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Bezichtiging op 25 september

Zorgbalans start met nieuw woonconcept ‘Zorgeloos
Wonen’
Deze maand start Zorgbalans met ‘Zorgeloos Wonen’, een nieuwe woonvorm waarbij
binnen woonzorglocatie De Moerberg in IJmuiden zelfstandige huurwoningen worden
aangeboden. De woningen zijn bedoeld voor ouderen die zelfstandig willen wonen in
een veilige omgeving met de mogelijkheid om nu, of in de toekomst, extra services en
zorg af te nemen.
Scheiden van wonen en zorg - alternatief
Zorgbalans signaleert een grote behoefte aan een veilige en sociale woonomgeving bij
ouderen met een lichte zorgvraag. Tegelijkertijd wordt juist deze groep ouderen door
overheidsmaatregelen gestimuleerd langer thuis te blijven wonen. Mensen met een lage
zorgindicatie krijgen alleen de zorgkosten vergoed en niet langer de kosten voor wonen.
Wonen in een woonzorgcentrum is daardoor voor deze groep mensen niet langer mogelijk.
De nieuwe woonvorm ‘Zorgeloos Wonen’ voorziet in deze vraag van ouderen die niet meer
opgenomen kunnen worden, maar wel een beschermde omgeving met zorg en extra service
wensen. De komende jaren wil Zorgbalans sterk inzetten op dit concept dat uitgaat van het
gescheiden aanbieden van wonen en zorg, ook voor mensen met een kleine beurs.
Woningen met extra’s
In De Moerberg worden voorlopig vijf verschillende woningen aangeboden, zowel
studiowoningen als tweekamerappartementen. De huurders kunnen gebruik maken van de
gemeenschappelijke ruimten en de tuin van De Moerberg. Daarnaast hebben ze de
mogelijkheid om diensten af te nemen zoals bijvoorbeeld alarmopvolging, maaltijden aan
huis, huishoudelijke hulp, was- en strijkservice of vervoer. Als de bewoners zorg wensen dan
is die, al dan niet op indicatie, via Zorgbalans beschikbaar.
Belangstelling in kaart brengen
Zorgbalans en Woningbedrijf Velsen, de eigenaar van het gebouw, verwachten met de
introductie van Zorgeloos Wonen in De Moerberg een goed beeld te krijgen van de
belangstelling voor zelfstandige huurwoningen binnen de beschermde omgeving van een
woonzorglocatie zoals De Moerberg. Op basis van die ervaringen wordt besloten of het
aanbod van woningen volgens het concept ‘Zorgeloos Wonen’ uitgebreid wordt, hetzij binnen
De Moerberg, hetzij binnen andere woonzorglocaties van Zorgbalans.
Informatieavond
Op donderdag 25 september zijn geïnteresseerden tussen 16.00 en 20.00 uur welkom in De
Moerberg om twee modelwoningen te bekijken, de sfeer te proeven en zich te laten
voorlichten over de huurkosten, de zorgmogelijkheden en services.
Meer informatie is te vinden op www.zorgbalans.nl/zorgelooswonen
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U bent van harte welkom tijdens de informatieavond.
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Over Zorgbalans
Zorgbalans is een grote ouderenzorgorganisatie met woonzorglocaties, zorgwoningen,
thuiszorg en ontmoetingscentra in de regio Kennemerland en Zuid-Holland Noord. Wij
helpen mensen met een zorgbehoefte zo lang mogelijk zelfstandig en op eigen wijze vorm
en inhoud te geven aan hun leven.
Met bijna 3000 professionele medewerkers bieden wij tijdelijke en langdurige verpleging,
revalidatie, verzorging, begeleiding en behandeling bij mensen thuis en in onze locaties. Van
Heemskerk, IJmuiden, Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort tot in Hillegom. Zie
ook: zorgbalans.nl en werkenbijzorgbalans.nl.

