
Balans Zorg Gelderland is een 
wooninitiatief gevestigd in Gelderland. 
Wij bieden 24-uur begeleiding aan 
volwassenen van 18 jaar en ouder waarbij 
sprake is van een verstandelijke beperking, 
GGZ problematiek en/of dementie. De 
begeleiding kan betrekking hebben op 

Over Balans Zorg Gelderland
alle leefdomeinen, afhankelijk van de 
hulpvragen. Wij bieden bewoners een 
veilige woonomgeving waar zij onder 
begeleiding het dagelijkse leven kunnen 
voortzetten. De begeleiding wordt 
gegeven door een vast team van ervaren 
professionals. 

Wie kunnen er bij ons 
komen wonen?
Iedereen vanaf 18 jaar met een WLZ-indicatie is van 
harte welkom bij Balans Zorg Gelderland. Binnen onze 
woning heeft ieder bewoner een eigen kamer. De 
overige ruimtes zoals de huiskamer, keuken, sanitair 
en de tuin worden gedeeld met andere bewoners. 



Overbrugging
Voor mensen die elders op een 
wachtrij staan, maar niet meer 

zelfstandig thuis kunnen wonen wordt 
ter overbrugging tijdelijk opvang 

aangeboden. 

Zorgkosten
Voor zorg vanuit de WLZ betaalt de 
cliënt altijd een eigen bijdrage. 

De hoogte van de kosten 
wordt berekend door het 

CAK (Centraal Administratie 
Kantoor) en wordt bepaald 
afhankelijk van het inkomen of 

vermogen.

Opvang
De crisisopvang biedt tijdelijk 
onderdak en begeleiding voor 
mensen die door psychische, 

lichamelijke of sociale 
problemen niet meer thuis 

kunnen wonen. De begeleiding 
wordt afgestemd op de situatie 

van de cliënt. 

Dagbesteding
Balans Zorg Gelderland biedt 

cliënten de mogelijkheid om zeven 
dagen per week deel te nemen aan 

verschillende activiteiten. Samen 
met de cliënt gaan we op zoek 

naar een passende besteding van 
de dag. Tijdens de dagbesteding 

worden cliënten gestimuleerd 
om deel te nemen aan creatieve, 
sportieve, educatieve en sociale 

activiteiten. De zorgvraag, wensen 
en behoeften van de client staat 

hierbij centraal. 

Cliënten hebben de mogelijkheid 
om aan te schuiven voor een 
warme maaltijd. Het ophalen 

en wegbrengen van de cliënt is 
afhankelijk van de soort indicatie. 

Wonen met plezier!
Balans Zorg Gelderland
06-27271635 
www.balanszorggelderland.nl 
info@balanszorggelderland.nl 

         volg ons op Linkedin 


