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Wonen met Zorg 
Veilig, comfortabel, zelfstandig en vertrouwd  



De ouderenzorg in Nederland is ingrijpend veranderd.
Het beleid van de overheid is er steeds meer op gericht 
dat men zoveel mogelijk thuis blijft wonen en verblijf in 
een verzorgingshuis wordt niet langer vergoed. AZORA 
maakt het mogelijk dat u toch in onze woonzorgcentra 
kunt gaan wonen. Wij noemen dat Wonen met Zorg.

Wat is Wonen met Zorg?
Wonen met Zorg is een combinatie van wonen en zorg. U huurt 
een appartement in een van de woonzorgcentra van Azora, te 
weten De Bettekamp in Varsseveld, De Schuylenburgh in Silvolde, 
Debbeshoek in Ulft, Maria Magdalena Postel in Gendringen of 
Gertrudis in ‘s-Heerenberg en u krijgt thuiszorg geleverd door Azora 
thuiszorg. Daarbij neemt u van Azora een vast basisarrangement 
af, dat de voorzieningen en diensten bevat die een veilige en 
comfortabele woonomgeving garanderen. 
Hierbij moet u denken aan 24-uurs aanwezigheid en 
beschikbaarheid van zorgmedewerkers, een alarmsysteem om 
personeel op te roepen, toezicht en toegangscontrole via de 
receptie en het gebruik van gezamenlijke ruimten zoals het 
restaurant, de tuinen en terrassen.
Daarnaast worden tal van activiteiten georganiseerd waaraan u, 
soms tegen een kleine vergoeding, kunt deelnemen. Naast het 
basisarrangement kunt u zelf kiezen of en welke aanvullende 
services u van Azora wilt afnemen.

Wat valt er te kiezen bij Azora?
U krijgt de mogelijkheid om te kiezen of u aanvullende services 
zoals maaltijden, schoonmaken van uw appartement of het wassen 
van kleding van Azora wilt afnemen. Op basis van uw keuze stelt 
Azora arrangementen samen, die per locatie kunnen verschillen.

Wat zijn de kosten?
Net als thuis betaalt u voor het appartement huur, energie- en 
servicekosten. Afhankelijk van uw inkomen komt u in aanmerking 
voor huurtoeslag en betaalt u een inkomensafhankelijke eigen 
bijdrage voor de thuiszorg. De verhuur van de appartementen 
wordt verzorgd door Azora. Het basisarrangement en eventuele 
aanvullende services brengt Azora apart in rekening. 

Voor wie is Wonen met Zorg bedoeld?
Wonen met Zorg is beschikbaar voor cliënten die een 
thuiszorgindicatie hebben.

Wonen met Zorg en uw persoonlijke situatie.
De cliëntadviseurs van Azora bespreken de mogelijkheden van 
Wonen met Zorg in een persoonlijk gesprek met u. In dat gesprek 
lichten zij de keuzemogelijkheden toe en wordt u geïnformeerd over 
de kosten van de verschillende diensten en services. 

Meer weten over Wonen met Zorg?
Voor vragen over Wonen met Zorg is ons Servicepunt

maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur 

telefonisch bereikbaar:  0315 33 82 22


