Zelfstandig
zorgwonen,
dat was precies
wat ik zocht

Zelfstandig Zorgwonen
Dat is zelfstandig wonen
met de gerustheid van zorg
en services dichtbij.
Ewoud. Uw nieuwe vertrouwde thuis.
www.vechtenijssel.nl

Zelfstandige zorgwoningen
bij Vecht en IJssel
Hoe en waar u ook woont, er kan een moment komen
dat u een woonomgeving zoekt die beter aansluit bij uw
behoefte, bijvoorbeeld met zorg en ondersteuning. Een
woning waar u nog steeds zelfstandig woont en waar
zorg en voorzieningen dichtbij zijn. Een nieuw thuis, waar
u kunt wonen en leven zoals u dat wenst en gewend
bent. Dan is een zelfstandige zorgwoning van Vecht en
IJssel in woonzorgcentrum Ewoud in IJsselstein, wellicht
iets voor u.

Wonen en Zorg losgekoppeld
De ﬁnanciering van wonen en zorg wordt in Nederland steeds
meer van elkaar losgekoppeld. Enerzijds om de zelfredzaamheid
van mensen te bevorderen, anderzijds als bezuinigingsmaatregel.
Dit betekent voor ouderen dat ze steeds vaker alleen een
vergoeding voor zorg ontvangen en niet voor wonen in een
verzorgingshuis of woonzorgcentrum.
Zelfstandige zorgwoning
Een zelfstandige zorgwoning van Vecht en IJssel is een ideale oplossing
als u zorg nodig heeft en graag zelfstandig wilt blijven wonen, in een
omgeving met extra gemak en veiligheid dichtbij. U betrekt een
appartement in Ewoud en Vecht en IJssel levert de zorg die u nodig
heeft. Naar uw wens en behoefte maken we daarnaast afspraken over
(aanvullende) diensten waar u gebruik van wilt maken.
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Uw motivatie om te kiezen voor een zorgwoning kan divers zijn.
Misschien wilt u kleiner wonen omdat uw woning of tuin te groot
worden, misschien voelt u zich er niet meer veilig, misschien bent
u minder goed ter been en loopt u liever geen trappen meer.
Of wellicht wilt u gewoon graag zorg en comfort in uw directe
omgeving. Ook voor familie en vrienden kan een zorgwoning van
Vecht en IJssel een passend antwoord zijn, als zij zich zorgen
maken over uw welzijn, gezondheid en veiligheid.
Indeling en oppervlakte
De zorgwoningen variëren in oppervlakte van 43m2 tot 52m2.
Elk appartement heeft een woonkamer met open keuken, een
slaapkamer en een badkamer met toilet. De woonlasten verschillen
per woning, aankelijk van de oppervlakte van het appartement.
De tarieven liggen in elk geval onder de grens voor huurtoeslag.
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Zorg van Vecht en IJssel
Alle zorg die u nodig heeft ontvangt u van ons team vakkundige en
betrokken medewerkers. Voorop staat een persoonlijke benadering,
waarbij uw wensen centraal staan. We werken in kleine vaste teams,
met korte lijnen en een goede overdracht. Dat betekent voor u dat
u vertrouwde gezichten ziet en dat onze medewerkers u en uw
wensen en mogelijkheden kennen. Dat is wel zo prettig.
Omdat u in het woonzorgcentrum woont, kunt u bovendien gebruik
maken van 24-uurs alarmering, in de prettige wetenschap dat zorg
of hulp dichtbij is, als dat nodig mocht zijn. Voor al uw medische
zorg blijft uw huisarts het eerste aanspreekpunt.
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Diensten en voorzieningen
Kiest u voor zelfstandig wonen in Ewoud, dan kunt u gebruik maken
van een breed aanbod van diensten en voorzieningen, al dan niet
tegen betaling, zoals:

• Restaurant
• Kapper
• Pedicure
• Bibliotheek
• Winkel
• Boodschappendienst
• Klussendienst
• Huishoudelijke hulp

• Was-service
• 24-uurs alarmering
• Clubs en verenigingen
• Diverse uitjes en activiteiten
• Verhuur van ruimtes voor
•

feesten en bijeenkomsten
Administratieve
ondersteuning

Met vragen of verzoeken kunt u terecht bij het Servicepunt van
Ewoud.
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Vast aanspreekpunt
Van het eerste contact met Vecht en IJssel tot aan uw verhuizing, is
één van onze klantadviseurs van de afdeling Cliëntzaken uw vaste
aanspreekpunt. Zij maakt de eerste afspraken met u over de zorg en
over de diensten en voorzieningen waarvan u gebruik wilt maken.
(Kijk voor contactgegevens op pag. 10)
Zodra u in uw nieuwe appartement woont, is de Eerstverantwoordelijke Welzijn en Zorg (EWZ) uw vaste aanspreekpunt.
Hij of zij bespreekt met u of alles naar wens gaat en of er
eventueel aanpassingen moeten komen in onze zorg voor u,
of in de diensten en voorzieningen waar u gebruik van maakt.
Welkom in uw nieuwe thuis
Een verhuizing brengt vaak veel rompslomp met zich mee.
Bovendien betekent een verhuizing ook dat u afscheid neemt van
uw oude woning en van uw vertrouwde omgeving. Wij helpen u
graag om deze overstap zo gemakkelijk mogelijk te maken.
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Als u wilt, komen we bij u langs en nemen we de tijd voor een
kennismakingsgesprek. U geeft daarbij aan wat voor u van belang
is om u prettig te voelen in uw nieuwe huis. Van uw vertrouwde
meubelen en een geliefd huisdier, tot en met uw sociale contacten
en hobby’s. Wij op onze beurt geven aan wat wij daarbij voor u
kunnen betekenen.
We vinden het belangrijk dat u zich snel thuis voelt in uw nieuwe
woning. Samen met u zorgen wij ervoor dat u uw leven zoveel
mogelijk kunt voortzetten zoals u dat gewend was en zoals u dat
wilt in de nieuwe situatie. We ondersteunen u ook bij het kennis
maken met ons, zodat u Ewoud, de bewoners, onze medewerkers,
de vele vrijwilligers en alle faciliteiten leert kennen en u zich snel
vertrouwd voelt bij ons.
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Vaste afspraken
Als u bij ons komt wonen, leggen we onze afspraken met u vast in
een overeenkomst. Deze afspraken bestaan uit een aantal vaste
onderdelen, die we kunnen uitbreiden met aanvullende diensten
waarvan u zelf wilt dat we daar vooraf afspraken over maken.
Bij een zorgwoning maken we in elk geval afspraken over:

• Woonkosten
• Bijdrage voor Gemak en
•

• Gebruikskosten (alarmering

Veiligheid (voor diensten
als receptie, bibliotheek,
winkel en huismeester)
De afname van 15 warme
maaltijden per maand

•

en een voorschot voor water,
verwarming, en elektriciteit)
Verpleging en/of verzorging
(in een zorgovereenkomst,
volgens uw indicatie)

Aanvullende diensten:
• Extra verpleging en verzorging (aanvullend op uw indicatie)
• Huishoudelijke hulp
• Arrangementen voor extra warme maaltijden en of ontbijt en lunch
• Verzekeringspakket (WA en inboedel)
De kosten van alle afspraken uit de overeenkomst worden maandelijks
gefactureerd, met uitzondering van de (zorg)diensten die binnen uw
indicatie vallen. Daar heeft u dus geen omkijken naar.
Vrij gebruik maken van …
U heeft ook de mogelijkheid om vrij gebruik te maken van
verschillende diensten en voorzieningen in Ewoud, naar uw wensen
op dat moment. De kosten hiervoor betaalt u middels de Servicepas
die u van ons krijgt.
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In een maandelijkse factuur staan deze kosten overzichtelijk
vermeld. U kunt onder meer gebruik maken van:

• Het aanbod in ons restaurant
•
•
•
•

• Klussendienst
• Fysiotherapie (die buiten

(koﬃe, thee, een drankje, iets
lekkers en alle maaltijden
Was-service
Incidenteel extra zorg of
huishoudelijke hulp (die buiten
uw indicatie of de aanvullende
afspraken valt)
Roomservice
Boodschappendienst

•
•

uw indicatie of de aanvullende
afspraken valt, betaling via
fysiotherapeut / uw zorgverzekering)
Activiteiten (binnen clubverband of incidenteel)
Kapsalon

De kosten voor de zorgwoningen en de diverse diensten en
voorzieningen, vindt u in onze ‘Prijslijst Diensten en voorzieningen
Zorgwoningen Ewoud’. Deze kunt u aanvragen bij onze medewerkers
van Cliëntzaken (zie pag. 10).
Het restaurant en de kapsalon hebben een eigen prijslijst.
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Meer informatie
Bent u geïnteresseerd in een zorgwoning of wilt u meer informatie,
neemt u dan vrijblijvend contact op met één van onze klantadviseurs
via de afdeling clientzaken, T: (030) 3033 593 (op werkdagen van
9.00 tot 16.30 uur) of e-mail: clientzaken@vechtenijssel.nl.
Onze klantadviseurs ondersteunen u graag bij het samenstellen van
een dienstenpakket dat past bij uw wensen en mogelijkheden en bij
het aanvragen van aanvullende zorg en diensten.
Meer informatie over Vecht en IJssel, onze locaties en alle
mogelijkheden voor wonen, welzijn en zorg, vindt u ook op onze
website: www.vechtenijssel.nl.
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Handige adressen
Gemeente IJsselstein
Voor ondersteuning in zorg en welzijn:
Sociaal Team IJsselstein, T: (030) 765 00 26
E: west@sociaalteam.nu
I: www.ijsselstein.nl/sociaalteam
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Postbus 2222
3500 GE Utrecht
T: 088-789 15 00
www.ciz.nl
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Vecht en IJssel
Wij geloven dat een levendige gemeenschap belangrijk is
voor het welzijn van mensen: in de wijk, onder bewoners,
medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers. Deskundige en
gastvrije dienstverlening en vernieuwende woonconcepten
dragen hieraan bij.

Locatie Ewoud

Centraal Bureau

Jan van der Heydenweg 2
3401 RH IJsselstein
T: (030) 686 94 88
E: info@vechtenijssel.nl
I: www.vechtenijssel.nl

Hof van Transwijk 16
3526 XB Utrecht
T: (030) 3033 500
E: info@vechtenijssel.nl
I: www.vechtenijssel.nl

samen beter in wonen, welzijn en zorg
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Persoonlijke keuzevrijheid
Vecht en IJssel heeft een protestants christelijke identiteit,
met respect voor ieders levensloop en levensinstelling.
Persoonlijke keuzevrijheid, verantwoordelijkheid en
zelfstandigheid zijn belangrijk, een heel leven lang. U woont
en leeft zoals u dat wenst en gewend bent, in de zekerheid
dat de dienstverlening goed geregeld is. Elke dag is het
immers waard om geleefd te worden.

