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STICHTING WOONINITIATIEF BEST  

Stichting Wooninitiatief Best (hierna: WIB) is een uniek ouderinitiatief dat een eigen 
appartementencomplex beheert in het centrum van Best. Ieder appartement heeft een eigen 
voordeur en er zijn 2 gemeenschappelijke ruimtes. Er wonen 14 personen, veelal met een stoornis 
binnen het autistisch spectrum en een normale begaafdheid en daarnaast enkele personen met licht 
verstandelijke beperkingen. De bewoners worden door ingehuurde zorgprofessionals ( via Amarant) 
ondersteund en begeleid, zowel individueel als in groepsverband. Structuur, duidelijkheid en 
creatieve oplossingen. Dat is waar onze (jong)volwassen bewoners behoefte aan hebben. Ieder 
persoon is anders en vraagt om een specifieke begeleidingsstijl.   

DOELGROEP  

 
Het WIB biedt ruimte aan bewoners met/die: 

 Een gediagnosticeerde Autisme Spectrum Stoornis (DSM-V classificatie)1  

 Een Autisme Spectrum Stoornis (hierna: ASS) die op de voorgrond staat en die gepaard gaat 
met blijvende, ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren; 

 Een leeftijd van tenminste 20 jaar hebben; 

 In staat zijn eigen voordeurbeleid te voeren; 

 Een indicatie voor 24-uurszorg hebben; 

 Een indicatie voor “Beschermd Wonen” in de vorm van een PGB hebben; 

 Een vorm van daginvulling hebben; 

 Intensieve woonbegeleiding met intensieve gedragsregulering behoeven. Er mag geen 
sprake zijn van ernstige gedragsproblemen, denk daarbij aan (verbale) agressie en/of 
middelenmisbruik; 

 Ouders/ vertegenwoordigers die het mentorschap en financieel beheer over hun 
zoon/dochter hebben; 

 Een zorgovereenkomst hebben afgesloten met het WIB  die op haar beurt een   
overeenkomst afsluit met een professionele zorgaanbieder voor het hele WIB. Vanuit deze 
zorgovereenkomst wordt voor iedere individuele bewoner een hulpverleningsplan op maat 
gemaakt en uitgevoerd; 

 Ouders/verwanten hebben met een betrokken rol in de zorgdriehoek bewoner – ouders/ 
verwanten – zorgaanbieder; 

 Ouders of een wettelijk vertegenwoordiger ook in daden bereid zijn om het wooninitiatief te 
ondersteunen en bereid zijn om zorg en inzet voor het collectief te tonen.  
 

Uitgangspunt is dat iedere nieuwe bewoner bereid is een inventarisatie van de zorgbehoefte te laten 
maken door een door het WIB aan te wijzen instelling. Verder onderschrijven bewoner, ouders en/of 

 
1 In DSM V zijn de diagnose PDD-NOS, Asperger en Klassiek Autisme samengevoegd onder één noemer: Autisme 
Spectrum Stoornis (ASS). De term spectrum geeft hierbij aan dat er diversiteit/gradatie bestaat in de mate en wijze 
waarin/waarop autisme zich uit. In de DSM V kan bij deze diagnose worden aangegeven of er sprake is van een 
“milde” of “ernstige” mate van ASS. 
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de wettelijk vertegenwoordiger van de bewoner het huishoudelijk reglement van de stichting en het 
huurdersreglement van de beheersstichting.  
 

DOEL VISIEDOCUMENT 

 
In dit visiedocument beschrijven ouders van de bewoners de missie, visie en wensen met betrekking 
tot de zorgvoorziening voor dit ouderinitiatief. 
 

 De woonlocatie is te vinden aan de Raadhuisstraat in Best of in de directe omgeving 
daarvan. De locatie bestaat uit 12 appartementen, twee gemeenschappelijke ruimten en een 
kantoor. 

 Er zijn 2 stichtingen: een beheerstichting voor het onroerend goed (SOWIB) en een 
exploitatiestichting WIB (met ANBI-status). 

