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Wonen in en om een woonzorgloca� e 
van Woonzorg Flevoland
Is het ondanks diverse hulpmiddelen en/of aanpassingen niet meer mogelijk om in uw eigen huis te blijven 
wonen? (Of voelt u zich niet meer veilig in uw eigen huis?) Verhuizen naar een andere woning kan dan 
uitkomst bieden. Uiteraard is dit a� ankelijk van uw situa� e en woonwensen. 

Aanleunwoningen
Een aanleunwoning is een woning in de buurt van een woonzorgloca� e en wordt ook wel een seniorenwoning, 
inleunwoning of steunpuntwoning genoemd. Bij onze woonzorgloca� e De Uiterton bevinden zich 51 
aanleunwoningen. Woonzorg Flevoland beheert hier de wachtlijst van. Aanmelden voor deze aanleunwoningen 
kan via onze afdeling Zorgadvies. Voorwaarden om voor een aanleunwoning bij De Uiterton in aanmerking te 
komen is dat u momenteel al een vorm van thuiszorg ontvangt.

Sociale huurwoningen
Centrada is de aanbieder van alle sociale huurwoningen in Lelystad bijv. de Rostockstraat ( tegenover de 
Hanzeborg ). U dient zich bij Centrada in te schrijven. De wach�  jden voor een sociale huur woning verschilt per 
gebied en per soort appartement. Mocht u daar meer inzicht in willen hebben dan kunt u contact opnemen met 
Centrada via: W: www.centrada.nl of T: 0320 239 600

Par� culiere huurwoningen
Een andere mogelijkheid om te wonen in Lelystad is om een woning te huren via par� culiere huur (vrije sector) 
1. Woonzorg Nederland is de verhuurder van de Bremenstraat (tegenover de Hanzeborg). Mocht u daar 
 meer inzicht in willen hebben dan kunt u dit het beste bekijken op hun website. Voor loca� e Hanzekade: 
 W: www.woonzorg.nl/hanzekade of T: 088-921 0344 (tussen 08.30 en 13.00 uur). Voor loca� e 
 Bovenover (in de nabijheid van het Lelycentrum): W: www.woonzorg.nl/bovenover of 
 T: 088-921 0336 (tussen 08.30 en 13.00 uur)
2. Makelaar de 4 Linden: W: www.de4linden.nl  of T: 0320-237120 
3. Vlieg makelaardij: W: www.vlieg.nl of T: 0320-214516

Thuiszorg
In heel Lelystad leveren wij thuiszorg. ook als u in een geheel zelfstandige woonruimte gaat wonen kan 
Woonzorg Flevoland u met thuiszorg ondersteunen. Naast thuiszorg kunnen wij ook alarmering, maal� jden en 
huishoudelijk hulp leveren. Op deze manier kunt u in uw vertrouwde omgeving blijven wonen totdat u eventueel 
in een woonzorgloca� e komt wonen. 

Wet langdurige zorg
De Wet langdurige zorg  (WLZ) regelt de zorg voor mensen met een beperking  en ouderen die blijvend 24 uur 
per dag zorg en toezicht nodig hebben. Bijvoorbeeld verblijf in een zorginstelling, of WLZ-zorg thuis, dit wordt 
afgegeven door het CIZ, het Centrum Indica� estelling zorg.

Mensen met een beperking en die blijvend 24 uur per dag zorg en toezicht nodig hebben kunnen op basis van 
de Wet Langdurige Zorg (WLZ) worden geplaatst in onze woonzorgloca� es Hanzeborg, De Uiterton, De Bolder 
of Vergeten Landleven. Om in aanmerking te komen voor de WLZ moet het Centrum Indica� estelling Zorg (CIZ) 
eerst een indica� e afgeven.
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Meer informa� e?

www.woonzorgfl evoland.nl

Woonzorg Flevoland, 
samen zorgen voor de mensen, 
al� jd voor de mensen.

Contact
0320 229 173
www.ikhebeenzorgvraag.nl
www.woonzorgfl evoland.nl

Eigen bijdrage CAK
U betaalt een eigen bijdrage zodra de WLZ indica� e is afgegeven. Het CAK, het centraal administra� e 
kantoor,  int de eigen bijdrage voor de WLZ in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS). Met de eigen bijdrage betaalt u mee aan de kosten van de zorg. Er wordt hierbij gekeken naar 
inkomen en draagkracht, waarbij het inkomen en draagkracht van een eventuele partner ook meetelt. Er 
wordt hierbij gekeken naar gegevens van twee jaar geleden. Deze bijdrage wordt door het CAK geïnd. Op de 
website van het  CAK kunt u uw eigen bijdrage berekenen W: www.hetcak.nl

Welke eigen bijdrage u betaalt, hangt af van uw situa� e. U kunt de WLZ verzilveren in een opname, VPT, MPT 
of PGB.

Lage eigen bijdrage:
U betaalt de lage eigen bijdrage in de volgende situa� es:
- als dit uw eerste verblijf is in een zorginstelling. Of uw vorige verblijf was meer dan 6 maanden 
 geleden. U betaalt de eerste 6 maanden de lage eigen bijdrage. Na 6 maanden betaalt u de hoge 
 eigen bijdrage.
- als u in een zorginstelling woont en uw partner woont thuis. U blij�  de lage eigen bijdrage betalen.

Hoge eigen bijdrage:
Zijn de bovenstaande situa� es niet voor u van toepassing, dan betaalt u de hoge eigen bijdrage.

Wachtlijsten
Om op de wachtlijst voor een van onze woonzorgloca� es te komen is er een indica� e voor de WLZ nodig. 
Onze wachtlijsten werken op basis van urgen� e. Wij houden contact met u vanaf het moment dat u op de 
wachtlijst staat, zodat wij op de hoogte zijn van de meeste actuele situa� e.
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Voorbeeld berekening *
Verzamelinkomen:  € 15000,00   geen eigen vermogen    eigen bijdrage €161,00 p/m
Verzamelinkomen: € 25000,00   geen eigen vermogen    eigen bijdrage € 208,33 p/m
Verzamelinkomen: € 25000,00   eigen vermogen € 5000,00    eigen bijdrage € 211,67 p/m
Verzamelinkomen:  € 35000,00   geen eigen vermogen    eigen bijdrage € 364,58 p/m

Dit is een indicati e, de precieze bedragen vindt u op www.cak.nl |     *bedragen zijn fi cti ef




