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Een fijne woonplek bij ZorgSpectrum
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Nieuw thuis

Wonen in een beschermde omgeving
Individueel of in een groep
Aandacht voor uw leven en uw welbevinden
In Nieuwegein, Houten of Vianen

Het is prettig als u zo lang mogelijk thuis kunt wonen, maar
soms past verhuizen naar een nieuw thuis beter bij uw situatie.
Lukt het door lichamelijke en/of psychische klachten bijvoorbeeld niet meer om zelfstandig te wonen? Of is de zorg te zwaar
geworden voor uw mantelzorger? Dan kunt u rekenen op de
ondersteuning van ZorgSpectrum Nieuw thuis. Wij kunnen u
een veilige woonplek bieden in een van onze woonzorglocaties
in Nieuwegein, Houten en Vianen. Er zijn verschillende woonvormen en uiteenlopende mogelijkheden. Samen met u kijken
we wat het beste bij u past. We vinden het namelijk belangrijk
dat u zich thuis voelt in uw nieuwe huis.

Aandacht voor uw leven
en uw welbevinden

3

Verhuizen naar ZorgSpectrum

Verschillende woonvormen

Nieuwe woonruimte
Oog voor uw gezondheid
en welzijn
Zorgprofessionals die uw
behoeften ondersteunen

Hoe is de sfeer van mijn nieuwe woonomgeving? Het zijn allemaal vragen die u
bezig kunnen houden.

In samenspraak met u
en uw mantelzorger

We vinden het belangrijk dat u uw leven,

Eigen woning of in een
woongroep

samen met uw mantelzorger en naasten, zo
goed mogelijk kunt voorzetten zoals u dit

Als u gaat verhuizen, komt er veel op u af.

gewend bent. Samen kijken we wat hiervoor

Op onze woonzorglocaties hebben we

nodig is. We hebben daarbij oog voor wat u en

verschillende woonvormen. Op basis van uw

uw naasten nog zelf willen en kunnen doen.

wensen en zorgvraag kijken we samen met u en
uw mantelzorger wat het beste bij u past. Voor

Praktische zaken als het doorgeven van
uw nieuwe adres, maar ook emotionele

Een nieuw thuis bij ZorgSpectrum betekent

de een is dat een eigen appartement of woon-

veranderingen. Welke vertrouwde spullen

dat u komt wonen in een geschikte woon-

studio, voor de ander is het wonen in een

neem ik mee naar mijn nieuwe huis? Welke

omgeving waarbij er altijd een professionele

woongroep het meest geschikt. Waar u ook

niet? Hoe maak ik er echt mijn eigen plek,

zorgverlener in de buurt is als u zorg,

komt wonen, we ondersteunen u zo goed

mijn thuis van?

ondersteuning of behandeling nodig heeft.

mogelijk en proberen u het thuisgevoel te geven.

Individueel wonen

Wonen in een woongroep

Eigen appartement of studio
Privacy en comfort
Diverse voorzieningen

Eigen kamer
Gezamenlijke ruimten
Duidelijke dagindeling
Een van de woonvormen is het individueel

en behandeling ontvangen van ZorgSpectrum

wonen. Dit houdt in dat u een eigen apparte-

en is er altijd toezicht en zorg in de nabijheid.

ment of woonstudio heeft in een van onze

Het kan zijn dat wonen in een woongroep past

Uiteraard is het geen verplichting om dingen

woonzorglocaties. U heeft een woonkamer

Daarnaast biedt ZorgSpectrum diverse

bij uw situatie. In een woongroep woont u

samen te doen met de andere bewoners. U

met (kleine) keuken, een slaapkamer of slaap-

faciliteiten waar u naar wens gebruik van kunt

samen met anderen, maar heeft u wel

bepaalt zelf of u ergens aan mee wilt doen of

gedeelte en een eigen douche en toilet. De

maken. Bijvoorbeeld van een ontmoetings-

uw eigen ruimte. Naast uw eigen kamer, is

dat u bijvoorbeeld liever op uw eigen kamer

grootte en de sfeer van de woningen verschilt

ruimte, een restaurant, een kapper of een

er een ontmoetingsruimte voor de groeps-

blijft. Het allerbelangrijkste is dat u zich prettig

per locatie. Dit komt onder meer omdat onze

winkeltje. Het verschilt per locatie welke voor-

bewoners. Hier kunt u bijvoorbeeld samen

en veilig voelt.

locaties van verschillende bouwjaren zijn.

zieningen er precies zijn.

koffiedrinken of samen eten. De nadruk bij
deze vorm van wonen ligt op het sociale

Meer weten over onze woongroepen?

