Enquête Woonzorgcentrum
Dwarsakker in Zwartebroek
Op de flyer die u heeft ontvangen wordt u uitgenodigd voor de informatieavond over het woonzorgcentrum ‘Dwarsakker’ in Zwartebroek. Op deze
bijeenkomst informeren we u over de huidige stand van zaken en willen
we vooruitkijken naar de toekomst. Tijdens deze avond willen we gaan
bespreken welk type appartement uw voorkeur heeft en welke zorg er
geleverd moet worden. Dit willen we gaan inventariseren door onder
andere deze enquête.
Op basis van deze enquête gaan we gezamenlijk het Gezondheids- en
woonzorgcentrum Dwarsakker vormgeven. Het is gewenst dat zoveel
mogelijk geïnteresseerden de enquête voor zover mogelijk invullen
en retourneren zodat de betrokken partijen definitieve keuzes kunnen
maken. Het zou fijn zijn als u deze enquête wilt invullen.

1

Persoonlijke situatie
Echtpaar

2

Woonplaats:

Alleenstaand

Man

Leeftijd:

jaar

Terschuur

Vrouw

Leeftijd:

jaar

Zwartebroek

Nijkerkerveen

Huidige situatie

Wonen
Huur of eigendom?

Huur

Eigendom

Dorp of buitengebied?

Dorp

Buitengebied

Ontvang u momenteel zorg?

Ja

Nee

Zo ja, welke zorg is dat?

Thuiszorg

Mantelzorg

Huishoudelijke hulp

Verpleegzorg

Zorg

Anders, namelijk:
Van welke zorgorganisatie
ontvangt u momenteel zorg?
Buurtzorg

Icare

Heeft u een zorgindicatie?
Zo ja, namelijk een:

WMO indicatie

1

RST

Anders, namelijk:

Ja

Nee

ZVW indicatie

WLZ indicatie

3

Interesse in het woonzorgcentrum ‘Dwarsakker’

Wonen
Naar welk type woning gaat
uw voorkeur uit?

Heeft u belangstelling om een
(levensloopbestendige) woning te
betrekken in het woonzorgcentrum
‘Dwarsakker’?

2-kamer appartement
(woonkamer/keuken en
één slaapkamer en eigen badkamer)

Nee (ga dan naar punt 9)

3-kamer appartement
(woonkamer/keuken en
twee slaapkamers en eigen badkamer)

Ja, zo snel mogelijk
Ja, binnen 3 jaar

Anders, namelijk:

Ja, binnen 5 jaar
Ja, in de toekomst

Heeft u nog specifieke eisen of wensen in uw
woning of uw woonomgeving?

Welke huurprijs per maand is uw
maximum? (excl. gas/water/licht
en servicekosten)
Tot max € 650,- (max inkomenstoets van
€29.000,- zal toegepast worden in verband
met de maximale huurgrens van €710,68 per
maand voor de huursubsidie)
Tot € 750,Tot € 850,-

De huurprijzen staan in verhouding
met de luxe, situering en de grootte
van de appartementen.

Tot € 950,- of hoger
Anders, namelijk:

4

Zorg in uw woning

Welk type zorg zou er volgens u aangeboden moeten worden in uw woning?
Wenselijk

Verplicht

Thuiszorg
Verpleegzorg

2

5

Zorg in het gezondheidscentrum

Welk zorgaanbod is voor u belangrijk in het woonzorgcentrum ‘Dwarsakker’?
Wenselijk

Belangrijk

Onbelangrijk

Huisarts
Apotheek
Tandarts/mondhygiënist
Fysiotherapeut
Dagbesteding
Podotherapeut
Psychiater/psycholoog
Pedicure
Diëtist
Maatschappelijk werk
Verloskundige
Huidtherapeut
Logopodist
Anders, namelijk
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Welzijn

Welke voorzieningen zijn voor u belangrijk in het woonzorgcentrum ‘Dwarsakker’?
Wenselijk

Belangrijk
Alarmservice
Organiseren van (dag) activiteiten
Kapper
Maaltijdservice
Was service
Boodschappenservice
Huishoudelijke hulp
Administratieve ondersteuning
Klussendienst
Vervoersservice
Ruimte voor viering verjaardag
Logeerruimte
Fitnessruimte
Anders, namelijk
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Onbelangrijk

7

Ontmoetingsruimte

Vindt u de ontmoetingsruimte
(ondersteund door vrijwilligers) belangrijk
voor het woonzorgcentrum ‘Dwarsakker’?

Waarvoor wilt u de ontmoetingsruimte
mogelijk gaan gebruiken?

Belangrijk

Gezellig samenzijn, koffiedrinken
en spelletjes

Wenselijk

Kerkdienst/Bijeenkomst kerk

Onbelangrijk

Uw verjaardag
(u kunt de ruimte (deels) huren)

Zou u als vrijwilliger iets willen betekenen voor
het woonzorgcentrum? Denk hierbij aan het
organiseren van activiteiten, administratieve
ondersteuning en dergelijke.

Muziekbijeenkomsten
(in de ruimte kunnen koren optreden)
Dagbesteding

Ja, namelijk

Anders, namelijk:

Nee
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Opmerkingen

9

Als u op de hoogte wilt gehouden worden over het initiatief
dan heeft u hier de mogelijkheid om uw gegevens in te vullen:

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon
E-mail:

Wilt u deze enquête ingevuld terug sturen
middels bijgesloten envelop voor 1 mei 2016.

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen,
neem dan contact op met:

Retouradres
Stichting Dwarsakker Zorg & Wonen
Antwoordnummer: 2150
6710 VA Ede

Bert van de Poll
E-mail: info@dwarsakker.nl
Telefoon (033) 2540539
www.dwarsakker.nl
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