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Wonen bij Stichting Betach  

 
Stichting Betach is een zorgboerderij in het landelijke buitengebied van Wekerom en biedt een woonvorm voor 
zelfstandig, beschermd wonen voor vrouwen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of ADHD en/of ADD. Wij 
bieden u een eigen studio 1 met een keuken, douche en toilet. Betach biedt u de mogelijk tot het deelnemen 
aan gezamenlijke activiteiten in de algemene ruimten en 24 uurs-ondersteuning in de nabijheid.  
Betach begeleidt u naar zo zelfstandig mogelijk wonen. Vanaf het begin vraagt wonen bij Betach een zekere 
mate van zelfstandigheid.  
 
Stichting Betach maakt gebruik van een in- en exclusiecriteria. Deze treft u hieronder. Wij doen dit zodat u een 
weloverwogen keuze kan maken voor het beschermd wonen bij Betach. Aan de hand van deze criteria worden 
de grenzen van onze zorgverlening aangegeven. Ook is hiermee helder op basis van welke afwegingen kan 
worden besloten tot het wel of niet toelaten van een client op onze locatie. Tevens is hiermee ook helder op 
basis van welke afwegingen een overplaatsing plaats zal vinden naar een ander zorgvorm.   
 
Betach staat voor betrokken en deskundige begeleiding. We maken gebruik van de beschikbare gegevens om 
deze begeleiding optimaal te bieden. Om te beoordelen of Betach de juiste begeleiding kan bieden is 
voorafgaand aan het intakegesprek inzage in deze gegevens noodzakelijk. Daarom stelt Betach het ontvangen 
van een diagnose/behandelplan/signaleringsplan en evt. andere medische dossiers als voorwaarde.  
 
Betach werkt met een digitaal cliëntendossier. Uw medewerking en openheid is hierbij noodzakelijk. U heeft 
recht op inzage in uw dossier. 
 
Op het moment dat woonbegeleiding in het geding komt, doordat begeleiding van het psychiatrisch 
ziektebeeld de overhand neemt, is verblijf bij Betach misschien (tijdelijk) niet meer mogelijk. Een opname in of 
op een behandelplek is dan wellicht noodzakelijk. Betach zal in dit geval contact opnemen met uw huisarts 
en/of behandelaar. Er zal overleg tussen de verschillende hulpverleners plaatsvinden, waarbij u en uw sociaal 
netwerk uiteraard betrokken zijn.  
 
Inclusiecriteria Betach: 

o U bent een vrouw met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of ADHD en/of ADD  
o Bij het aangaan van de zorgovereenkomst bent u minimaal 18 en bij voorkeur maximaal 48 jaar oud 
o U bent in het bezit van een WLZ GGZ Indicatie Wonen met Intensieve begeleiding OF een indicatie 

Wmo Beschermd Wonen van uw gemeente  
o U hebt behoefte aan 24-uurs zorg bij het aanbrengen van structuur in de dagelijkse bezigheden 
o U bent bereid om structureel activiteiten buiten Betach te ondernemen om zo sociale isolatie te 

voorkomen en participatie in de maatschappij te stimuleren 
o U beschikt over een behandelaar, die op de hoogte is van uw (voorgenomen) verhuizing naar Betach 

en welke actief betrokken is bij uw geestelijk welzijn 
 
Exclusiecriteria: 

o Cliënten die rolstoel gebonden zijn  
o Cliënten met een dak- en thuislozenproblematiek  
o Cliënten met verslavingsproblematiek  
o Cliënten met lijf gebonden zorg  
o Cliënten met meervoudige psychiatrische problematiek als voorliggend probleem 
o Cliënten die zwanger zijn of inwonende kinderen hebben  
o Cliënten die zorg ontvangen in het kader van Wet Zorg en Dwang   

  

 
1 Huurtoeslag (-subsidie) mogelijk, afhankelijk van leeftijd en eigen inkomen 
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Wat kunt u verwachten? 
 
Betach biedt wel: 

o Een ‘eigen’ Persoonlijk Begeleider (PB-er) waarmee u minimaal 1 keer per week een weekgesprek 
voert. Deze medewerker is uw eerste aanspreekpunt. 

o 24 uur per dag/7 dagen per week iemand in de nabije aanwezigheid; in geval van nood. 
o Hulp vanuit het zorg- en signaleringsplan 
o Hulp bij het plannen van de dagelijkse invulling van de dag waaronder de dagelijkse dingen die komen 

kijken bij het runnen van een huishouden. Denk aan schoonmaken, dagelijkse boodschappen, kleding 
wassen, schoonmaken etc. 

o Dagactiviteiten in de vorm van dagbesteding in groepsverband op het erf, al dan niet in combinatie 
met de dieren van de boerderij 

o Hulp bij het toewerken naar zelfstandig medicatiebeheer en -gebruik  
o Hulp bij het opbouwen en onderhouden van de administratie  
o Hulp bij het opbouwen en ontwikkelen van sociale contacten 
o 4 keer in de week (ma-do) de mogelijkheid om gezamenlijk met de andere bewoners warm te eten 

(aan de hand van een etenskaart) en een aanvullend avondprogramma tot 21:00 uur 
o Gezamenlijke lunch + koffiemomenten 
o Zaterdags 2x een koffiemoment, ’s morgens en aan het einde van de middag. 
o Zondagmiddagprogramma 
o Hulp bij afspraken en bezoeken waar u niet alleen naar toe kan of waarbij het handig is dat een 2e 

persoon meeluistert bij het gesprek. 
o Hulp bij het zoeken naar activiteiten buiten Betach  
o Hulp bij het zoeken naar een woonplek om eventueel zelfstandig (eventueel met ambulante 

begeleiding door derden) te wonen in de maatschappij 
 
 
Betach biedt geen: 

o Wonen in groepsverband  
o Behandeling/psychologische hulp, verpleging, ambulante begeleiding, huishoudelijke hulp 
o Individueel contactmoment op andere locaties, tenzij er sprake is van opname in ziekenhuis  
o Woongelegenheid voor honden. Katten en dieren in een kooitje (muv reptielen!) zijn wel toegestaan 
o Paardrijlessen/manege activiteiten 
o Mogelijkheid tot het overnachten van jongens/mannen, anders dan de directe gezinsleden. Ook niet 

bij een relatie tussen bewoonster en haar vriend/verloofde 
 
 
 

 


