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Plaatsingscriteria voor zorgverlening betreft:
• verblijfszorg op de woonboerderij op de Nedereindseweg 402 te Nieuwegein
• huur/zorg gescheiden op de woonboerderij op de Nedereindseweg te 402 

Nieuwegein
• verblijfzorg op basis van VPT op de woonboerderij op de Nedereindseweg 503 te 

Utrecht
• jeugdzorg op de woonboerderij op basis van beschikking op de Nedereindseweg 503 

te Utrecht
• huur/zorg gescheiden op de woonboerderij Nedereindseweg 503 te Utrecht
• ambulante begeleiding (beschermd wonen) in een 4 persoons-woonvorm “de Iep” 

van Nedereind te Nieuwegein.
• ambulante begeleiding (beschermd wonen) in een 3 persoons-woonvorm “de Violier” 

van Nedereind te Nieuwegein.
• ambulante begeleiding in een appartement “schakelstede” van Nedereind te 

Nieuwegein.
• ambulante begeleiding in een benedenwoning “dukatenburg” van Nedereind te 

Nieuwegein.
• ambulante begeleiding in een boven/benedenwoning “de Vos” van Nedereind
• ambulante begeleiding/behandeling in een eigen woning, ambulante ouder-kind 

begeleiding.

Op de woonboerderij locatie 402 te Nieuwegein, zijn 13 plaatsen waarvan 10 
verblijfsplaatsen en 3 huur /zorg gescheiden plaatsen.

Op de woonboerderij locatie 503 te Utrecht, zijn 14 plaatsen op basis van huur/zorg 
gescheiden, op basis van VPT en op basis van een beschikking vastgesteld door de 
gemeente. Deze locatie heeft een aantal plaatsen voor de jeugdzorg vanaf 16 jaar.

Voor wonen met een verblijfsindicatie op de woonboerderij aan de Nedereindseweg 
402 te Nieuwegein, gelden de volgende criteria:

● de klant is minimaal 18 jaar en heeft een licht verstandelijke beperking en/of 
psychische stoornis/gedragsproblemen

● de klant is in staat redelijk zelfstandig te functioneren in die zin dat hij de 
vaardigheden bezit om zijn gedrag te reguleren en zijn hulpvraag korte tijd te kunnen 
uitstellen 

● de klant kan in de nacht alleen zijn
● de klant is gemotiveerd om aan zichzelf te werken
● de klant heeft een relevante geldige indicatie zoals bijvoorbeeld zzp klasse 6
● de klant is verplicht de zorgovereenkomst te ondertekenen en zich daaraan te 

houden
● de klant is verplicht de verblijfskosten te betalen
● de klant is verplicht een dagbesteding te hebben voor minimaal drie dagen
● de klant heeft baat bij een leefsituatie waarin gelegenheid is deel te nemen aan 

gezamenlijke activiteiten zoals sporten, eten, koken, tuinieren enz.
● Indien de klant de financiële middelen heeft, is hij verplicht zich in te schrijven bij 

woningnet om door te groeien naar een eigen woning.
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Voor het wonen met een huur/zorgovereenkomst op de woonboerderij aan de 
Nedereindseweg 402 gelden de volgende criteria:

● de klant is 18 jaar of ouder en heeft een licht verstandelijke beperking  en/of 
psychische stoornis/gedragsproblemen

● de klant is in staat redelijk zelfstandig te functioneren in die zin dat hij de 
vaardigheden bezit om zijn gedrag te reguleren en zijn hulpvraag korte tijd te kunnen 
uitstellen 

● de klant kan in de nacht alleen zijn
● de klant is gemotiveerd om aan zichzelf te werken
● de klant heeft zijn financiële zaken op orde
● de klant heeft een relevante geldige indicatie zoals bijvoorbeeld ondersteunende 

begeleiding algemeen klasse 5
● de klant is verplicht de huur/zorgovereenkomst te ondertekenen en zich daaraan te 

houden
● de klant heeft voldoende inkomsten om zijn huur en leefgeld te betalen
●  de klant is verplicht een dagbesteding te hebben voor minimaal drie dagen
● de klant heeft baat bij een leefsituatie waarin gelegenheid is deel te nemen aan 

gezamenlijke activiteiten zoals sporten, eten, koken, tuinieren enz.
● de klant is verplicht zich in te schrijven bij woningnet om door te groeien naar een 

eigen woning.

Voor wonen op de woon/zorgboerderij aan de Nedereindseweg 503 te Utrecht, gelden 
de volgende criteria:

Huur/zorg gescheiden vanaf 21 jaar, VPT vanaf 18 jaar en jeugdzorg vanaf 16 jaar 
vanuit een beschikking via de gemeente.

● de klant is minimaal 16 jaar oud en heeft een licht verstandelijke beperking  en/of 
psychische stoornis/gedragsproblemen

● m.b.t.jeugdzorg gelden er  andere criteria (zie jeugdzorg)*
● de klant is in staat redelijk zelfstandig te functioneren in die zin dat hij de 

vaardigheden bezit om zijn gedrag te reguleren en zijn hulpvraag korte tijd te kunnen 
uitstellen 

● de klant kan in de nacht alleen zijn
● de klant is gemotiveerd om aan zichzelf te werken
● de klant heeft een relevante geldige indicatie zoals bijvoorbeeld VG3
● de klant is verplicht de zorgovereenkomst te ondertekenen en zich daaraan te 

houden
● de klant is verplicht de verblijfskosten te betalen
● de klant is verplicht een dagbesteding te hebben voor minimaal drie dagen
● de klant heeft baat bij een leefsituatie waarin gelegenheid is deel te nemen aan 

gezamenlijke activiteiten zoals sporten, eten, koken, tuinieren enz
● de klant vindt het leuk om met dieren en in het groen te werken
● de klant is verplicht zich in te schrijven bij woningnet om door te groeien naar een 

eigen woning.

