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Oegstgeest was tot rond 1900 een agrarisch dorp. Naast de overwegend agrarische bevolking 

huisvestte het dorp van oudsher ook de rijke, veelal Leidse stedelingen die buiten wilden wonen. Deze 

aantrekkingskracht leidde rond 1900 tot de ontwikkeling van Oegstgeest als villadorp. Tussen 1912 en 

1938 ontstonden de villaparken Prins Hendrikpark, Julianapark en Oranjepark, tezamen de Oranjewijk 

genoemd, dat nu als beschermd dorpsgezicht is aangemerkt. 

Begin 2007 kocht Nova Zembla Zorg het pand van de Oegstgeester notaris Klein Lankhorst en maakte 

het geschikt voor bewoning als zorgvilla met volledig behoud van de oorspronkelijke stijl. Ook wordt 

er door Vos | Hoffer | van der Haar architecten in dezelfde kenmerkende Jesse stijl een zijvleugel 

ontworpen en aangebouwd. Eind 2007 werd Villa Oranjepark als zorgvilla geopend.

INTRODUCTIE LOCATIE VILLA ORANJEPARK

Over de locatie

Villa Oranjepark is een riante zorgvilla voorzien van alle gemakken. De statige oud-notariswoning is 

smaakvol ingericht en ademt een huiselijke sfeer. In Villa Oranjepark is plek voor veertien bewoners, 

elk met een privé-kamer die volledig ingericht kan worden naar eigen smaak en met eigen meubels. 

De badkamers zijn volledig uitgerust naar moderne maatstaven voor optimaal gebruik. De Villa heeft 

tevens diverse mogelijkheden voor echtparen.

Villa Oranjepark heeft een mooie huiskamer waar samen koffie of een glaasje gedronken kan 

worden en waar gezellige activiteiten zoals muziekoptredens of verhalenmiddagen plaatsvinden. ’s 

Zomers kunnen bewoners genieten van de prachtige, omsloten tuin. De bekende winkelstraat De 

Kempenaerstraat ligt op een steenworp afstand.

Onze benadering

Bij de inrichting van de zorg en de wijze 

waarop in Villa Oranjepark de bewoners 

worden bediend, staat het individu centraal. 

Wij hanteren daarbij als uitgangspunt dat een 

bewoner in Villa Oranjepark zoveel mogelijk het 

leven moet kunnen leiden als hij of zij gewend 

is.

Onze zorg- en servicemedewerkers staan te 

allen tijde klaar om de best mogelijke zorg en 

de hoogst mogelijke service te verlenen. Wij 

hanteren daarnaast de volgende principes:

• De bewoner, de familie en het team 

bepalen samen de dagelijkse gang van 

zaken. 

• De bewoner behoudt zo veel mogelijk de 

regie en inrichting over het eigen leven.

• Familieleden kunnen, na overleg, mee 

eten, blijven overnachten en meehelpen in 

de zorg.

• De bewoners kunnen zich veilig en 

behaaglijk voelen (nabijheid, vertrouwdheid, 

herkenbaarheid), dankzij sociale contacten 

en ondersteuning.

• De medewerkers vormen een geïntegreerd 

onderdeel van een normaal huishouden.

• De medewerkers zijn “op bezoek” bij de 

bewoner, in plaats van andersom.
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Van alle  
gemakken  

voorzien in het 
historisch hart 
van Oegstgeest

VISIE & MISSIE

Onze visie

Als basis voor onze visie geldt het respect,  

de waarde en de zorg die ieder individueel 

persoon verdient. Wij creëren een woon-

zorgomgeving voor ouderen waarbij de 

waardigheid van het individu centraal staat.  

Zowel ouderen met lichamelijke ongemakken 

als met geheugenproblematiek zijn bij ons van 

harte welkom.  

Essentiële en veelal onderscheidende waardes 

van onze benadering zijn: Toewijding, respect, 

verantwoordelijkheid, attentie en alertheid, 

empathie en deskundigheid. 

