Stappenplan aanmelding
Zorgboerderij De Neeth
Hoe kom je op een zorgboerderij terecht?
Wij krijgen vaak de vraag hoe mensen bij ons op de zorgboerderij terecht komen.
We hebben daarom dit document opgesteld waarin wordt uitgelegd hoe je in
aanmerking komt voor het werken bij ons op de zorgboerderij en hoe het wordt
gefinancierd.
Zorgboerderij De Neeth, wie zijn wij?
Zorgboerderij De Neeth biedt professionele begeleiding en ondersteuning aan
kinderen, jongvolwassenen en volwassenen met verschillende soorten hulpvragen.
We bieden begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen
zoals bijvoorbeeld ASS, AD(H)D en persoonlijkheidsproblematiek. Verder richten wij
ons op jongeren en jongvolwassenen met probleemgedrag.
De volgende mensen kunnen bij ons terecht:
 ASS problematiek
 Jeugdigen/jeugdzorg
 Psychische of psychiatrische problemen
 Mensen wie op een andere manier vast zijn gelopen in de maatschappij
 Leerlingen van het speciaal onderwijs
 Jongeren/kinderen met leerproblemen
 Mensen met een burn-out (overspannen)
 Volwassenen/jongeren/kinderen met een licht verstandelijke beperking
Welke zorg bieden wij:
 Dagbesteding (ZIN, PGB, onderaanneming)
 Arbeidstoeleiding (ZIN,PGB, onderaanneming)
 Toeleiding richting school (ZIN, PGB, onderaanneming)
 Ambulante begeleiding (ZIN, PGB)
Welke soorten begeleiding zijn er?
Wij
bieden
zowel
groepsbegeleiding
als
individuele
begeleiding.
Bij groepsbegeleiding wordt er samen gewerkt met meerdere deelnemers en
begeleiders. Hierin wordt gekeken naar de groepsdynamiek en leert de deelnemer
hoe hij/zij zich gedraagt in een groep ten opzichte van andere deelnemers.
Onderwerpen als normen en waarden, maar ook “wat wordt er verwacht als je in een
groep werkt?” komen aan bod. Bij individuele begeleiding bieden wij 1-op-1
begeleiding. Bij deze wijze van begeleiden kun je denken aan diverse individuele
activiteiten maar ook aan vertrouwensgesprekken als de situatie er om vraagt.
Welke werkzaamheden zijn er?
Dieren verzorgen, werken in een groente- en bloementuin, winkel, horeca, creatief
bezig zijn, koken en er worden met regelmaat workshops aangeboden.
In onderling overleg kijken we samen of Zorgboerderij De Neeth een geschikte plek
is.
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Kosten/financiering
De zorg op een zorgboerderij wordt meestal gefinancierd door de gemeente, dit heet
Zorg In Natura (ZIN). Via een persoonsgebonden budget is ook mogelijk, alsmede
betaling uit eigen middelen.
Wat kan de gemeente voor jou betekenen?
Iedere gemeente heeft een eigen website met informatie over zorg.
Gemeente Aalten
Op de site van de gemeente Aalten :https://samen.aalten.nl/ is veel informatie te
vinden. De gemeente Aalten kent een zorgloket, daar kunnen alle inwoners van
Aalten terecht met allerlei vragen over opvoeding, dagbesteding, begeleiding, hulp in
huis en omgaan met geld.
Meestal zal de medewerker of consulent van het Zorgloket een afspraak maken voor
een gesprek. Dit kan bij jouw thuis of bij het gemeentekantoor aan de Hofstraat in
Aalten. Dit noemen ze een keukentafelgesprek. Samen met een jeugd- of Wmoconsulent ga je op zoek naar antwoorden op je vragen en praktische oplossingen
voor de behoeftes die er zijn.
Oost Gelre
De gemeente Oost Gelre heeft een sociaal team, waarmee je contact kunt opnemen.
Met een medewerker bespreek je jouw vraag en situatie. Als er ondersteuning nodig
is, wordt er gekeken wat je hier zelf aan kunt doen en wat de mensen in jouw
omgeving (familie, vrienden of buren) kunnen invullen.
Als de gemeente de begeleiding/dagbesteding vanuit zorgboerderij De Neeth
passend vindt, dan zal zij een zogenaamde beschikking afgeven.
Hierop staan de uren/dagdelen die je per week terecht kunt op onze zorgboerderij.
Deze beschikking is nodig om zorg te kunnen ontvangen via onze zorgboerderij. De
betaling van de kosten van de begeleiding (geleverd door de zorgboerderij) is een
zaak tussen de gemeente en De Neeth.
Contactgegevens Zorgloket Aalten
Telefoon: (0543) 49 33 33, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur,
dinsdag tot 19.00 uur en vrijdag tot 16.00 uur.
E-mail: gemeente@aalten.nl.
Contactgegevens Sociaal Team Oost Gelre
Varsseveldseweg 2, 7131 BJ Lichtenvoorde
Telefoon: (0544) 39 36 16, openingstijden (en bereikbaar) op maandag, woensdag en
donderdag: 9.00-10.30 uur op afspraak en vrije inloop van 10.30 - 12.30 uur.
Op donderdag vrije inloop van 13.00 - 17.00 uur.
PGB
Heb je een persoonsgebonden budget (PGB), dan kun je ook zelf zorg inkopen bij De
Neeth. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden. Wij helpen je graag.
Ook voor vragen omtrent het contact met de gemeente zijn wij je graag van dienst.
Contactgegevens: Zorgboerderij De Neeth, Nijhofsweg 5, Aalten, Tel: 06 82218480
Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld, echter hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend.
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