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In- en exclusiecriteria 
 
Admodum Zorg hanteert in- en exclusiecriteria voor de zorg die geleverd wordt op de locaties. Op 
basis van de criteria kan besloten worden of wij de cliënt wel of niet de benodigde zorg en 
begeleiding kunnen bieden.  
 
Doelgroep 

Admodum Zorg is er voor cliënten met verstandelijke, psychische en/of sociale problematiek die baat 
hebben bij individuele begeleiding om weer actief deel uit te gaan maken van de samenleving. Hierbij 
staat het vergroten van de zelfstandigheid en zelfontplooiing centraal door stapsgewijs de eigenregie 
te vergroten binnen een beschermde woonvoorziening. Passende dagbesteding, in welke vorm ook, 
is noodzakelijk. In veel gevallen is er sprake van meervoudige problematiek bij de cliënten, waardoor 
inzet van ambulante hulpverlening niet afdoende is en waardoor beschermd wonen noodzakelijk 
wordt. Admodum Zorg richt zich voornamelijk op een leeftijdsgroep van 16 tot 35 jaar.  
 
Admodum Zorg biedt geen behandeling. Er wordt wel nauw samengewerkt met behandelaars. Bij 
cliënten met psychiatrische problematiek is het van belang dat zij succesvol een behandeltraject 
hebben doorlopen voordat zij geplaatst worden bij Admodum Zorg. Een plaatsing is ook mogelijk 
wanneer behandelaren een beschermde woonvorm met ambulante behandeling haalbaar achten 
voor de cliënt. Wanneer dat aan de orde is, vinden wij het belangrijk om afspraken te maken met 
behandelaren over het traject van de cliënt. De locaties hebben een open en vrijwillig karakter en 
daarom is motivatie voor begeleiding en hulpverlening noodzakelijk voor plaatsing op een van onze 
locaties. Wanneer er sprake is van verminderde motivatie voor begeleiding/hulpverlening, maar er is 
wel een dwingend kader aanwezig – bijvoorbeeld in het geval van (jeugd)reclassering – dan kan een 
eventuele plaatsing alsnog passend zijn. De kaders worden dan door derden gesteld, waardoor wij 
ons kunnen richten op het aansluiten bij de cliënt en het opbouwen van een werkrelatie. Met iedere 
cliënt wordt een individueel begeleidingstraject opgesteld. De afspraken verschillen dus per cliënt.   
 
Inclusiecriteria 

Admodum Zorg kan zorg bieden aan cliënten vanaf 16 jaar met: 
- Psychische en/of psychiatrische problemen 
- Zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking 
- Gedragsproblemen 
- (Psycho)sociale problemen 

 
Voorwaarden voor plaatsing zijn: 

- Een geldige indicatie (datum van herindicatie ligt niet binnen een tijdsbestek van 6 maanden 
na plaatsing) 

- Een passende indicatie, wat betekent dat het toereikend is voor de noodzakelijke zorg 
- Beschikking hebben over voldoende financiën om de huur te kunnen betalen of over 

financiering op basis van Zorg in Natura (ZIN) 
 
Exclusiecriteria 

Admodum Zorg kan geen zorg bieden aan: 
- Cliënten jonger dan 16 jaar 
- Cliënten met onvoldoende motivatie voor begeleiding waardoor ze zorgmijdend gedrag laten 

zien 
- Cliënten met ernstige psychiatrische problematiek, waarbij plaatsing in een GZZ-instelling 

passend kan zijn 
- Cliënten met ernstige agressieproblematiek en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag 
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- Cliënten met ernstige verslavingsproblematiek (die op de voorgrond aanwezig is) 
- Cliënten met ernstige lichamelijke beperkingen 
- Cliënten met veelvuldig crimineel gedrag of een netwerk die voor overlast kan zorgen op de 

woonlocatie 
- Cliënten met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding die verder reikt 

dan de aanwezige reguliere begeleiding bij Admodum Zorg 
- Cliënten die niet een korte periode zonder toezicht kunnen verblijven 
- Cliënten met suïcidaal gedrag en/of (ernstige) automutilatie 
- Cliënten die financiële schulden hebben zonder hierbij hulp te accepteren (bijvoorbeeld in de 

vorm van budgetbeheer of bewindvoering) 
 


