
Alsjeblieft! De eerste 
nieuwsbrief van De Nederhof! 
Wij zullen regelmatig nieuws 
met jullie delen via deze brief 
die we per e-mail uitsturen.

Nieuwsbrief Nederhof

 Gezinsondersteuning  Logeren Ambulante zorg  Dagbesteding Wonen

Optimaal jezelf

Kennismaking 27 augustus
Afgelopen zaterdag maakten wij 
kennis met de bewoners en hun 
ouders/begeleiders en de bewoners 
met elkaar. Deze kennismaking 
vonden wij heel belangrijk! Maar wij 
maakten ook direct van de gelegen-
heid gebruik om iedereen te informe-
ren over het wonen bij De Nederhof 

en wat dat inhoudt. Gerard Meyer gaf 
een presentatie over de vorderingen 
van de renovatie, wat de woonover-
eenkomst inhoudt, hoe de zorg en 
administratie geregeld gaat worden 
etc. In de bijlage kunt u deze pre-
sentatie rustig nalezen.

Eerste fase
De bewoners van de eerste fase kunnen 
er, volgens de verhuurder Hendrick de 
Keyzer, rekening mee houden dat ze in 

november de sleutel krijgen van hun 
woning. Het lijkt ineens in een snel-
treinvaart te gaan! Als de bewoners 
de sleutel hebben zullen ze eerst nog 
gaan verbouwen. Dit geldt niet alleen 

voor hun eigen woning maar ook voor 
de gezamenlijke ruimtes. Wij gaan 
ervoor zorgen dat we met elkaar een 
heerlijke frisse, warme en huiselijke 
woning gaan maken voor elke bewoner!

Informatiepakket
Komende tijd zullen Ellen en Shirley 
zich bezig houden met het maken 
van een informatiepakket voor de 
bewoners en hun ouders/verzor-
gers. Hierin zal o.a. een voorbeeld 

huurovereenkomst, zorgovereen-
komst,  contracten, exacte huurprij-
zen, informatie over de aanvraag van 
een huursubsidie en de zorgtoeslag 
komen. Dit pakket zullen we binnen-
kort per e-mail naar jullie sturen. Ook 
zijn wij bezig met het bundelen van 

de vragen die we van jullie tot nu 
toe hebben gekregen. We maken een 
standaardformulier met alle antwoor-
den op die vragen. Heb je nog vragen 
die we hierin kunnen verwerken? 
Laat het ons weten voor donderdag 8 
september a.s.!



Ouderraad
Afgelopen zaterdag stelden wij voor 
om een ouderraad op te zetten op 
korte termijn. De ouderraad komt een 
aantal keer per jaar bij elkaar om ver-
schillende zaken te bespreken. Acht 
ouders toonden zaterdag hun interesse 

voor deelname, waarvoor bedankt! Wij 
sturen hen deze week nog per e-mail 
een uitnodiging toe met de datum 
van een eerste ouderraadbijeenkomst. 
Ook interesse om bij de ouderraad te 
komen? Laat dit dan weten via e-mail: 
de.nederhof@levin-zorg.nl. 

Intentieverklaring
Afgelopen zaterdag vroegen wij 
iedereen om een intentieverklaring in 
te vullen en in te leveren. Veel ouders 
vulden dit direct ter plekke in. Een 
aantal van jullie namen het formulier 
mee naar huis om het rustig in te 

vullen. Wij zien de ingevulde verklarin-
gen graag retour per e-mail: de.neder-
hof@levin-zorg.nl. Nog geen verkla-
ring ontvangen? Laat dit dan ook aan 
ons weten per e-mail en dan sturen wij 
je er één toe.

Huurprijzen en 
garant staan voor 
huurbetaling
Wij gaven een indicatie van de 
huurprijzen van de woningen. Deze 
huurprijzen zijn opgesteld door 
Stichting Hendrick de Keyzer. Levin 
zal ook een deel van de huur op 
zich nemen. Wij vragen van iedere 
bewoner één bevoegd persoon die 
garant kan staan voor de betaling 
van de maandhuur. 

PGB, subsidies en uitkeringen
Helaas is het op dit moment niet meer 
mogelijk om voor deze doelgroep 
een WAJONG uitkering aan te vragen. 
Beschik je al over een WAJONG 
uitkering dan behoudt je deze nog 
wel. Voor een bepaalde groep die 
graag in De Nederhof wil wonen, is 

het daarom erg lastig. Want als je niet 
aan een inkomen komt, hoe ga je dan 
je huur en overige kosten betalen? 
We merken dat dit een grote zorg is. 
Wij proberen hierover de komende 
weken meer informatie te krijgen. Maar 
misschien kunnen jullie als ouders/

verzorgers elkaar hierbij ook helpen? 
Zijn er mensen met oplossingen en/of 
ideeën hierover dan horen wij dit heel 
graag! Zo houden we elkaar goed op de 
hoogte.

Vragen? Neem contact op met 
Ellen Bakker (06-23989078) of 
Shirley Goedendorp (06-19586654),
e-mail de.nederhof@levin-zorg.nl.

Regelmatig plaatsen wij pgb nieuws, 
artikelen of leuke verhalen van onze 
medewerkers of klanten op Facebook: 

 www.facebook.com/levinzorg. 

Volg ons ook op de andere kanalen:
 www.twitter.com/@LevinZorg
 www.linkedin.com/LevinZorg 

 www.levin-zorg.nl.


