
Zorgwonen, 
een combinatie van wonen en zorg

Zorgwonen



Zorgwonen is een combinatie van wonen en zorg. 
U woont in één van onze locaties, ongeacht uw 
zorgvraag of zorgindicatie. Zelfstandig wonen in 
een veilige, sociale omgeving met de gewenste zorg 
dichtbij. 

Bij Zorgwonen is een aantal voorzieningen en 
diensten inbegrepen die een veilige en comfortabele 
woonomgeving garanderen, het basisarrangement. 
Daarnaast biedt iedere locatie aanvullende 
arrangementen aan. Deze arrangementen bestaan uit 
diensten en producten, zoals maaltijden, deelname 
aan activiteiten en huishoudelijke hulp. U kiest zelf 
of u een aanvullend arrangement afneemt.

Voor meer informatie over de aanvullende 
arrangementen kunt u kijken op  
www.brabantzorg.eu/zorgwonen.

BrabantWonen en BrabantZorg
Wanneer u gebruikmaakt van Zorgwonen huurt u 
een appartement van BrabantWonen, de zorg neemt 
u af bij BrabantZorg.

Wat is Zorgwonen?

Zorgwonen is mogelijk in de volgende 
locaties van BrabantZorg 

•	 AAtrium,	Veghel
•	 Catharinahof,	Grave
•	 Compostella,	Zeeland
•	 Heelwijk,	Heesch
•	 Laarstede,	Nistelrode
•	 Nieuwehagen,	’s-Hertogenbosch
•	 Noorderkroon,	’s-Hertogenbosch
•	 Odendael,	Sint-Oedenrode
•	 Simeonshof,	Erp
•	 Sint	Petrus,	Boekel



BrabantZorg vindt het belangrijk 
dat u in staat bent uw leven vorm 
te geven, ondanks eventuele 
beperkingen. We gaan hierbij niet uit 
van belemmeringen maar richten ons 
juist op mogelijkheden en kansen.

We kijken samen met u en uw netwerk
naar een passend antwoord op uw 
zorgvraag. Dit doen we waar mogelijk 
met mantelzorgers en waar nodig met 
professionals, vrijwilligers en andere 
organisaties.

Zorg dichtbij

Zorgwonen biedt u 

Veiligheid en zorg

•	 verzorging
•	 verpleging
•	 behandeling	
•	 24	uurs	zorg
•	 alarmering	

Wonen

•	 comfortabel	gelijkvloers	
•	 eigen	keuken	en	badkamer
•	 geen	onderhoud
•	 privacy	

Gemak

•	 maaltijdservice	
•	 wasserette	

Welzijn

•	 activiteiten
•	 ontmoeting

U bepaalt de koers en maakt de keuze uit de 
mogelijkheden	die	voorhanden	zijn.	Een	medewerker	
van BrabantZorg kijkt samen met u naar de 
nodige zorg. U kunt gebruikmaken van verpleging, 
behandeling	(bijvoorbeeld	fysiotherapeuten,	
diëtisten en gespecialiseerd verpleegkundige, enz.) 
en huishoudelijke hulp. Daarnaast is er altijd zorg 
aanwezig bij acute problemen of in geval van nood. 



Bij Zorgwonen huurt u een appartement 
in één van de locaties van BrabantZorg. 
Voor dit appartement betaalt u huur- en 
servicekosten. Daarnaast neemt u het 
basisarrangement Zorgwonen af en 
eventueel een aanvullend arrangement. 

Wat u precies voor Zorgwonen gaat  
betalen is afhankelijk van de keuzes die  
u maakt in de diensten die u afneemt  
en uw persoonlijke inkomenssituatie.  
U kunt hierbij denken aan uw inkomen, 
het inkomen van uw partner, eigen 
vermogen en het recht op eventuele 
toeslagen, zoals huurtoeslag en 
zorgtoeslag.	Op	www.toeslagen.nl	kunt	 
u een proefberekening maken om te  
zien	wat	uw	mogelijke	huur-	en/of	
zorgtoeslag is. 

Kosten Zorgwonen

Uw inkomsten
• AOW (exclusief vakantiegeld) €1058,- (Alleenstaand)
 €728,81 p.p. (Echtpaar)
• Aanvullende inkomsten Zoals pensioen, lijfrentepolis enz. 

Eventuele toeslagen
• Zorgtoeslag  Afhankelijk van inkomen,
 maximaal € 72,-
• Huurtoeslag  Afhankelijk van inkomen,
 maximaal € 327,-
Uw kosten
• Eigen bijdrage zorg en begeleiding  Afhankelijk van zorgafspraken  

en inkomen
• Zorgverzekering  Afhankelijk van pakketkeuze
• Huur* € 556,73 tot € 663,13 per maand
•  Servicekosten* 

(incl. voorschot gas, water, elektra) € 137,- tot € 154,52 per maand
• Basisarrangement Zorgwonen*  € 150,- tot € 175,-
•  Aanvullende arrangementen* 

(zoals maaltijden, activiteiten, etc.)  Afhankelijk van keuze, zie website

*Prijspeil juli 2014

Persoonlijk gesprek 
Wij gaan graag met u in gesprek over de 
mogelijkheden	van	Zorgwonen.	Onze	medewerkers	
kunnen u uitleg geven, uw vragen beantwoorden 
en samen met u een totaaloverzicht maken van de 
kosten gebaseerd op uw persoonlijke situatie.
Bij het maken van een totaaloverzicht van de kosten 
komen de volgende gegevens aan bod: 



Kijk voor meer informatie op  
www.brabantzorg.eu/zorgwonen of neem 
contact met ons op. Wij beantwoorden 
graag uw vragen over zorg en wonen. 
 
Contactgegevens
Telefoon:	088	-	998	55	55	
E-mail:	klantenservice@brabantzorg.eu.	

Meer weten?