Onze missie

In onze huizen bieden wij onze bewoners 

een comfortabele, veilige en gezellige woon-

omgeving, waarin zij liefdevolle aandacht en 

hoogwaardige zorg ontvangen. Wij willen dat 

onze bewoners zich uitermate thuis voelen bij 

ons. Het mag hen aan niets ontbreken. 

Valuas Zorggroep, Villa Oranjepark
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ZORG EN WELZIJN

Wonen met zorg is welzijn.

Ouderen die, om welke reden dan ook, zorg en begeleiding nodig hebben en een plek zoeken waarbij 

zij het leven kunnen blijven leiden dat zij gewend zijn, kiezen voor wonen in Villa Oranjepark. Villa 

Oranjepark is een thuis. Het is sfeervol, veilig en tevens gezellig. Wij ondersteunen onze bewoners in 

hun leven en in hun welzijn. Om dat te kunnen bewerkstelligen vinden wij het van groot belang om de 

persoon achter onze bewoners beter te leren kennen. Om zijn of haar ervaringen te begrijpen, te leren 

hoe iemand tegen het leven aan kijkt, welke interesses hij of zij heeft en over welke kwaliteiten hij of 

zij beschikt.  Deskundige en hartelijke medewerkers geven kwalitatief hoogwaardige zorg en aandacht 

aan zowel mensen met geheugenproblematiek als mensen met een somatische of gecombineerde 

zorgvraag. Wij bieden mensen met een 24 uurs zorgvraag een mooie en sfeervolle woonzorg 

omgeving. Een indicatie Wet Langdurige Zorg in de vorm van een Volledig pakket Thuis (VPT) is 

hierbij het meest van toepassing, maar ook mensen met een indicatie wijkverpleging kunnen bij ons 

wonen. Ons team is 7 dagen per week, 24 uur per dag actief in huis aanwezig. De medische zorg vindt 

plaats onder de regie van de huisarts. Ook het multidisciplinaire team, onder regie van de specialist 

ouderengeneeskunde, is nauw betrokken bij onze bewoners.

Geïndiceerde zorg

Voordat een bewoner bij Villa Oranjepark 

komt wonen zal er samen met de bewoner 

en de familie dieper worden ingegaan op 

de zorgindicatie die van toepassing is. Een 

indicatie Wet Langdurige Zorg in de vorm van 

een Volledig pakket Thuis (VPT) is in Villa 

Oranjepark over het algemeen van toepassing. 

Villa Oranjepark biedt kosteloos advies over 

de meest passende indicatie en biedt tevens 

ondersteuning in de aanvraag van de juiste 

indicatie. Villa Oranjepark biedt zorg binnen de 

domeinen WLZ (VPT en MPT), ZvW en WMO.

Particuliere zorg

Aanvullende zorg welke u zelf financiert. Mocht 

een bewoner (tijdelijk) behoefte hebben aan 

meer zorg of begeleiding dan de zorgindicatie 

vergoed, dan kan er extra zorg ingekocht 

worden. 

Villa Oranjepark kan ook behandeling 
bieden binnen de V&V. Op elke locatie een 
samenwerking met een (lokale) SO-arts. Ook 
behoort het tot te mogelijkheden om u, indien 
gewenst, aan te sluiten bij de (lokale) tandarts 

waarmee op de locatie wordt samengewerkt

Tijdelijk verblijf 

Elk Valuas huis biedt diverse mogelijkheden voor 

tijdelijk verblijf. Het gekozen appartement wordt 

door ons volledig ingericht. Ouderen kunnen 

terecht voor een korte of langere logeerperiode. 