 De statuten van de exploitatiestichting beschrijven o.a. de doelgroep, de mate van beperking 
en zelfstandigheid m.b.t. wonen. Kernbegrip hierbij is “het eigen voordeur beleid, d.w.z.; 

o Geen mini-instelling, maar 12 afzonderlijke appartementen. 
o De bewoners hebben een redelijke mate van zelfredzaamheid m.b.t. wonen en 

huishoudelijke zelfstandigheid, maar hebben hier wel coaching bij nodig. 
o Er wordt 24-uurszorg geboden, met ‘achtervang’ in de nachtelijke uren.  Dit element 

is nadrukkelijk onderdeel van de beschrijving van de zorgvraag. Achtervang wordt 
geboden door ouders/netwerk. Daarnaast is een contract afgesloten met 
“Digicontact” voor achtervang wanneer ouders/netwerk  niet beschikbaar is. 
 

Behalve voor de zorgvraag dient dit document tevens als leidraad voor: 

 Het structureren van activiteiten van ouders/vertegenwoordigers ten behoeve van de 
realisatie van de gewenste zorg.  

 Gesprekken met en selectie van zorgaanbieders. 

 Een functiebeschrijving voor selectie en beoordeling van begeleiders (profielen van 
functieomschrijvingen zijn te vinden op website WIB). 

 Een eerste opzet m.b.t de voortgang en borging van de zorg in een later stadium, wanneer 
ouders geen derde partij meer kunnen zijn in het Driehoekmodel Bewoners- Ouders-
Zorgaanbieder. 

 
Dit visiedocument wordt jaarlijks besproken en zo nodig herzien. 
 

UITGANGSPUNTEN VISIE OP ZORG  

 
Het WIB biedt een groep bewoners professionele zorg en begeleiding bieden in een beschutte 
woonomgeving. Dit alles onder regie van de ouders. Het wooninitiatief streeft na dat de bewoners 
zich maximaal kunnen ontplooien en een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden, midden in de 
samenleving.  
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MISSIE  

 
Het WIB stelt zich ten doel om een woonvoorziening in het centrum van Best voor bewoners met 
ASS en een disharmonisch ontwikkelingsprofiel in stand te houden en verder te ontwikkelen. Elke 
bewoner binnen deze woonvoorziening beschikt over een eigen appartement. Een zorgteam biedt de 
bewoners, met maximale gebruikmaking van hun mogelijkheden en met respect voor hun 
beperkingen, een veilig, vertrouwd en geborgen thuis. 
 

VISIE  

 
Het WIB streeft na dat bewoners zich maximaal kunnen ontwikkelen, midden in de samenleving. 
Hierdoor worden de bewoners minder afhankelijk van de ouders, waarbij het uiteindelijke doel is: het 
ontwikkelen van autonomie, eigenheid en zelfredzaamheid. Daarnaast wil het WIB ook sociale 
contacten en interactie bevorderen binnen het WIB. Op basis van de benodigde zorgbehoefte richt 
het WIB zorg op maat in zodat het op ieders eigen tempo en manier gaat. We denken vooral in de 
mogelijkheden, want als je denkt in mogelijkheden, houdt leren nooit op en ontstaat ruimte voor 
creativiteit en nieuwe ideeën. Successen en resultaten (groot en klein) van onze bewoners worden 
daarom benadrukt en gevierd.  
 

DOELSTELLINGEN BEGELEIDING  

 
Iedere persoon is anders en vraagt om een specifieke begeleidingsstijl. Het zorgteam kijkt met de 
bewoner en de naaste omgeving welke zorg en begeleiding het beste past. We coachen en 
stimuleren de bewoners in hun verantwoordelijkheden binnen het zelfstandig wonen.  
 

 Begeleiding neemt een proactieve houding aan om te zorgen dat bewoners niet vereenzamen. 
Mee helpen, ondersteunen, opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk. 

