveel mogelijk afgestemd 

op de bewoners. Een veilige, beschermde leefomgeving met professionele begeleiding is 

van het grootste belang. Daarnaast is daarbij belangrijk dat de bewoners zoveel als 

mogelijk onder begeleiding aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen.  
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Woon- en welzijnsfunctie in een gebouw.  
 
De woonzorgvoorziening zelf, die wij voor ogen hebben voorziet in 12 appartementen 
(woonkamer/keuken, slaapkamer en natte cel) om de bewoners in staat te stellen zo 
zelfstandig mogelijk te wonen.  
Daarnaast zijn inpandig gemeenschappelijke voorzieningen zoals een woonkeuken, een 
huiskamer en een ontspanningsruimte. Deze ruimtes zijn enerzijds een ontmoeting- en 
ontspanningsruimte voor de bewoners, anderzijds bieden deze ruimtes de mogelijkheid 
om zich verder te ontwikkelen en ontspannen met activiteiten zoals koken met 
begeleiding en snoezelen. 
Deze gemeenschappelijke ruimtes vervullen daarmee een welzijnsfunctie in beschermde 
vorm en zijn er bovendien op gericht om mensen met verstandelijke beperking en ASS 
zo normaal mogelijk te kunnen laten wonen. Vrienden en familie worden veelal 
ontvangen in de appartementen van de bewoners zelf zodat er voor de overige 
bewoners met hun ASS-problematiek geen/ nauwelijks hinder is en hun structuur wordt 
doorbroken. 
In de woning wordt voor het personeel een kantoor en een slaapplaats gecreëerd. 
 
Profiel bewoners en begeleiders 

De woonvorm wordt ingericht en gemaakt voor jongeren die permanent, structuur, 

veiligheid en bescherming nodig hebben. Daarbij moet het mogelijk zijn de 

appartementen/studio’s te scheiden van de gehele woonvorm.  

Deze bewoners hebben permanente structuur, veiligheid, sturing en bescherming nodig. 

De begeleiding is, daar waar nodig individueel en structuur biedend met nadruk op 

voorspelbaarheid van invulling vd dag met vaste christelijke leefregels. De begeleider 

geeft hulp en neemt over daar waar nodig is tijdens de algemene dagelijkse 

levensverrichtingen, ook buiten de woning.  

De begeleiding zal ten alle tijden risicovol gedrag en maatschappelijk probleem gedrag 

proberen te voorkomen. De begeleiders zijn bekend met de triple c, ‘geef me de 5’ of 

TEACHH methode en kan die waar nodig toepassen. Er is altijd de nabijheid van een 

collega begeleider. De bewoners hebben weinig wisselende, vaste begeleiders die ook 

tijdens de dagbesteding begeleiden. 

De begeleider herkend door alertheid en nabijheid structurele en vaak cumulatieve 

gedragsproblematiek van bewoners. Hij/zij herkend psychiatrisch problematiek en weet 

te handelen bij manipulatief, dwangmatig, ontremd en reactief gedrag.  

Het begeleidingsdoel is gericht op een veilig en betekenisvol leefklimaat waarin de 

bewoners dagelijks stabiel en overzichtelijk leven.  

Vanwege combinatie van op elkaar ingrijpende problematiek is deelname aan sociaal 

leven alleen mogelijk met individuele begeleiding. Sociaal redzaamheid is dus niet 

mogelijk zonder hulp of overname van begeleiders. 

Bij de psychosociale/cognitieve functies, zoals denken, geheugen en concentratie hebben 

de bewoners 24/7 hulp, structuur en sturing van de begeleiders in hun nabijheid nodig. 
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Daar waar nodig is er toezicht en stimulatie van de begeleider om de algemene 

dagelijkse levensverrichtingen kunnen uitvoeren. Specifieke sturing bij de persoonlijke of 

huishoudelijke verzorging wordt tijdig herkend en dagelijks begeleid. In beide gevallen is 

er altijd toezicht bij het uitvoeren van deze dagelijkse taken. 

Bewoners van Infinity functioneren sociaal zeer beperkt zelfstandig en zijn intensief 

begeleidingsbehoeftig vanwege hun ASS en/of verstandelijke beperking. Dit resulteert in 

gedrag en psychiatrische problematiek. De begeleiding van de bewoners is individueel en 

structuur biedend, gericht op het reguleren van de gedrag en daarbij zorgdragen aan 

hun veiligheid en die van de omgeving. De begeleiding werkt, daar waar nodig met de 

triple C methode. Er is een voorspelbare invulling van de dag, met vast gestelde 

christelijke leefregels.  

Op het gebied van Sociale redzaamheid hebben de bewoners van Infinity veel al hulp of 

overname van taken nodig. Met name bij het uitvoeren van complexere taken, het 

regelen van algemene dagelijkse levensverrichtingen en huishoudelijk leven is vanwege 

hun beperking en gedragsproblematiek een uitdaging. Nabijheid, sturing en begeleiding 

van de begeleiders is 24 uur aanwezig. 

De bewoners van Infinity zijn wel mobiel, maar hebben altijd stimulering, toezicht en 

begeleiding buitenshuis nodig. De bewoners van Infinity hebben doorgaans geen 

verpleging nodig. Stichting Infinity heeft een christelijke identiteit 

Samenwerking en zorgvisie. 
 
