
Slottuin:  
een huis vol  
verhalen

Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is



De bewoners  
van Slottuin
Slottuin biedt een (tijdelijk) 
thuis voor kwetsbare ouderen 
met een intensieve zorgvraag.

Hartelijk welkom in Slottuin!
Onderdeel van een unieke 
groene woonwijk
Dicht bij de stad en toch heerlijk 
groen en rustig. Op een unieke 
locatie, pal achter het Oude Slot 
in Heemstede, ontstaat de nieuwe 
woonwijk Slottuin. In deze wijk, 
die de idyllische sfeer van het 
naastgelegen landgoed krijgt, 
komt het appartementengebouw 
Slottuin met 33 zorgwoningen 
van Zorgbalans. Naast het 

appartementengebouw komen er 
in de wijk nog 40 koopwoningen 
en 22 sociale eengezinswoningen. 
Woongemeenschap Slottuin wordt 
dus onderdeel van een mooie, unieke 
en gevarieerde woonwijk op zo’n 
2 km afstand van het centrum van 
Heemstede.

Het leven leiden zoals u wenst
U kunt zoveel mogelijk het leven 
leiden zoals u dat het liefste wilt. 

Slottuin in Heemstede is een fijne woongemeenschap 
voor kwetsbare ouderen met een intensieve zorgvraag. 
Slottuin fungeert ook als tijdelijk gastenhuis voor 
kwetsbare ouderen als het thuis even niet meer gaat of 
juist om te voorkomen dat het thuis niet meer gaat. 

Slottuin is een huis vol verhalen. Verhalen laten zien wie je 
bent en welke ervaringen en mensen jouw leven hebben 
vormgegeven. Zo ontstaat een woongemeenschap 
met een kleurrijke verzameling aan verhalen, die het 
fundament vormt voor een (gezamenlijk) nieuw verhaal.



Daarom gaan we met u in gesprek 
over wat er nu voor u van belang is, 
wat u daarvan wilt voortzetten of wat 
u anders wilt. 

Uw welbevinden is leidend
In Slottuin werken wij met het 
uitgangspunt dat u zich gehoord en 
gezien voelt. Onze medewerkers 
kennen u, zijn oprecht nieuwsgierig 
naar wat u interesseert, wat u graag 
wilt en waar u zich zorgen over 

Waarom Slottuin
n Het leven leiden dat u wilt
n Wonen in een unieke, groene  

woonwijk
n Altijd een deskundige, betrokken  

zorgmedewerker in de nabijheid,  
overdag, ’s avonds en ’s nachts   

n Ruime appartementen met  
eigen terras of balkon

n Fijne gezamenlijke ruimtes  
op elke etage

n Mooie, omheinde tuin

maakt. Samen met u en uw naasten 
organiseren wij de voor u juiste zorg 
en daginvulling. In Slottuin krijgt u 
één vaste contactpersoon waarmee 
u regelmatig zaken die u belangrijk 
vindt, kunt bespreken.

Uw appartement
U woont in uw eigen tweekamer-
appartement van 50m2. Uw 
appartement heeft een keukentje, 
woonkamer, slaapkamer, badkamer 
en een eigen balkon of terras. Het is 
belangrijk dat u zich thuis voelt, dus 
u bent vrij het appartement naar uw 
eigen smaak in te richten, uiteraard 
op een wijze die de voor u geschikte 
zorgverlening voldoende ruimte 
biedt.

Per etage is er ook een gezamenlijke 
keuken waar u samen kunt koken en 
eten als u dat wilt. Aansluitend aan 
de keuken is er een fijne woonkamer 
met een groot balkon of terras. 
Er is ook een ‘opkamer’ die zich 
prima leent voor rustige momenten, 
persoonlijke gesprekken of het 
uitoefenen van een hobby. Verder 
heeft Slottuin een gezamenlijke tuin.
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Slottuin en Zorgbalans
Slottuin is een woongemeenschap van ouderenzorgorganisatie 
Zorgbalans. Zorgbalans helpt mensen met een zorgbehoefte zo lang 
mogelijk zelfstandig en op een eigen wijze vorm en inhoud te geven aan 
hun leven. Wij bieden tijdelijke en langdurige verpleging, verzorging, 
huishoudelijke ondersteuning, behandeling, revalidatie en begeleiding bij 
dementie. Dat doen wij bij mensen thuis en in onze ontmoetingscentra en 
woonzorglocaties. 

We stemmen ons aanbod af op de vragen en wensen van onze cliënten, 
waarbij we rekening houden met uw mogelijkheden en beperkingen. 
Onze medewerkers zijn de spil in onze zorg- en dienstverlening.  
Met hun professionaliteit en betrokkenheid werken ze er hard aan  
om u de zorg en begeleiding te geven die u nodig heeft.

Indicatie nodig
Als u in Slottuin komt wonen, heeft 
u een indicatie voor zorg en verblijf 
nodig. Het Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ) geeft deze indicaties in de 
vorm van een zorgprofiel. Op basis 
van deze indicatie wordt de zorg en 
het verblijf in een woonzorgcentrum 
grotendeels vergoed via de Wet 
langdurige zorg (Wlz). 

Voor uw verblijf betaalt u altijd een 
eigen bijdrage die afhangt van uw 
inkomen. Met de rekentool op onze 
website, krijgt u inzicht in de hoogte 
van uw eigen bijdrage, wanneer 
u in Slottuin komt wonen. Onze 
medewerkers van de Zorgcentrale, 
kunnen u hier ook meer over 
vertellen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Slottuin of 
eens een kijkje nemen in het gebouw 
in aanbouw of een oriënterend 
gesprek voeren? Neem dan contact 
op met Zorgbalans Zorgbemiddeling 
via telefoonnummer 023 - 8 910 550. 
Zij helpen u graag, geven advies, 
bemiddelen of begeleiden.  
Actuele informatie vindt u ook op  
www.zorgbalans.nl/zorglocatie/
slottuin.
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