 Begeleiding stimuleert, motiveert en enthousiasmeert de bewoners om juiste en gezonde 
leefpatronen te leren hanteren en blijven hanteren, verantwoorde en gezonde voeding tot zich te 
nemen, voldoende te bewegen, hygiëne in acht te nemen en zich persoonlijk goed te verzorgen. 

 Begeleiding stimuleert bewoners tot deelname en op gepaste wijze participeren aan de 
maatschappij en biedt hierbij ondersteuning op maat.  

 Kernbegrippen hierbij: continuïteit van zorg, signaleren van (onuitgesproken) 
ondersteuningsvragen, veiligheid, sociale interactie en zelfredzaamheid.  

 
De algemene zorg wordt zoveel mogelijk gebundeld, waarbij wordt uitgegaan van de begrippen 
solidariteit en collectiviteit. We hebben oog voor individuele zorg en groepszorg. Hierdoor is de 
begeleiding in staat, in nauwe samenhang met de wensen van de bewoners en ouders, de juiste 
kwaliteit en kwantiteit zorg op maat te leveren. 

BEGELEIDINGSKLIMAAT  
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Het WIB wil de bewoners, in samenwerking met de ouders/verwanten, de benodigde professionele 
zorg en begeleiding bieden, in een beschermde woonomgeving. Hierbij wordt uitgegaan van de 
samenwerkingsdriehoek ouders/bewoners/begeleiding, waarbinnen ieder een eigen, unieke inbreng 
heeft. De samenwerkingsdriehoek dient gebaseerd te zijn op gelijkwaardigheid en respect en op het 
continu verbinding zoeken met elkaar. Begeleiding is gericht op ieders zorgbehoefte, maar ook op 
groei in de ontwikkeling. Begeleiders hebben daarbij een (pro-)actieve rol en houding, gericht op de 
benodigde ondersteuning van de bewoners. Deze ondersteuning wordt ondersteund door een 
methodiek waarbij de bewoner zelf sturing geeft aan zijn of haar ondersteuning.  
Individuele zorg vindt altijd in overleg met ouders/ verwanten plaats. Voor iedere bewoner wordt in 
samenspraak tussen bewoner (indien mogelijk), ouders/familie en begeleiding een persoonlijk plan 
opgesteld. Hierin zijn ondersteuningsafspraken vastgelegd, eventuele risico- en 
signaleringsafspraken en waar mogelijk ook ontwikkelafspraken.  
 
De begeleiding is fysiek zichtbaar aanwezig binnen het Wooninitiatief en dus in directe nabijheid. 
Begeleiding stelt zich proactief op om zich zichtbaar te maken en beschikbaar te zijn voor de 
bewoners, ouders/verwanten en hun vragen.  
 
Tevens wordt gestreefd naar mogelijkheden om de bewoners contact te laten leggen met elkaar, o.a. 
door een aanbod van gezamenlijke activiteiten. Naast deze gezamenlijke momenten hebben 
bewoners ook te maken met andere communicatielijnen binnen het WIB, zoals het systeem van 
medebewoners (familie, vrienden, kennissen, etc.). Om het gevoel van veiligheid (fysiek, emotioneel) 
te verkrijgen en te waarborgen is er, naar individuele behoefte, begeleiding nodig. Ook voor 
bestendiging van vriendschap en partnerrelaties is, eveneens naar individuele behoefte, begeleiding 
nodig 
 
De bewoners staan in het WIB centraal en zijn volwaardige mensen met hun eigen mogelijkheden, 
talenten en beperkingen. Het is belangrijk om samen met hen te zoeken naar punten waarbij ze 
steun nodig hebben in hun dagelijks leven en bij hun ontwikkeling. Daarbij moet worden gewaakt 
voor mogelijke zelfonderschatting en zelfoverschatting van de bewoners, zonder dat zij beperkt 
worden in hun ontwikkeling. Het is goed om je beperkingen te leren kennen, jezelf beter leren 
kennen en jezelf durven te uiten. Hierbij is begeleiding en sturing nodig. Bewoners moeten 
aanspreekbaar zijn op normen en waarden, zoals die in de maatschappij worden beleefd en hoe zij 
rekening (dienen te) houden met elkaar en met hun woonomgeving. 
 