Individueel wonen past goed bij u als u op

Meer weten over individueel wonen?

aspect en het hebben van een duidelijke

Lees dan de uitgebreide folder ‘Wonen in

zoek bent naar privacy en comfort in een

Lees dan de uitgebreide folder ‘Individueel

dagindeling. Een groot voordeel is ook dat

een woongroep’.

veilige omgeving. U houdt zoveel mogelijk zelf

wonen’

de zorg dichtbij is. Op elke woongroep is een

de regie op uw leven. Tegelijkertijd kunt u zorg

zorgmedewerker aanwezig.

Welzijn

Gespecialiseerde zorg
en behandeling

Doen wat u gewend bent

Uw leven is ons uitgangspunt. Uw naasten

Samen kijken wat bijdraagt
aan uw welbevinden

kunnen dan ook bij u thuis blijven komen

Muziekoptredens,
sport, spel en creatieve
bijeenkomsten

clubs, verenigingen en dergelijke blijven

Specialistenteam

voortzetten. In samenspraak met u en uw

Kennis van chronische ziekten
als dementie, MS en Parkinson

zoals altijd en waar mogelijk kunt u ook uw

naasten kijken we graag hoe we dit kunnen
regelen. Mocht het niet meer mogelijk zijn om

Nauwe samenwerking

het oude in stand te houden, dan kijken wij
naar wat bijdraagt aan uw welbevinden en hoe
dit te organiseren. Bij ZorgSpectrum worden
ook grotere bijeenkomsten georganiseerd
waaraan u wellicht wilt deelnemen, zoals
muziekoptredens, sport en spel en creatieve

Heeft u een chronische ziekte en heeft u

nauw samen met u en met elkaar. Ze kijken

bezigheden.

daardoor (intensieve) zorg en behandeling

verder dan hun eigen vakgebied en schakelen

nodig? ZorgSpectrum heeft een team van

zo nodig de kennis in van andere behandelaren

Daarnaast hebben we een groot aantal

behandelaren die zijn gespecialiseerd in

uit het team. Zo krijgt u de best mogelijke

vrijwilligers, waarmee u samen erop uit kunt

verschillende chronische ziekten, waaronder

behandeling.

gaan als u dat wilt. Bijvoorbeeld samen een

dementie, MS en Parkinson(isme). Zij hebben

wandeling maken, boodschappen doen of

ervaring met klachten waar u mee te maken

Meer weten? Lees dan de uitgebreide

meegaan met uitstapjes.

kunt hebben. Onze behandelaren werken

folder ‘Behandeling en expertise’.

Mantelzorgondersteuning

Onze woonlocaties

ZorgSpectrum heeft woonzorglocaties in Nieuwegein,
Houten en Vianen. Elke locatie heeft zijn eigen woonvorm
en sfeer. Waar u komt te wonen, hangt af van uw zorgbehoefte maar zeker ook van uw persoonlijke wensen en
voorkeuren. Misschien past een dorpse sfeer goed bij u.
Of vindt u het belangrijk in een omgeving met veel groen
Wanneer u verhuist naar een nieuw thuis van
ZorgSpectrum, is dat niet alleen voor uzelf
een ingrijpende gebeurtenis. Ook voor uw

te wonen. Of heeft u behoefte aan een levendige locatie
waar ook buurtbewoners geregeld komen. Op onze website

mantelzorger is dit een grote stap. In de loop

geven wij u graag een algemene indruk. U bent uiteraard

van de tijd is uw mantelzorger gewend geraakt

ook van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

om voor u te zorgen. U bent in de zorg goed
op elkaar ingespeeld. Wij kunnen daarom
ook veel leren van uw mantelzorger over hoe

