
Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie
waar liefde, aandacht en betrokkenheid centraal staan

Wonen bij September



Wonen in een fijne en geborgen omgeving 
Bij September wonen mensen met dementie, zoals Alzheimer, in woonhuizen waar 
liefde, aandacht, betrokkenheid en gezelligheid centraal staan. September maakt 
kleinschalig wonen met particuliere zorg mogelijk voor een bredere groep dan 
alleen vermogende mensen. Wij doen dit door slimmer te organiseren met minder 
management en meer mensen op de vloer.

De woonhuizen van September 
De woonhuizen van September bevinden zich op plaatsen waar het fijn wonen is. 
Zij bestaan uit maximaal vijfentwintig appartementen met op de begane grond 
de gezellige ruime woonkamers en een open eetkeuken. Daar wordt met elkaar 
geleefd, gekookt, een spelletje gedaan of bijvoorbeeld de was gevouwen. 
Elke bewoner heeft zijn of haar eigen voorkeuren en we zorgen ervoor dat 
elke bewoner het dagelijks leven voort kan zetten zoals hij of zij dat gewend is. 
De woonkamer heeft altijd openslaande deuren naar tuin en terras. Gewoon, 
omdat elk mens het fijn vindt om de vrijheid te hebben om naar buiten te gaan als 
het lekker weer is. Een warm en huiselijk gevoel, ook voor de familie. Zij zijn altijd 
welkom, op ieder moment van de dag. Mee-eten vinden wij normaal. Uiteraard 
zijn de woonhuizen voorbereid op de oude dag. Maar wel zodanig dat de 
huiselijkheid niet verloren gaat door onnodige aanpassingen en hulpmiddelen.

“Ik heb zoveel meer rust nu mijn tante vol tevredenheid bij September woont. Ze is echt 
stukken beter geworden qua geheugen maar ook is het jullie gelukt om haar meer uit 
bed te houden en haar uit te dagen. Het team werkt fantastisch, dat komt omdat over 
de basis zo goed is nagedacht.” Neef bewoonster September Apeldoorn Loolaan



Eigenwaarde en zelfstandigheid
Bij September wonen vooral mensen die gezelligheid zoeken, die graag hun leven 
blijven voortzetten zoals zij dat gewend zijn. Met hulp die dat mogelijk maakt. 
We vinden het belangrijk dat de eigenwaarde en zelfstandigheid van bewoners 
wordt gestimuleerd. Ze gaan (begeleid) naar buiten, bezoeken musea, wandelen 
in de omgeving en er is aandacht voor beweging en hobby’s.

Vertrouwd
Bewoners bepalen zelf hoe hun dag eruitziet en met wie en waar ze de dag 
doorbrengen. In de tuin wordt gewandeld en getuinierd. In de verschillende 
woonkamers en zithoeken kunnen bewoners rustig zitten, spelletjes doen of 
tv kijken. Er is voldoende ruimte om hobby’s gezamenlijk of alleen uit te oefenen, 
zonder overprikkeld te raken. Tegelijkertijd is er 24 uur per dag een professionele 
zorgverlener dichtbij. Dat maakt wonen bij September veilig en vertrouwd. 

Een warm thuis
In een woonhuis van September zijn bewoners thuis. Zij kunnen het appartement 
inrichten met eigen meubilair en persoonlijke bezittingen. Familie, vrienden en 
kennissen zijn altijd van harte welkom. Zij kunnen gezellig samen mee-eten, 
verjaardagen vieren en in overleg kunnen ze blijven overnachten.

Betaalbaar en toegankelijk
September biedt wonen en 24-uurszorg aan mensen die een CIZ-indicatie hebben 
(VV04 of VV05). We maken bij September onderscheid tussen de kosten voor het 
wonen en de kosten voor zorgverlening. De kosten voor wonen betaalt de bewoner 



uit eigen middelen. De zorg wordt vergoed vanuit de Wet langdurige 
zorg (Wlz). September heeft de kennis en ervaring om te ondersteunen 
bij de aanvraag van een indicatie. Ook kunnen wij helpen bij financiële 
vraagstukken omtrent zorgverlening zoals de berekening van de eigen 
bijdrage aan het CAK.  

Kwaliteit
Kwaliteit van zorg is bij September vanzelfsprekend. Er mag simpelweg 
nooit discussie over zijn. In de woonhuizen van September zijn 24 uur per 
dag bevoegde en bekwame medewerkers aanwezig. Bij September vinden 
we dat we kwaliteit hebben geleverd als alle bewoners terugkijken op een 
fijne dag. We kennen iedereen die bij ons woont persoonlijk en weten dus 
waar zij blij van worden. Zo zorgen we voor een leefomgeving die aansluit 
bij de bewoners. Elke dag opnieuw.

Informatie, inschrijven of een rondleiding bij een woonhuis in de buurt
Het kiezen voor een nieuwe woonomgeving is ingrijpend. Wij vinden dat 
die keuze goed geïnformeerd gemaakt moet worden. Het is bij ons altijd 
mogelijk om een bezoek te brengen aan een woonhuis in de buurt. 
U kunt (samen met familie of verwanten) kennismaken met het team, 
rondkijken in huis en natuurlijk in een van de woonkamers genieten van 
een kop koffie of thee.
 
Meer informatie 
Wilt u meer informatie, een kijkje nemen of wonen in een huis van 
September? Kijk dan op onze site voor de contactgegevens van de 
leidinggevenden in onze huizen. Zij leiden u graag rond en helpen u verder.
U kunt ook contact met ons opnemen via info@wonenbijseptember.nl.

www.wonenbijseptember.nl
www.facebook.com/wonenbijseptember

www.instagram.com/wonen_bij_september