GROEPSZORG  

 
Door het bundelen van PGB’s is groepszorg mogelijk en is daarbij specifiek aandacht voor de 
onderlinge verhoudingen tussen de bewoners. Op deze manier kan een groepsgevoel worden 
gecreëerd dat ervoor zorgt dat de bewoners zich thuis voelen op de plek waar ze wonen. De 
groepszorg wordt gegeven in de gezamenlijke ruimten. Groepszorg houdt in dat bijvoorbeeld 
gezamenlijk wordt gekookt en gegeten. Maar het kan ook betrekking hebben op activiteiten met 
meerdere bewoners. Tijdens deze activiteiten houdt een begeleider toezicht en zorgt hij/zij ervoor dat 
iedereen de aandacht krijgt die nodig is. Het sociaal netwerk wordt hierdoor vergroot. Bewoners 
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kunnen zo ook zien hoe andere bewoners omgaan met hun beperking en mogelijkheden en leren 
daarvan.  
 

PRIVACY  

 
In de persoonsgegevensverwerking gaan zowel medewerkers als ouders/verwanten zorgvuldig om 
met persoonsgegevens van bewoners. Zorgvuldig wil zeggen, in overeenstemming met de actuele 
wetgeving met betrekking tot verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, uitwerken, wijzigen, 
opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, afschermen, uitwissen en vernietigen van 
persoonsgegevens. Medewerkers geven uitvoering aan de bepalingen van de AVG. 
 

COMMUNICATIE OUDERS/VERWANTEN  

 
Omdat alle ouders/vertegenwoordigers lid zijn van het bestuur is het belangrijk dat iedereen via een 
duidelijke communicatie op de hoogte is van alles wat speelt. Het Dagelijks Bestuur zorgt dat alle 
ouders/verwanten op de hoogte zijn van belangrijke zaken binnen het WIB door:  

 verslagen van alle DB-vergaderingen met de zorgcoördinator van het WIB en de manager van 
Stichting Wiself  te delen. Dit gebeurt via de knop Leden op de website van het WIB. ;  

 verslagen van alle bestuursvergaderingen te delen (eveneens via het gesloten kanaal van de 
website);  

 korte, zakelijke berichten te delen via een Whatsapp-groep ‘WIB ouders en begeleiding’; 

 informatie uit relevante netwerken te delen via de website.   

 Informatie over ontwikkelingen van bewoners individueel verloopt  via het communicatie- en 
samenwerkingsplatform OZO verbindzorg. 

 

WONEN  

 
Het WIB heeft gekozen voor het model van gescheiden zorg en wonen. De kosten van de zorg 
worden gefinancierd uit de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) van de bewoners. De huur en 
inrichting van de appartementen en de kosten voor levensonderhoud betaalt ieder uit het eigen 
inkomen. Bewoners huren hun eenpersoonsappartement van Stichting Beheer Onroerend Goed 
Wooninitiatief Best en betalen niet meer dan de huur toeslaggrens. 
 Elke bewoner krijgt een individueel huurcontract dat gekoppeld is aan een zorgovereenkomst met 
het WIB.  
 

EEN (T)HUIS VOOR ONZE BEWONERS  

 
De woonvoorziening bestaat uit 12 appartementen, elk met eigen voordeur en eigen 
Nutsvoorzieningen. Elk appartement is voorzien van een woonkamer, slaapkamer, keuken en 

badkamer. Sinds 2020 beschikken alle appartementen over een airco. Alle voordeuren komen uit op 



6 
 

een centraal trappenhuis. Er is geen lift. Naast de 12 appartementen zijn er twee 
ontmoetingsruimtes, b.v. voor gezamenlijke activiteiten. 
De voorzieningen zijn in directe nabijheid van het zorgteam.  
 

