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In- en exclusiecriteria

Wonen met Zorg biedt een beschermde woonomgeving voor jeugdigen waar 24-uurs zorg,
professionele hulp en begeleiding aan kinderen en jongeren geboden wordt. De doelgroep betreft
jeugdigen van 12 tot 18 jaar (eventueel met uitloop 18+) met ontwikkelingsproblematiek op diverse
leefgebieden, psychiatrische problematiek of een licht verstandelijke beperking. Wonen met Zorg
heeft 4 woonlocaties in de provincie Groningen, waarvan 3 locaties in Groningen-Zuid en 1 in Haren.
Wonen met Zorg biedt in totaal plek aan 16 jongeren met maximaal 4 woonplekken per locatie. Het
accent van de begeleiding ligt op het creëren van veiligheid en het bieden van een stabiele woonplek
met een voorspelbaar klimaat waarin de jongere, zo nodig, langere tijd kan verblijven.
De nadruk ligt op het stimuleren van de ontwikkeling van de jongere. De begeleiding is afgestemd op
de specifieke behoefte van de jeugdige en wordt vastgelegd in een individueel begeleidingsplan.
Hierbij heeft Wonen met Zorg begeleiding & coaching, educatie en ontwikkeling als belangrijke pijlers
staan. In een sociaal verantwoorde woonomgeving wordt ervoor gezorgd dat de bewoners zich veilig
kunnen voelen en zich kunnen ontwikkelen.
Om de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling van onze groepen
te creëren. Een samenstelling, die voor de bewoner leefbaar en aangenaam is en waarbinnen wij
onze professie kunnen uitoefenen. Dit wil zeggen dat wij bepaalde bewoners wel of niet kunnen
plaatsen binnen onze organisatie. De zorg coördinator en gedragskundige maken een eerste
inschatting of de aanmelding geschikt is en er een zorgroute ingezet kan worden. Wij hanteren een
in- en exclusiecriteria voorafgaand aan de plaatsing.
Dit wil zeggen dat wij bepaalde cliënten wel en niet kunnen plaatsen binnen onze organisatie. Wij
hanteren in- en exclusiecriteria voorafgaand aan de plaatsing. Bij de aanmelding of uit het
intakegesprek wordt duidelijk of cliënten wel of niet passen binnen Wonen met Zorg.
Exclusiecriteria
 Acute niet behandelde verslaving;
 Ernstige psychiatrische problematiek, die een gesloten opname vereist;
 Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep;
 Een samenwerkingsrelatie niet mogelijk is of niet tot stand komt;
 Een ernstige vorm van automutilatie.

