
AANGEPASTE BESTAANDE SOCIALE  
HUURWONINGEN, DICHTBIJ WINKELS, 
GEZONDHEIDSCENTRUM EN SOCIALE ACTIVITEITEN

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG WONEN,  
DAT WIL TOCH IEDEREEN! 

VERZORGD WONEN  
IN NIEUWEGEIN



AANGEPASTE WONING
Verzorgd Wonen zijn sociale huurwoningen in 
appartementengebouwen die liggen binnen 
een straal van 400 meter rondom de meest 
belangrijke voorzieningen. 
Deze woningen zijn of worden aangepast met 
maatwerkvoorzieningen zoals thermostaat-
kranen, verhoogd toilet en douchebeugels, 
afhankelijk van uw behoeften en/of beperkin-
gen. Er is ook extra aandacht voor de toegan-
kelijkheid en veiligheid van het appartementen-
gebouw. Denk bijvoorbeeld aan een videofoon, 
alles gelijkvloers en elektrische deuren.

ZORG EN VOORZIENINGEN  
DICHTBIJ
Om verzorgd te kunnen wonen is een 
netwerk belangrijk. Buren die elkaar helpen 

en een oogje in het zeil houden. Er is zorg 
in de nabijheid en een wijkverpleegkundige 
die regelmatig spreekuur houdt. Mogelijk 
kunnen ook vrijwilligers u ondersteunen 
als dat nodig is. En heeft u iets meer hulp 
nodig? Dan kunt u zelf nog andere diensten  
aanvragen. U kunt dan denken aan hulp bij 
het huishouden, persoonlijke verzorging 
of een maaltijdservice. De zorgvraag kan 
oplopen tot intensieve thuiszorg of verpleging, 
alarmering en eventuele andere vormen van 
huisautomatisering (domotica). 

SOCIALE VOORZIENINGEN
Zo lang mogelijk zelf boodschappen kunnen 
doen, gezellig een kop koffiedrinken met  
elkaar, een spelletje of gewoon iets leuks  
ondernemen. Ook dat is Verzorgd Wonen. 

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen, dat wil iedereen! Het liefst dicht bij familie en 
vrienden. Maar ook in de buurt van winkels, een gezondheidscentrum en sociale 
voorzieningen. Tussen de mensen, midden in de maatschappij. Daarom bieden 
gemeente Nieuwegein, de woningcorporaties en zorgaanbieder ZorgSpectrum u een 
woon-zorgconcept aan: ‘Verzorgd Wonen’. Een bijzonder concept dat rekening houdt 
met uw behoeften en/of beperkingen zodat u langer én prettiger zelfstandig kunt 
blijven wonen. 



Daarom zijn winkels, openbaar vervoer en een 
gezondheidscentrum op loopafstand van uw 
woning. De meeste appartementengebouwen 
hebben een gezamenlijke ruimte voor sociale 
activiteiten. Is die er niet, dan is er een buurt-
centrum op loopafstand. 

WIE KOMT IN AANMERKING?
Om in aanmerking te komen voor Verzorgd 
Wonen heeft u een indicatie Wet langdurige 
zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet (Zvw)  
nodig. Daarnaast kunt u terecht bij het sociaal 
wijkteam (Geynwijs) op grond van de Wmo.  
Uit onderzoek kan er een advies Verzorgd 
Wonen komen. Dat betekent dat mensen 
met een (lichamelijke) beperking, jong en 
oud, in aanmerking komen voor dit woon-
zorgconcept. 

AANMELDEN VOOR  
VERZORGD WONEN
Er zijn drie stappen nodig om in aanmerking  
te komen voor Verzorgd Wonen

1  U HEEFT EEN INDICATIE OF ADVIES  
OF VRAAGT DEZE AAN
Het gaat hierbij om de volgende drie manieren 
om een indicatie of advies te verkrijgen. 
• Een Wlz indicatie. Dit besluit wordt 

genomen door het Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ), voor meer informatie: www.ciz.nl

• Een indicatie op basis van de Zorg-
verzekeringswet (Zvw) van minimaal vijf uur 
per week voor persoonlijke verzorging en/
of verpleging. U kunt hiervoor terecht bij de 
wijkverpleegkundige, deze bepaalt of u voor 
een indicatie in aanmerking komt. 

• Een positief advies voor Verzorgd Wonen 
door Geynwijs. Naar aanleiding van een 
gesprek met een sociaal professional op 
basis van de Wmo, kan een positief advies 
worden afgegeven.  

Meer informatie:  
www.informatielangdurigezorg.nl/ 
volwassenen/wmo-zvw-wlz 

2  INSCHRIJVEN WONINGNET
Woningcorporaties Mitros, Portaal en Jutphaas 
Wonen bieden de Verzorgd Wonen-woningen 
aan via WoningNet. Om te kunnen reageren op 
deze sociale huurwoningen moet u ingeschreven 
staan bij WoningNet. Dit is een regionale web-
site waarop sociale huurwoningen worden 
aangeboden. U schrijft zich in via de website 
www.woningnet.nl. Op de website leest u meer 
informatie over het vinden van een woning en de 
kosten die verbonden zijn aan uw inschrijving. 

3  VERZORGD WONEN AANVRAGEN
Als u beschikt over een indicatie of advies èn 
u bent ingeschreven bij Woningnet, dan neemt 
u contact op met Woonmaatschappelijk Werk 
van gemeente Nieuwegein. Zij controleren of 
uw indicatie of advies volledig is en verwerken 



uw aanvraag bij uw naam op WoningNet. 
Ook kunnen zij controleren of er in uw situatie 
een inkomensgrens van toepassing is. 

Zodra bovenste drie stappen doorlopen zijn, 
kunt u zelf via de website www.woningnet.nl 
reageren op woningen die beschikbaar komen 
in de categorie Verzorgd Wonen.

LOCATIES IN NIEUWEGEIN
Tot dusver zijn er drie locaties Verzorgd 
Wonen in Nieuwegein: De Dichter aan de 
Richterslaan (appartementen op de 1e, 2e 
en 3e etage) en het Wenckebachplantsoen, 

beiden in de wijk Jutphaas/Wijkersloot. En het 
Colijnpark in de wijk Galecop. De komende 
jaren komen er meer locaties Verzorgd Wonen 
bij, verspreid over heel Nieuwegein. Deze 
locaties komen automatisch bij het aanbod op 
Woningnet.

INFORMATIE
Heeft u vragen over Verzorgd Wonen? 
Neem dan contact op via email naar 
woonmaatschappelijkwerk@
nieuwegein.nl of telefoon 14 030 (vraag 
naar woonmaatschappelijk werk). Of kijk op 
www.nieuwegein.nl/verzorgdwonen

Verzorgd Wonen is een samenwerking tussen  
de gemeente Nieuwegein, de woningcorporaties  
en zorgaanbieder ZorgSpectrum.