GROEPSGROOTTE EN -SAMENSTELLING  

 
Er zijn 15 bewoners die zorg ontvangen bij het Wooninitiatief Best. De primaire doelgroep is 
omschreven in de inleiding en in uitgebreidere vorm terug te lezen in de statuten. Een aantal 
gedefinieerde criteria waaraan bewoners minimaal moeten voldoen, zijn hierin vastgelegd. Hieronder 
vallen: 

 Bewoners hebben zelf een duidelijke wens om zelfstandig te wonen. 

 Bewoners hebben een redelijke mate van zelfredzaamheid.  

 Bewoners hebben een PGB.  

 Bewoners hebben een (al dan niet betaalde) daginvulling of zijn actief op zoek naar een 
zinvolle daginvulling. 

 Bewoners moeten zich met elkaar veilig en vertrouwd kunnen voelen. 

 Bewoners moeten positief staan ten opzichte van het feit dat men ‘gezamenlijk’ woont 
met mensen met een beperking. 

 Bewoners realiseren zich dat wonen in een ouderinitiatief inhoudt dat de 
ouders/verwanten, mits mogelijk, actief betrokken zijn en blijven.  

 Bewoners staan open voor het ontvangen van begeleiding.  

 De hulpvraag dient qua zwaarte passend te zijn bij de opdracht die het bestuur aan het 
zorgteam heeft gesteld.  

 

BEWONERSREGLEMENT  

 
Iedere huurder krijgt een eigen huurovereenkomst met de verhuurder van de appartementen: de 
Stichting Beheer Onroerend Goed Wooninitiatief Best. ( SOWIB) Ook is er een bewonersreglement, 
waar de bewoners, bij het intreden van het WIB van op de hoogte worden gesteld en dat zij dienen te 
aanvaarden. Dit geldt ook voor de ouders/ verwanten. 
 

TIJDSBESTEDING 

 
Het begeleidingsteam van Stichting Wooninitiatief Best zorgt voor dagritme en een structuur die het 
de bewoners mogelijk maakt om hun dagelijkse bezigheden en hobby’s uit te voeren. Overdag gaan 
de meeste bewoners naar hun opleiding, werk of dagbesteding. Eenmaal thuis verzorgen ze zelf hun 
avondeten of sluiten ze zich aan bij de gezamenlijke maaltijd. Elke bewoner kiest zijn eigen weg 
tussen groepsdeelname en individuele zelfredzaamheid 
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DAGINVULLING 

 
Naast wonen en ontspanning is een dagbesteding essentieel voor zelfstandig wonen. Dagbesteding 
zoals (betaalde of niet-betaalde) arbeid, scholing en vrijwilligerswerk neemt een belangrijke plaats in 
het leven in. Het betekent zingeving, erbij horen, de mogelijkheid tot interactie met anderen. 
Daarnaast geeft dagbesteding ook structuur aan het leven. Het geeft de mogelijkheid vaardigheden 
te ontwikkelen, te onderhouden, zelfvertrouwen te vergroten, een plaats in de maatschappij in te 
nemen en erkenning te krijgen voor persoonlijke talenten. Deze rol van dagbesteding geldt voor ieder 
individu ongeacht mogelijkheden of beperkingen. 
Alle bewoners hebben een naar hun individuele vermogen zinvolle dagbesteding of er wordt hieraan 
actief gewerkt door bewoners, ouders en begeleiding om dit te realiseren. 
 