Daar nemen we graag de tijd voor. U kunt daarvoor een
afspraak inplannen via onze afdeling Klantadvies.

u de zorg zo prettig mogelijk vindt. Dat wat
u samen goed kunt blijven doen, willen wij
ondersteunen. Uw mantelzorger en naasten
mogen alles voor u blijven doen waar u samen
tevreden over bent. Of dit nu lichamelijke zorg
is, samen eten of activiteiten buitenshuis
ondernemen. We maken met elkaar afspraken
hoe we de taken verdelen.

Zorg en ondersteuning
in overleg met uw
mantelzorger
Samen blijven doen waar
u tevreden over bent
Professionele mantelzorgondersteuning

Zo’n nieuwe rolverdeling en woonsituatie
is voor uw mantelzorger ook een grote
verandering. Wij kunnen uw mantelzorger en
naasten zo nodig ondersteunen om met de
nieuwe situatie om te gaan. Door het geven
van advies, praktische hulp, emotionele steun
of begeleiding.
Meer weten over mantelzorgondersteuning? Lees dan de uitgebreide folder
‘Mantelzorgers’.

Nieuwegein

ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof (Vuurscheschans 75 en 77)
ZorgSpectrum locatie De Dichter (Roland Holstlaan 1,3, 5 en 7)
ZorgSpectrum locatie Vreeswijk (Lekboulevard 10)
ZorgSpectrum locatie De Kuifmees (Kuifmees 50)

Houten

ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis (Het Kant 193)
ZorgSpectrum locatie het Houtens Erf (Stationserf 82)

Vianen

ZorgSpectrum locatie Hof van Batenstein (Hof van Batenstein 1)
ZorgSpectrum locatie De Plataan (Ruinkamp 1)

Nieuwegein

De Geinsche Hof

Vreeswijk

Houten

Het Haltna Huis

Vianen

Hof van Batenstein

Woonvorm: individueel wonen,

Woonvorm: individueel wonen,

Woonvorm: individueel wonen

Woonvorm: individueel wonen,

wonen in een woongroep

wonen in een woongroep

Sfeer: Bij Het Haltna Huis is er veel aandacht

wonen in een woongroep

Sfeer: De Geinsche Hof staat in de wijk

Sfeer: Locatie Vreeswijk ligt in het gelijk-

voor welzijn. Er is een uitgebreid dagactiviteiten-

Sfeer: Hof van Batenstein is een multifunc-

Fokkesteeg, in een rustige buurt met veel

namige ‘dorp’ in Nieuwegein-Zuid.

programma waar zowel bewoners als buurtge-

tioneel centrum waar het woonzorgcentrum

groen. Er zijn regelmatig sociale en (re)crea-

Het karakter van het oude vissersdorp en

noten aan kunnen deelnemen. Ook in de buurt

deel van uitmaakt. Het is een grote, levendige

tieve activiteiten. Met de tram bent u in

het ons-kent-ons gevoel is te voelen in de

is er veel te doen. Zo kunt u winkelen op Het

locatie net buiten het centrum van Vianen.

5 minuten in winkelcentrumgebied Cityplaza.

sfeer. In het Grand Café kunt u bewoners en

Rond, het levendige centrum van Houten, een

Winkels, horeca, de bibliotheek en diverse kerken

buurtgenoten ontmoeten en meedoen aan

bezoekje brengen aan Theater aan de Slinger of

zijn dichtbij. In het Grand Café van Hof van

diverse activiteiten. De locatie heeft een mooie

een wandeling maken door het park.

Batenstein kunt u terecht voor een hapje en een

ligging aan de rivier de Lek en is op loop-

drankje en allerlei activiteiten. Hier komen ook

afstand van winkelcentrum Hoog Zandveld.

regelmatig buurtbewoners naartoe.

Op termijn gaat deze woonzorglocatie sluiten.
We werken hard om een nieuwe, fijne

De Dichter

woonplek voor de bewoners te realiseren.
Tot die tijd bent u gewoon welkom, ook als
nieuwe bewoner.

