ZORGEN ZONDER ZORGEN
UITSLUITINGSCRITERIA ZORGEN ZONDER ZORGEN
Zorgen Zonder Zorgen heeft tot doel het bieden van zorg en begeleiding aan mensen met een
beperking en anderen die zorg behoeven.
Zorgen Zonder Zorgen richt zich bij het verlenen van diensten op het scheppen van voorwaarden
waardoor haar bewoners een ‘eigen’ leven kunnen leiden en gaat er vanuit dat haar bewoners in
belangrijke mate zelf de regie over hun eigen leven voeren en sturing geven aan hun vragen.
Respect voor de persoonlijke vrijheid van de bewoner en het recht op zelfbeschikking zijn
daarbij sleutelbegrippen. Vrijheid is een grondrecht.
Stichting Het Vaarthuis (SHV) heeft op grond van haar statuten tot doel de realisering en
instandhouding van een woonproject, dat bestemd is voor mensen met een autisme spectrum
stoornis, een lichte verstandelijke beperking, of aanverwante problematiek waardoor er een
langdurige behoefte is aan een beschermde woonomgeving.
Zorgen Zonder Zorgen hanteert de volgende uitsluitingscriteria voor nieuwe bewoners:
- Cliënten met een indicatie anders dan een WLZ indicatie VG03-VG04 of VG06
- Ernstig meervoudig gehandicapt
- Lichamelijk gehandicapt
- Ernstige psychiatrische problematiek
- Verslavingsproblematiek
- Niet Aangeboren Hersenletsel
- Als de nieuwe bewoner voor wat betreft zijn of haar indicatie gebruik wil maken van
meerdere zorgaanbieders. Dit met uitzondering van Dagbesteding
- Cliënten die zich op voorhand niet begeleidbaar opstellen
- Cliënten waar vrijheid beperkende maatregelen op voorhand noodzakelijk zijn
- Cliënten met een BOPZ indicatie
Zorgen Zonder Zorgen kan de zorgovereenkomst met bestaande bewoners beëindigen
indien er sprake is van (en niet nadat overleg heeft plaatsgevonden met het bestuur van
SHV en een redelijke termijn is verleend tot het verhelpen van de grond voor
beëindiging):
- Als de bewoner nog wel wil huren, maar geen zorg meer van de zittende zorgaanbieder wil
afnemen
- Het zich niet begeleidbaar opstellen in die mate dat verantwoorde begeleiding naar de
bewoner en/of medebewoners niet meer gegarandeerd kan worden, zoals:

Niet nakomen van gemaakte afspraken

Agressief of intimiderend gedrag naar andere bewoners of medewerkers

Seksueel misbruik van andere bewoners of medewerkers

Ongewenste intimiteiten

Lichamelijk geweld

Het voortdurend veroorzaken van geluidsoverlast

Gebruik van verdovende middelen op de locatie

Een gevaar voor zichzelf of voor omgeving

Een BOPZ indicatie
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