VRIJETIJDSBESTEDING 

 
Naast alle verplichtingen en bezigheden voortkomend uit dagbesteding, sociale omgeving, 
huishoudelijke plichten etc., is het belangrijk voor de bewoners ook tijd voor zichzelf te hebben. Het 
is vrije tijd die ze mogen en kunnen besteden zoals zij dat willen. Alleen of samen met anderen, thuis 
of ergens anders. 
Daartegenover staat dat een teveel aan vrije tijd ook verveling of vereenzaming tot gevolg kan 
hebben. Aandacht voor het opbouwen van een sociaal netwerk waar bewoners terecht kunnen voor 
hun vrijetijdsbesteding wordt opgenomen in het persoonlijke begeleidingsplan. 
In dit persoonlijk plan wordt ook vastgelegd welke verwachtingen de bewoner, zijn ouders en 
begeleiders hebben t.a.v. ieders rol, verantwoordelijkheid en mate van inzet ter stimulering en 
ondersteuning van de vrijetijdsbesteding.  
 
Het zorgteam geeft bijzondere aandacht aan vrijetijdsbesteding door er actief op in te zetten. Indien 
mogelijk en nodig zal daar aandacht aan worden besteed bij de samenstelling van het team.  
 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 
De bewoners bewonen appartementen waarin ze zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk zijn voor de 
dagelijkse gang van zaken. Zowel voor wat betreft hun eigen leven als voor hun ontmoeting met de 
medebewoners. Sommigen kunnen dit uit zichzelf, anderen hebben daarbij ondersteuning en 
stimulering nodig. Van de bewoners wordt een actieve bijdrage verwacht m.b.t. gemeenschappelijke 
activiteiten zoals: kennismaking en ontmoeting, inrichting van de ontmoetingsruimte, opstellen 
bewonersreglement, maandelijkse deelname aan het bewonersoverleg 
 

TOEKOMSTIGE BEWONERS 

 
Om te bepalen of iemand bewoner van het WIB kan worden, is een toelatingsprocedure ontwikkeld. 
Deze treedt in werking wanneer een ouder/ verwant zijn/haar kind aanmeldt als toekomstig bewoner 
en doorloopt deze stappen:  
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- Vertegenwoordigers van het Dagelijks Bestuur brengen een bezoek aan de 
ouders/toekomstige bewoner. 

- Zij informeren hen over de regels waaraan de bewoner moet voldoen en zij bepalen in eerste 
instantie of een bewoner mogelijk geschikt is voor het WIB. 

- Als de bestuursleden aangeven dat de toelatingsprocedure kan worden opgestart, worden de 
volgende stappen gezet.  

- Het team neemt contact op met de toekomstige bewoner en bepaalt of het in staat is de 
juiste begeleiding aan deze persoon te geven. 

- Hierbij wordt op casusniveau ook een gedragsdeskundige ingezet en wordt gekeken naar de 
voorgaande begeleiding en de ervaringen daarmee. Maar ook of iemand in de huidige 
bewonersgroep zou passen. 

- Na een positief advies van het begeleidingsteam en het instemmen van ouders en de 
toekomstige bewoner met het huishoudelijk reglement en de huurovereenkomst, besluit het 
bestuur tot wel of niet toelaten.  

 

OUDERS 

 
Het WIB is een ouderinitiatief dat aangeeft dat de ouders zeer betrokken zijn bij het leven van de 
bewoners. Een goede basis neerleggen waarin de bewoners gelukkig kunnen zijn en waarin zij zich 
nu en in de toekomst, thuis zullen voelen.  Daarnaast dienen ouders ook de verantwoordelijkheid te 
nemen voor de voorwaarden die nodig zijn om dit te realiseren. Zowel op financieel, organisatorisch 
als zorginhoudelijk gebied moeten zij de benodigde randvoorwaarden vastleggen, verder 
optimaliseren en behouden. Die betrokkenheid en verantwoordelijkheid is een vast gegeven. 
Jaarlijks komen ouders/verwanten enkele malen bijeen om actuele zaken uit te wisselen en stappen 
te ondernemen om het succes van het WIB te laten voortduren.  
 

