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Malderburch blijft breed pakket aan
welzijn, wonen en zorg bieden
Er gaat per 1 januari 2015 nogal wat veranderen op het gebied
van zorg en welzijn. De rol van de gemeente wordt groter en de
budgetten worden kleiner. “Regelmatig krijgen we vragen van
bezorgde ouderen die willen weten wat er bij Malderburch
verandert en waar ze rekening mee moeten houden”, legt
De belangrijkste verandering is dat Malderburch in
het kader van de nieuwe Wet Langdurige Zorg
(WLZ) zorg met verblijf alleen nog kan aanbieden
aan mensen met zware lichamelijke en psychogeria
trische problemen. Maar we blijven nog wel moge
lijkheden houden voor ouderen met een lichte
zorgvraag. Indien mogelijk blijven zij thuis wonen en
doen een beroep om hun omgeving. “We hebben
binnen Malderburch relatief veel lichte zorgaan
vragers (ZZP1, 2 en 3), maar we krijgen nu alleen
nog een vergoeding voor de zwaardere zorg (nu nog
vanaf ZZP 4). Het zorgkantoor koopt dus minder
plaatsen in en daardoor valt een deel van onze ver
goeding weg. De plaatsen die hierdoor vrij komen,
gaan we nu verhuren aan lichtere zorgaanvragers
die geen beroep kunnen doen op de Wet langdurige
zorg. Zij kunnen dan voor een huur van ca. € 500,per maand toch in een zelfstandig appartement
wonen binnen de veilige en beschutte omgeving van
Malderburch. In de volksmond wordt dit het scheiden
van wonen en zorg genoemd. Naast de huur zullen
wij nog een bedrag rekenen voor servicekosten en
gemaks-arrangementen. Uiteraard kunnen ze ook
gebruik maken van het restaurant en andere
faciliteiten. De huur is vergelijkbaar met die van een
reguliere seniorwoning. Op deze manier bieden we
toch een veilige haven voor kwetsbare ouderen, die
om de een of andere reden niet meer thuis willen of
kunnen wonen. Dat zal ook hard nodig zijn, want het
aantal ouderen in gemeente Heumen neemt de

Peter Strikkeling uit. “In ons onlangs verschenen beleidsplan
(te vinden op www.malderburch.nl) hebben we dat al uit de
doeken gedaan. In ieder geval wil Malderburch ook in de toekomst de veilige en beschutte woonomgeving zijn voor de
kwetsbaren in de samenleving.”

k omende jaren vanwege de vergrijzing alleen maar
toe. We verwachten ook een groeiende vraag naar
zorg en ondersteuning thuis, omdat veel ouderen
besluiten om zo lang mogelijk in hun eigen woon
omgeving te blijven wonen. Ook voor die groep zal
Malderburch volop ondersteuning bieden. We stel
len onze deuren niet alleen open voor ouderen,
maar ook voor inwoners met een lichamelijke of
psychische beperking. Door deze mix zal de sfeer en
leefbaarheid binnen Malderburch alleen nog maar
prettiger en kleurrijker worden”, benadrukt Peter
Strikkeling enthousiast.
Bouwkundige aanpassingen
De bovengenoemde veranderingen en aanpassingen
zullen bij Malderburch de komende maanden verder
ontwikkeld worden. Verder gaan we bekijken of er
behoefte bestaat om op de begane grond nog ruim
te te creëren voor bijvoorbeeld pedicure of fysio
therapie. In combinatie met het restaurant krijgt de
begane grond hierdoor een nog meer ‘open’ karakter.
Met de gemeente Heumen en Oosterpoort zijn we
in overleg over de herontwikkeling van het voor
malige St. Jozefschool-terrein tot een woonservice
gebied.We gaan stapsgewijs de thuiszorgactiviteiten
uitbreiden en binnen het kernteam gemeente
Heumen speelt de ouderenadviseur een prominente
rol op het gebied van welzijn.We verleggen dus ook
een groot deel van onze diensten naar extramurale
zorg - dus buiten de deuren van zorgcentrum
Malderburch - en spelen zo goed in op de veran
derende vraag.”

Zoals gezegd gaat de zorg als gevolg van de nieuwe
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de
Wet langdurige zorg (Wbz) flink op de schop.
Malderburch heeft hierop zo goed mogelijk inge
speeld en ziet de veranderingen die op ons afkomen
vol vertrouwen tegemoet; dit vertrouwen wordt
mede veroorzaakt door het feit dat we in de
gemeente Heumen zo’n goede samenwerking heb
ben met alle partijen die bij deze veranderingen
betrokken zijn. We ontwikkelen een breed aanbod
aan activiteiten en diensten om de kwetsbaren in de
samenleving te ondersteunen: van intramurale zorg,
extramurale zorg, dagbesteding tot personen
alarmering. In deze tijden van verandering hebben
wij bewuste keuzen gemaakt. Een breed pakket aan
welzijn, wonen en zorg blijft bij ons het opperste
gebod”, verzekert Peter Strikkeling.
Voor meer informatie kunt u zich richten tot
info@malderburch.nl of telefoon 024-3570570
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