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WONEN EN ZORG 

 

Beschrijving 

Wonen en zorg is een groep woningen voor ouderen. Ook wel woonzorgcentrum genoemd. 

U woont er veilig en krijgt begeleiding en ondersteuning. 

• Een woonzorgcentrum bestaat uit zelfstandige appartementen in een veilige 

woonomgeving(woonwijk). 

• U ontmoet er andere bewoners. Bijvoorbeeld in een recreatieruimte of een 

gezamenlijke tuin. 

• De woningen zijn toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. 

• U krijgt zorg of ondersteuning als dat nodig is. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of 

persoonlijke verzorging. 

In een woonzorgcentrum woont u zo lang mogelijk zelfstandig. 

 

Voor wie is Wonen en Zorg bedoeld? 

Afhankelijk van uw situatie en wensen kunt u kiezen voor een Zorg- of Huurappartement of 

een kleinschalige Groepswoning. 

Zoekt u een woonomgeving waar zorg altijd dichtbij is? Dan kunt u kiezen voor een 

zorgappartement. Alleen of met uw partner. De zorgappartementen zijn voor iedereen die 

zorg nodig heeft, maar zelfstandig wil blijven wonen. 

Wilt u graag zelfstandig blijven wonen, maar heeft u wel behoefte aan privacy, veiligheid en 

comfort. Dan is verhuizen naar een huurappartement iets voor u. De appartementen zijn 

geschikt voor iedereen die (nu of in de toekomst) zorg nodig heeft en zelfstandig wil blijven 

wonen. 

Is zelfstandig wonen niet meer veilig en verantwoord? Dan is wonen binnen een 

kleinschalige groepswoningen een oplossing. Groepswoningen zijn er voor mensen met 

lichamelijke beperkingen, met geheugenbeperkingen of een combinatie daarvan. Er zijn dag 

en nacht verzorgenden aanwezig. 

 

Heb ik een indicatie nodig? 

Nee, om in aanmerking te komen voor een plek binnen een woon-zorgcomplex heeft u in 

principe geen indicatie nodig. 

Voor woningen binnen een woon-zorgcomplex, die vallen onder de Wlz, heeft u wel een 

indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 
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Wat is de eigen bijdrage? 

Wanneer u een woning binnen een woon-zorgcomplex krijgt toegewezen vanuit een 

woningbouwvereniging betaalt u de huur aan de woningbouwvereniging. Als uw inkomen niet 

te hoog is komt u mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag. 

Woont u in een woon-zorgcomplex dat valt onder Wlz, dan betaalt u de eerste 4 maanden de 

lage eigen bijdrage voor Wlz-zorg. Daarna betaalt u meestal de hoge eigen bijdrage. 

 

Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als uw partner nog thuis woont. Of als u voor kinderen 

moet zorgen. Dan blijft u de lage eigen bijdrage betalen. Welke eigen bijdrage u betaalt, 

hangt af van uw situatie. U kunt dit vinden op www.hetcak.nl. Het CAK berekent hoeveel u 

moet betalen. U ontvangt de factuur van het CAK.  

 

Contactgegevens 

Avoord 

Website: https://www.avoord.nl/wonen 

Telefoon: 0800-2200220 

https://www.avoord.nl/wonen