De Stichting zelf verleent geen zorg; daarvoor wordt bij realisering van de woning een 
professionele zorgaanbieder ingezet. Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
met ’s Heerenloo, een professionele zorgaanbieder die ervaring heeft met het begeleiden 
van ouderinitiatieven. Stichting Infinity heeft vastgesteld dat de zorgvisie, “Samen Regie” 
van deze zorgaanbieder nauw aansluit op de woonvisie van Stichting Infinity.  
Over de uitgangspunten in de zorg en de financiering ervan is de stichting met ’s 
Heerenloo, Patrimonium en de gemeente Urk in gesprek.  
De zorg gaat verleend worden door ‘s Heerenloo met behulp van in gezamenlijk overleg 
aan te trekken medewerkers. De zorg wordt verleend op basis van individuele 
zorgplannen en de bewoners als groep. Ondersteuning in de vrije tijd, het stimuleren 
van verdere ontwikkelingsmogelijkheden en het onderhouden van netwerken zijn daarbij 
sleutelbegrippen. Deze voorzieningen als zodanig zijn noodzakelijk om deze mensen met 
een verstandelijke beperking zo normaal mogelijk te kunnen laten wonen.  
 
Samen met s’Heerenloo houdt de Stichting regie op de zorgverlening van de bewoners 
en juist door de kleinschaligheid van de woonvoorziening kan optimale zorg worden 
geboden. s’Heerenloo, woningcorporatie Patrimonium en de gemeente Urk werken 
samen aan een haalbaarheid plan tot woonhuisvesting. Momenteel onderzoekt men het 
plan op nieuwbouw in de te ontwikkelen Zeeheldenwijk op Urk. 
 
Een belangrijk onderdeel van de zorgvisie waaraan de stichting in haar beleid specifiek 
aandacht wil besteden is het maximaal benutten van de ontwikkelingsmogelijkheden van 
de bewoners. In de komende jaren zal door s’ Heerenloo, in het individuele zorgplan van 
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iedere bewoner de ontwikkelingsmogelijkheden en competenties in beeld worden 
gebracht. Periodiek zal in datzelfde plan worden aangegeven langs welke weg het 
benutten van die ontwikkelingsmogelijkheden en competenties zal plaatsvinden. Daarbij 
zal optimaal gebruik worden gemaakt door de begeleiding van de werkzaamheden die 
het wonen in de groep met zich meebrengen en de sociale vaardigheden die het wonen 
in een groep vereisen. Daarnaast kunnen ook individuele trajecten al dan niet extern 
worden ingezet. 
 
Zorg is leidend over familie. s’Heerenloo heeft leidende functie ouders adviserend. 

Werkwijze stichting 
 
Stichting Infinity wil zo transparant en professioneel mogelijk te werk gaan.  
De ouders binnen de stichting hebben een cursus gevolgd bij Per Saldo en hebben 
diverse mensen binnen andere zorginstellingen gesproken om hun blikveld te vergroten. 
Tevens is er veel materiaal doorgelezen om ons deze materie rondom het opzetten van 
een ouderinitiatief meer eigen te maken. 
Daarnaast krijgt Sichting Infinity bekendheid binnen de woongemeenschap middels: 
website, Facebook, interviews in regionale kranten, oproepen in nieuwsbrieven van de 
school voor speciaal onderwijs etc.  
Het dagelijks bestuur van de stichting komt 1 x per 2 maanden bij elkaar en stemt 
wekelijks af via een appgroep. De mensen uit het dagelijks bestuur zijn de 
contactpersonen voor de samenwerkende organisaties. 
2 keer per jaar wordt met de overige ouders overleg gehouden over de dagelijkse gang 
van zaken binnen de woning.  
 
Aanmelding nieuwe bewoners 
 
Ouders die zich herkennen in de identiteit van Infinity en opzoek zijn naar een 
woonvorm voor hun zoon met verstandelijke beperking en/of ASS-problematiek zijn 
welkom om zich aan te melden via s Heerenloo. Door middel van screening wordt er met 
de gedragswetenschapper van s’Heerenloo bepaalt of de aangemelde persoon kan gaan 
wonen bij Infinity. 
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De komende drie jaren is het beleid van Stichting Infinity gericht op:  
 
- het bewaken van de tijdlijn van gemeente Urk, Patrimonium en s’Heerenloo 

- het volgen en bijsturen van het ontwikkelen van een veilige woonomgeving 

- door advies en ondersteuning de zorgverlening voor de bewoners optimaliseren 

- Toezien dat de ontwikkelingsmogelijkheden van de bewoners maximaal wordt benut 

- Meedenken over de ontwikkeling voor dagbesteding op het terrein voor de bewoners 
binnen/ buiten Stichting Infinity 

- bewaken van systeem en sturing voor deze doelgroep (TEACCH-systeem, Geeft me de  
5 of Triple C) 

- het mee ontwikkelen van een praktisch hanteerbaar systeem van afspraken over de 
begeleiding, kostenberekening en verantwoording met s’Heerenloo 

- de toekomstige buurtbewoners betrekken bij de ontwikkelingen om ze kennis te laten 
maken met de bewoners 

-werving van sponsoren voor het realiseren van ontwikkeling en speel materialen voor 
binnen en buiten 
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