Zelfstandig wonen
met zorg in de buurt

Griffioen

Griffioen ligt in de wijk de Biezen. Op steenworp afstand van de binnenstad en het
centraal station. Met verschillende voorzieningen binnen handbereik zoals winkels,
een kapper, een dokterspraktijk en een apotheek. De appartementen in Griffioen zijn
speciaal voor mensen die moeite hebben met bewegen of een rollator of rolstoel
nodig hebben.
Wilt u graag zelfstandig blijven wonen met zorg in de buurt?

In de parkeergarage heeft u een eigen berging en een

Dan is Griffioen mogelijk iets voor u. Met een zorgindicatie

aantal appartementen heeft een eigen parkeerplaats.

komt u in aanmerking voor een appartement bij Griffioen.

Met de lift zijn alle verdiepingen eenvoudig te bereiken.

ZZG zorggroep is daarbij verantwoordelijk voor de professionele

Heeft u een scootmobiel of elektrische fiets? Die kunt u

zorg en u huurt de woning van woningbouwcorporatie Talis.

dan opladen in de centrale hal.

Wonen
Comfortabel wonen
De 76 moderne appartementen in Griffioen hebben een
ruime woonkamer met open keuken, twee slaapkamers, een
badkamer, apart toilet en een eigen bergruimte. Ze variëren
van 75 m2 tot 90 m2 en verschillen van indeling. Rechts ziet u
een voorbeeldplattegrond. Elk appartement heeft een eigen
terras, balkon of kleine serre. Door de ruime opzet zijn de
appartementen heel geschikt om samen met uw partner in
te wonen. Huisdieren zijn welkom en er is internetaansluiting
in het appartement.

Zorg
Voorzieningen in de buurt

Zelfstandig wonen met zorg

In het restaurant (op de begane grond) kunt u met

In Griffioen kunt u als het nodig is terecht bij de fysio

medebewoners, familie of vrienden tussen de middag

therapeut, ergotherapeut en andere zorgprofessionals.

warm eten. Of u laat de maaltijd in uw eigen appartement

Ook een dokterspraktijk en apotheek zijn in de buurt.

bezorgen. Ook voor een kopje koffie kunt u terecht in het

Bij Griffioen woont u zelfstandig. Professionele zorg is

restaurant. Zowel binnen als buiten op het ruime terras

nabij als het nodig is. Verder kunt u uw dagelijkse leven

van het restaurant is het goed vertoeven. In het gebouw is

voortzetten zoals u dat gewend bent. U heeft twee vaste

een kapperszaak gevestigd en uw dagelijkse boodschappen

medewerkers van ZZG zorggroep als aanspreekpunt. Samen

kunt u doen tegenover Griffioen. Hier is een supermarkt

met u bekijken we wat u zelf kunt doen, welke rol uw familie

en een drogist. Uw auto kunt u gemakkelijk in de buurt

en netwerk kunnen spelen en waarbij ondersteuning en

parkeren.

zorg van medewerkers van ZZG zorggroep nodig is.

Sociale contacten en activiteiten

Een indicatie nodig

Bij Griffioen kunt u medebewoners ontmoeten en samen

Om bij Griffioen te wonen heeft u een indicatie nodig voor

activiteiten ondernemen. Dit gebeurt op initiatief van u en

een Volledig Pakket Thuis (VPT). Die indicatie vraagt u aan

uw medebewoners en met hulp van vrijwilligers. Daarnaast

bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Kijk voor meer

kijken we samen met u en uw mantelzorgers of u hulp nodig

informatie op www.ciz.nl. Heeft u een andere indicatie dan

heeft bij praktische zaken en wie u daarbij kan helpen.

een VPT en wilt u toch graag in Griffioen wonen? Neem

Huur appartement
U huurt de woning van woningcorporatie Talis. Daar sluit

dan contact op met ZZG Zorgbemiddeling Nijmegen (zie
achterzijde) voor de mogelijkheden.

u uw huurcontract mee af. Talis is verantwoordelijk voor

Eigen bijdrage aan zorg

het onderhoud van uw woning en van het wooncomplex.

Aan het CAK betaalt u de eigen bijdrage voor de zorg. Hoe
hoog uw eigen bijdrage wordt, is afhankelijk van uw indicatie
en uw persoonlijke financiële situatie. Wil u meer informatie
over de eigen bijdrage? Neem dan contact op met het CAK of
maak een proefberekening op www.hetcak.nl

Contact
Meer informatie over zorg en rondleiding
Wilt u meer informatie over de zorg van ZZG zorggroep bij Griffioen? Neem dan contact op met ZZG Zorgbemiddeling
Nijmegen: telefoonnummer 024 - 301 76 20 (bereikbaar tijdens kantooruren). Voor een rondleiding kunt u contact
opnemen met Griffioen via telefoonnummer: 024 - 366 57 77.

Aanmelden en meer informatie huur appartement
U kunt zich aanmelden voor een appartement via ZZG Zorgbemiddeling Nijmegen: telefoonnummer: 024 - 301 76 20
(bereikbaar tijdens kantooruren). Zij dragen kandidaat huurders voor aan Talis. Bent u door ZZG zorggroep voorgedragen
voor een appartement bij Griffioen? En heeft u nog vragen over de woning of de verhuur of wilt u het betreffende appartement
van binnen bekijken? Neem dan contact op met de verhuurconsulent van Talis via telefoonnummer: 024 -352 39 11.

Griffioen
Kievitstraat 8

www.zzgzorggroep.nl
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