ZORGTEAM  

 
In de dagelijkse gang van zaken speelt het zorgteam een essentiële rol. Zij verzorgen immers de 
dagelijkse zorg en begeleiding. Zij bouwen vanuit een warme en open belangstelling een relatie op 
met de bewoners en zijn daardoor belangrijke (vertrouwens)personen in het leven van de bewoners. 
Uitgaande van het persoonlijke hulpverleningsplan nemen zij vanuit hun eigen persoonlijkheid en 
deskundigheid de begeleiding en ondersteuning van de bewoners op zich. Door hun deskundigheid 
op lichamelijk, psychisch en sociaal-emotioneel gebied zijn zij in staat de behoeften van bewoners te 
signaleren, te vertalen en om te zetten in een op de persoon toegespitste ondersteuning en 
begeleiding. 
Begeleiders tonen een (pro-)actieve houding met betrekking tot alle zaken die kunnen spelen 
rondom de bewoners. Zij hebben een open, kritische en deskundige houding in hun contacten naar 
de ouders en zijn in staat alle zaken die de bewoners aangaan met hen te bespreken. Ouders en 
begeleiders werken samen in de zorgdriehoek, waarbij ouders en begeleiders in twee hoeken een 
stevige basis vormen voor de bewoner in de derde hoek.   
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INKOOP VAN ZORG 

 
Om de zorg te kunnen organiseren is ondersteuning nodig van een professionele zorgaanbieder. Het 
WIB heeft ervoor gekozen om in samenwerking met enkele andere wooninitiatieven in de regio de 
Stichting Wi-Self op te richten, zodat we elkaar als zelfstandige wooninitiatieven kunnen versterken 
en van en met elkaar kunnen leren. Alle aangesloten wooninitiatieven kopen zorg- en dienstverlening 
in bij Amarant.  
 

INVENTARISATIE ZORGVRAAG 

 
Voor bewoners die geen of weinig ervaring hebben met zelfstandig wonen zal eerst de benodigde 
zorg geïnventariseerd moeten worden, want het betreft zowel voor hen als voor de ouders een 
nieuwe situatie m.b.t. zorg. Voor de inventarisatie wordt met behulp van zorgaanbieder een plan 
opgesteld.  
 

FINANCIERING 

 
Van alle bewoners wordt jaarlijks aan de hand van het persoonlijk plan een zorgbehoefte bepaald. 
Aan de hand van de benodigde zorgbehoefte wordt een zorgovereenkomst overeengekomen tussen 
de bewoner en het WIB. De bewoner zal, afhankelijk van zijn/haar indicatie WLZ of WMO, de kosten, 
vastgelegd in de zorgovereenkomst, betalen uit een PGB. 
 

INKOOP VAN ZORG 

 
Aan de hand van de totale zorgbehoefte voor de bewoners wordt de benodigde zorg bij een 
professionele zorgaanbieder ingekocht. Zorg wordt ingekocht bij Amarant. 
 
Omdat een aantal specifieke zaken voor ouderinitiatieven moeilijk te regelen was binnen de 
structuren van een grote zorgaanbieder als Amarant, is de Stichting Wi-Self opgericht. Deze 
Stichting behartigt de gezamenlijke belangen van de aangesloten  Wooninitiatieven waardoor het 
aanbieden van regelarme zorg beter mogelijk is.  
Een lid van ons dagelijks bestuur heeft zitting genomen in het bestuur van de Stichting om op die 
manier duidelijk de belangen van WIB te behartigen.  
De Stichting  heeft een manager (in dienst bij Amarant) die verantwoordelijk is voor de 
zorginhoudelijke zaken van de aangesloten Wooninitiatieven.   
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ADDENDUM  

 

AANGEPASTE ONDERDELEN IN MISSIE, VISIE EN ORGANISATIE IN VERSIE 2022 

 
STICHTING WOONINITIATIEG BEST pagina 1 
Stichting Wooninitiatief Best (hierna: WIB) is een uniek ouderinitiatief dat een eigen 
appartementencomplex beheert in het centrum van Best. Ieder appartement heeft een eigen 
voordeur en er zijn 2 gemeenschappelijke ruimtes. Er wonen 14 personen, veelal met een stoornis 
binnen het autistisch spectrum en een normale begaafdheid en daarnaast enkele personen met licht 
verstandelijke beperkingen. De bewoners worden door ingehuurde zorgprofessionals ( via Amarant) 
ondersteund en begeleid, zowel individueel als in groepsverband. Structuur, duidelijkheid en 
creatieve oplossingen. Dat is waar onze (jong)volwassen bewoners behoefte aan hebben. Ieder 
persoon is anders en vraagt om een specifieke begeleidingsstijl.   
 