Voor de eengezinswoningen gelegen aan de Iepstraat en de Violier in Nieuwegein Zuid,
(is plaats voor 4 en 3 klanten) gelden de volgende criteria:

● de klant is 18 jaar of ouder en heeft een licht verstandelijke beperking 
● de klant heeft een baan/dagbesteding voor minimaal 3 dagen per week.
● de klant is in staat redelijk zelfstandig te functioneren in die zin dat hij de 

vaardigheden bezit om zijn gedrag te reguleren en zijn hulpvraag enkele uren te 
kunnen uitstellen
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● de klant is gemotiveerd om aan zichzelf te werken
● de klant is gebaat bij het wonen in een kleinere groep
● de klant heeft een relevante geldige indicatie zoals bijvoorbeeld ondersteunende 

begeleiding algemeen klasse 5 (kan ook via een beschikking vanuit de gemeente)
● de klant is verplicht de huur/zorgovereenkomst te ondertekenen en zich daaraan te 

houden
● de klant heeft voldoende inkomsten om zijn huur en leefgeld te betalen
● de klant is verplicht zich in te schrijven bij woningnet om door te groeien naar een 

eigen woning.

Voor de één/twee persoons boven -en benedenwoningen of appartementen,  gelden de 
volgende criteria:

In overleg met Mitros kan Nedereind gemiddeld 3 woningen per jaar afnemen.

● de klant is 21 jaar of ouder en heeft een licht verstandelijke beperking 
● de woningen zijn bedoeld voor doorstroming uit één van de andere projecten van 

Nedereind.
● de woningen kunnen alleen betrokken worden door klanten van Nedereind die 

minimaal een half jaar in de ondersteuning hebben gezeten bij Nedereind.
● de klant heeft een baan/dagbesteding voor minimaal 4 dagen per week.
● de klant is in staat redelijk zelfstandig te functioneren in die zin dat hij de 

vaardigheden bezit om zijn gedrag te reguleren en zijn hulpvraag enkele dagen te 
kunnen uitstellen

● de klant is gemotiveerd om aan zichzelf te werken
● de klant is verplicht deel te nemen aan een aantal activiteiten op de boerderij om 

vereenzaming te voorkomen
● de klant heeft een relevante geldige indicatie 
● de klant is verplicht de huur/zorgovereenkomst te ondertekenen en zich daaraan te 

houden
● de klant heeft voldoende inkomsten om zijn huur en leefgeld te betalen
● de klant is verplicht zich in te schrijven bij woningnet om door te groeien naar een 

eigen woning.

8. Voor ambulante ondersteuning bij klant in eigen woning gelden de volgende criteria:
Indien een klant in een eigen woning woont en ondersteuning wil van Nedereind. 

● de klant is 21 jaar of ouder en heeft een licht verstandelijke beperking 
● de klant huurt zelfstandig een woning
● Nedereind heeft met de verantwoording huur aan derden en aan onderhoud van deze

woonruimte geen verantwoordelijkheden en/of verplichtingen
● de klant is gemotiveerd om aan zichzelf te werken en staat open voor begeleiding
● de klant heeft een relevante geldige indicatie zoals bijvoorbeeld ondersteunende 

begeleiding algemeen klasse 2 of via een beschikking van de gemeente
● de klant is verplicht de zorgovereenkomst te ondertekenen en zich daaraan te 

houden
● de invulling van de ambulante ondersteuning kan per klant verschillend zijn

9. Voor ambulante ondersteuning bij ouders thuis gelden de volgende criteria:

● de klant wordt aangemeld door hem/haar zelf/ouders of een andere instantie
● de hulpvraag dient bij aanvang van de ondersteuning duidelijk te zijn
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● de ouders zijn verplicht indien de klant minderjarig is, de zorgovereenkomst te 
ondertekenen en zich daaraan te houden

● Indien minderjarig, zal Nedereind een stuk opstellen met daarin vastgelegd waar 
ouders/voogd aansprakelijk voor blijven.

● de klant is gemotiveerd om aan zichzelf te werken (indien 18 jaar en ouder)
● de klant is verplicht indien meerderjarig, de zorgovereenkomst te ondertekenen en 

zich daaraan te houden
● de klant heeft een relevante geldige indicatie zoals bijvoorbeeld ondersteunende 

begeleiding algemeen klasse 3 of een beschikking via de gemeente.

Een contra-indicatie voor plaatsing wordt gevormd door: 
verslavingsproblematiek (drank, drugs en gokken), ernstige psychiatrische 
problematiek, ernstige verbale agressie en/of non verbale agressie en bekendheid 
met seksueel grensoverschrijdend gedrag.
De zorgovereenkomst of de huurovereenkomst kan hierdoor ontbonden worden.

*  Daar waar hij staat wordt ook zij bedoeld

*  M.b.t.jeugdzorg gelden er  andere criteria (zie jeugdzorg)

*  Op alle locaties van Nedereind zijn gemengde groepen.
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