Het Houtens Erf

Woonvorm: wonen in een woongroep
Sfeer: Seniorencomplex De Dichter is een
modern gebouw in het hart van de wijk

Woonvorm: wonen in een woongroep

Jutphaas/Wijkersloot. De woningen voor de

Sfeer: Het Houtens Erf staat middenin de

woongroepen bevinden zich op de begane
grond. Winkelcentrum Makado bevindt
zich op loopafstand.

De Plataan

woonwijk de Erven. Deze woonlocatie ligt

Woonvorm: wonen in een woongroep

vlakbij het Oude Dorp, met leuke winkeltjes

Sfeer: Bij appartementencomplex De Plataan

en horeca. Iets verder weg is het centrum van

besteden we veel aandacht aan welzijn. Onder

Houten. Hier vindt u ook winkels, horecagele-

meer door het organiseren van allerlei activi-

Woonvorm: wonen in een woongroep

genheden en het theater. Het Houtens Erf heeft

teiten. Het complex ligt op loopafstand van een

Sfeer: De Kuifmees* biedt mensen met

een uitgebreid activiteitenprogramma.

aantal winkels, zoals een supermarkt, bakker en

De Kuifmees

dementie een aangename en stimulerende

groenteman. De woongroepen zijn gesitueerd op

woonomgeving waar van alles te beleven is en

de begane grond en de eerste verdieping.

waar bewoners actief betrokken worden bij de
(dagelijkse) bezigheden. Bij deze ruim opgezette woonvorm hoort ook een mooie tuin
waar bewoners kunnen vertoeven. *verwachte
opening september 2021

Meer informatie?
Voor meer informatie over alle diensten in deze brochure,
kunt u terecht bij ZorgSpectrum afdeling Klantadvies.

Mail: klantadvies@zorgspectrum.nl

“

Het was even wennen,
maar nu voel ik me
hier helemaal thuis.

”

Telefoon: 030-6575045
www.zorgspectrum.nl

Kernwaarden

Onze drijfveren

Samen

Betrokken

Professioneel

Zo werkt
ZorgSpectrum

Missie

Hier staan we voor
Wij willen samen invulling geven aan de verbinding met onze klanten,
mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, samenwerkingspartners en samenleving. Met elkaar ondersteunen wij mensen om het heft in eigen hand te
nemen voor een betekenisvol leven. Samen sta je sterk. Samen kun je
meer bereiken, meer delen en nog sterker verder. Dit samenspel maken
we waar vanuit een organisatiecultuur waarin onze drie kernwaarden
Samen, Betrokken en Professioneel op elk niveau tot bloei komen.

Samen meer mogelijk

Onze ambitie is het bieden van de beste ondersteuning dicht bij de klant.
Dat doen we met oog voor wat iemand zelf nog wil en kan.
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Visie

Hier gaan we voor

Onze klanten zijn mensen die te maken krijgen met verlies aan
vaardigheden en lichamelijk functioneren. Met aandacht voor hun eigen
leefstijl sluiten wij aan bij persoonlijke ondersteuningswensen. Dat doen
we vanuit respect voor eigenheid en persoonlijke kracht. Met waarde voor
elkaar en interesse in ieders cultuur.
Het vakmanschap dat wij inzetten, komt voort uit wetenschappelijke
onderbouwing én samen leren. Als lerende organisatie willen wij onze
professionals inspireren om zich permanent te ontwikkelen. Daarbij
geloven wij in een krachtenbundeling van vrijwilligers en collega’s uit
verschillende generaties. Deze krachten versterken we niet alleen binnen
onze teams. Ook daarbuiten werken we nauw samen met anderen. Zo
bouwen we samen aan een gezonde organisatie en continuïteit van
ondersteuning en behandeling voor onze klanten.
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Nieuw thuis

Ieder mens is anders, iedere vraag is anders. Daarom
bieden wij een breed spectrum aan passende ondersteuning en behandeling: op het juiste moment én
op de juiste plek. De vele mogelijkheden variëren van
lichte ondersteuning thuis tot intensieve zorg in een
beschermde woonomgeving.

