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KlantServicePunt van
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Het KlantServicePunt
036 - 545 40 00

Bent u op zoek naar een verblijf in één van de woonzorgcentra van
Zorggroep Almere? Bij het KlantServicePunt informeren wij u graag
over de mogelijkheden.

Als u of iemand in uw naaste omgeving
niet meer thuis kan wonen, begint een
voor velen onbekende weg in het
‘zorglandschap’. Er moeten tal van
zaken geregeld worden, zoals het
aanvragen van een indicatie. En dat
in een periode die toch al erg roerig
en veelal emotioneel is. Het is dan ook
fijn dat er in deze tijd iemand is die u
wegwijs kan maken, die u adviseert én
informeert hoe u de tussenliggende
periode tot aan de verhuizing zo goed
mogelijk kunt overbruggen.
Joris en Caroline, klantadviseurs, zijn
werkzaam bij het KlantServicePunt van
Zorggroep Almere en hebben goed
zicht op wat er allemaal geregeld
moet worden. Dagelijks staan zij
mensen te woord die op zoek zijn naar
een verblijf in een woonzorgcentrum
van Zorggroep Almere.

Joris: “De klantadviseurs adviseren
hoe een Wet langdurige zorg (WLZ)
indicatie aangevraagd kan worden en
hoe men in aanmerking kan komen
voor een verblijf in één van de woonzorgcentra. Zorggroep Almere telt
acht woonzorgcentra verspreid over
Almere. Elk woonzorgcentrum heeft een
eigen ‘karakter’ en mogelijkheden. Door
bij de cliënt na te vragen wat de
zorgvraag is en welke woonwensen er
zijn, informeren wij welk woonzorgcentrum het meest passend is. Ook

geven wij informatie over de leefmilieus die in een aantal woonzorgcentra van Zorggroep Almere te vinden
zijn. Dit houdt onder andere in dat
mensen die bijvoorbeeld erg op zichzelf zijn, niet een woning betrekken met
mensen die juist heel veel interactie
zoeken. In een leefmilieu probeer je
zoveel mogelijk gelijkgestemden bij
elkaar te laten wonen.
De meeste contacten heb ik met de
mantelzorgers. Samen met de cliënt
en/of diens mantelzorger zetten we
alles even goed op een rijtje. We zorgen
er gezamenlijk voor dat de cliënt
en indirect ook diens mantelzorger
klaar is voor de aankomende,
veelal ingrijpende, verhuizing.
Naast de reguliere wijkverpleging en
dagactiviteiten hebben wij voor mensen
met een Wet langdurige zorg indicatie
(WLZ) nu ook Zorg Plus Thuis. Dit is
aanvullende zorg op de wijkverpleging
die onder andere ook de mantelzorgers
kan ontlasten. Het Zorg Plus Thuis
team biedt een extra helpende hand
aan mensen die dat goed kunnen
gebruiken om zolang mogelijk thuis
te kunnen wonen binnen de gestelde
indicatie. Is het niet meer mogelijk of
verantwoord om thuis te overbruggen
dan wordt er gezocht naar een
woonzorgcentrum veelal buiten Almere
waar men tijdelijk kan wonen met
zorg.
De
klantadviseurs
werken
hiervoor nauw samen met de wijkverpleging, persoonlijk begeleiders, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde
en andere zorgorganisaties.
Caroline: “Het persoonlijk of telefonisch
klantcontact vind ik het waardevolste;
tijd en aandacht geven aan de cliënt en
de mantelzorger/contactpersoon. Soms
is het ook echt het verhaal aanhoren.
Mensen weten vaak niet waar ze
moeten beginnen, hebben vaak al
een intensief voortraject meegemaakt
en zijn ten einde raad. Het is mooi om
ze stap voor stap te ondersteunen
en begeleiden in het traject. Verder is
één van mijn belangrijkste missies bij

het KlantServicePunt is om ervoor te
zorgen dat echtparen samen in één
woonzorgcentrum komen te wonen.
Het is schrijnend wanneer je na 60
jaar huwelijk wordt gescheiden omdat
de een zorg nodig heeft en de ander
(nog) niet. Het geeft een goed gevoel
wanneer mensen na afloop van het
gesprek zeggen dat het zo fijn is dat
er geluisterd is en ze geholpen zijn.”

‘Samen met de
cliënt en/of diens
mantelzorger zetten
we alles goed op
een rijtje.’

De realiteit is dat we per woonzorgcentrum met wachtlijsten werken. Een
logische vraag is hoe lang het duurt
voordat iemand kan verhuizen naar
een woonzorgcentrum. Dit is een vraag
waar geen pasklaar antwoord op is,
omdat dit afhankelijk is van meerdere
factoren. Wij werken intensief samen
met gemeente Almere en het Zorgkantoor om het aantal wachtenden
zoveel mogelijk te beperken. Voor de
langere termijn zijn wij met de
gemeente en andere externe partijen
in gesprek om extra woningen te
realiseren waar ouderen in een
beschermde omgeving kunnen wonen.
Daar is gezien de groei van Almere
en de vergrijzing ook echt behoefte

aan. Zorggroep Almere blijft zich
de komende jaren hiervoor sterk
inzetten.

Op zoek naar een tijdelijk
verblijf bijvoorbeeld voor
uw herstel in één van
de woonzorgcentra van
Zorggroep Almere?
Enkele woonzorgcentra van Zorggroep Almere hebben een aantal
kamers vrijgemaakt waar je tijdelijk
kunt verblijven. Is er een tijdelijke
(toenemende) zorgvraag en u kunt
na een tijdelijk verblijf/herstelperiode
terug naar huis, dan kunt u in
aanmerking komen voor een Eerstelijns
verblijf. U kunt dit bespreekbaar maken
bij uw huisarts of wijkverpleging.
De huisarts bepaalt in samenspraak
met één van onze specialisten
ouderengeneeskunde of u hiervoor
in aanmerking kunt komen. Zijn er
vragen over een tijdelijk eerstelijns
verblijf dan kunt u het KlantServicePunt
bellen. Wij informeren u dan over de
mogelijkheden.
Wilt u liever een persoonlijk gesprek
of wilt u een rondleiding in een
woonzorgcentrum? Neem dan gerust
contact op voor het maken van een
afspraak.
Het KlantServicePunt is van maandag
tot en met vrijdag van 8.30 uur tot
17.00 uur telefonisch bereikbaar via
telefoonnummer 036 - 545 40 00. U
kunt ons ook mailen via klantadvies
@zorggroep-almere.nl.

•

De acht woonzorgcentra van Zorggroep Almere vindt u op: www.zorggroep-almere.nl. Wilt u een kijkje nemen in onze
centra? Dat kan heel gemakkelijk! Er is een 360 graden video te bekijken per woonzorgcentrum. ZorgPlusThuis is te
bereiken via het e-mailadres: zorgplusthuis@zorggroep-almere.nl

www.zorggroep-almere.nl
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