 
DOEL VISIEDOCUMENT pagina 2 
In dit visiedocument beschrijven ouders van de bewoners de missie, visie en wensen met betrekking 
tot de zorgvoorziening voor dit ouderinitiatief. 
 
• De woonlocatie is te vinden aan de Raadhuisstraat in Best of in de directe omgeving 
daarvan. De locatie bestaat uit 12 appartementen, twee gemeenschappelijke ruimten en een 
kantoor. 
• Er zijn 2 stichtingen: een beheerstichting voor het onroerend goed (SOWIB) en een 
exploitatiestichting WIB (met ANBI-status). 
• De statuten van de exploitatiestichting beschrijven o.a. de doelgroep, de mate van beperking 
en zelfstandigheid m.b.t. wonen. Kernbegrip hierbij is “het eigen voordeur beleid, d.w.z.; 
o Geen mini-instelling, maar 12 afzonderlijke appartementen. 
o De bewoners hebben een redelijke mate van zelfredzaamheid m.b.t. wonen en 
huishoudelijke zelfstandigheid, maar hebben hier wel coaching bij nodig. 
o Er wordt 24-uurszorg geboden, met ‘achtervang’ in de nachtelijke uren.  Dit element is 
nadrukkelijk onderdeel van de beschrijving van de zorgvraag. Achtervang wordt geboden door 
ouders/netwerk. Daarnaast is een contract afgesloten met “Digicontact” achtervang wanneer 
ouders/netwerk niet beschikbaar is. 
 
COMMUNICATIE OUDERS EN VERWANTEN pagina 5 
Omdat alle ouders/vertegenwoordigers lid zijn van het bestuur is het belangrijk dat iedereen via een 
duidelijke communicatie op de hoogte is van alles wat speelt. Het Dagelijks Bestuur zorgt dat alle 
ouders/verwanten op de hoogte zijn van belangrijke zaken binnen het WIB door:  
• verslagen van alle DB-vergaderingen met de zorgcoördinator van het WIB en de manager 
van Stichting Wiself  te delen. Dit gebeurt via de knop Leden op de website van het WIB. ;  
• verslagen van alle bestuursvergaderingen te delen (eveneens via het gesloten kanaal van de 
website);  
• korte, zakelijke berichten te delen via een Whatsapp-groep ‘WIB ouders en begeleiding’; 
• informatie uit relevante netwerken te delen via de website.   
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• Informatie over ontwikkelingen van bewoners  individueel verloopt  via systeem van OZO 
verbindzorg. 
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INKOOP VAN DE ZORG pagina 9 
Aan de hand van de totale zorgbehoefte voor de bewoners wordt de benodigde zorg bij een 
professionele zorgaanbieder ingekocht. Zorg wordt ingekocht bij Amarant. 
 
Omdat een aantal specifieke zaken voor ouderinitiatieven moeilijk te regelen was binnen de 
structuren van een grote zorgaanbieder als Amarant, is de Stichting Wi-Self opgericht. Deze 
Stichting behartigt de gezamenlijke belangen van de aangesloten  Wooninitiatieven waardoor het 
aanbieden van regelarme zorg beter mogelijk is.  
Een lid van ons dagelijks bestuur heeft zitting genomen in het bestuur van de Stichting om op die 
manier duidelijk de belangen van WIB te behartigen.  
De Stichting  heeft een manager (in dienst bij Amarant) die verantwoordelijk is voor de 
zorginhoudelijke zaken van de aangesloten Wooninitiatieven.   
 
 