Het kan gaan om overbruggingszorg (WLZ), 

herstelzorg (ELV laag- en hoogcomplex) en 

respijtzorg voor ouderen om te herstellen 

van een ziekenhuisopname, om bij te 

komen van een moeilijke thuissituatie of om 

mantelzorgers te ontlasten. U kunt hierbij 

denken aan spoedopvang en geplande 

opvang. Bovendien biedt Valuas palliatieve 

zorg voor ouderen die 24-uurs professionele 

zorg en begeleiding nodig hebben in de laatste 

levensfase. De zorg en begeleiding vindt 

plaats onder betrokken regie van de palliatief 

verpleegkundige in samenwerking met de 

Specialist Ouderengeneeskunde.

Kwaliteit

Villa Oranjepark is een locatie van Valuas 

Zorggroep. Valuas Zorg is een WTZI erkende 

organisatie en contractpartner van het 

Zorgkantoor. Valuas Zorg valt onder het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De zorg en 

service van Villa Oranjepark voldoet aan alle 

wettelijke kwaliteit standaarden en heeft de 

Zorgbrede Gouvernance Code doorgevoerd. 

Daarbij is Valuas ISO gecertificeerd.

Service

Wij bieden onze bewoners een hoog niveau van 

service. In de gemeenschappelijke huiskamer 

worden ontbijt, lunch en diner geserveerd. 

Ook familieleden en overige gasten van onze 

bewoners zijn daar vanzelfsprekend van harte 

welkom. Wij hebben altijd vers fruit staan en 

’s morgens krijgt men bij het ontbijt diverse 

vruchtensappen aangeboden en indien 

gewenst een eitje. Overdag worden koffie, thee 

en andere dranken naar keuze geserveerd. 

Natuurlijk wordt er rekening gehouden met 

alle wensen en eventuele dieeteisen van een 

bewoner. Maaltijden kunnen desgewenst ook 

in het eigen appartement worden geserveerd. 

Onze medewerkers maken van een gewone 

dag een bijzondere dag!

Activiteiten 

Villa Oranjepark biedt een zo breed mogelijk 

scala aan activiteiten aan, zowel op individuele 

als op collectieve basis. Onder andere 

worden filmavonden, speciale thema’s 

rondom de feestdagen en sprekers van buiten 

georganiseerd. Daarnaast wordt er gebridged, 

spelletjes gespeeld, geschilderd en gewandeld. 

Regelmatig vinden er huiskamerconcerten 

plaats waar ook familieleden en naasten van 

harte voor zijn uitgenodigd.
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Algemeen

Villa Oranjepark valt, zoals alle woonzorghuizen 
van Valuas, onder de categorie waarbij 
de financieringsstromen van ‘zorg’ en van 
‘wonen’ gescheiden zijn. Villa Oranjepark 
vormt een woonzorg huis voor mensen met 
een behoefte aan 24 uurs zorg waarbij 24 
uur rond zorgprofessionals in de nabijheid 
aanwezig zijn. Valuas biedt Zorg In Natura 
(middels overeenkomsten met Zorgkantoren en 
Zorgverzekeraars). De bewoners betalen een 
maandelijks bedrag voor woonservicekosten 
t.b.v. het ‘wonen’. De kosten t.b.v. de ‘zorg’ 
worden bekostigd uit de zorgindicatie. 

Woon en servicekosten

De 14 appartementen in Villa Oranjepark 
verschillen in grootte tussen 20m2 en 45m2 
en bieden een veilige, prettige leefomgeving 
door de 7×24-uurs zorggarantie en het brede 
aanbod aan welzijns en servicediensten. 

Geheel verzorgd wonen kan bij Villa Oranjepark 
vanaf €4.000,00 per maand. De prijs hangt 
onder meer af van de afmetingen van het 
appartement en de ligging. Er zijn meerdere 
appartementen beschikbaar voor bewoning 
door een echtpaar.

Er is sprake van een full-service en all-in 
concept: In de woon en servicekosten zijn huur, 
maaltijden, drinken, tussendoortjes, wasservice 
van de kleding, schoonmaak van het 
appartement, activiteiten, e.d. allen inbegrepen. 

De kosten voor de kapper, de pedicure en de 
schoonheidsspecialiste komen voor rekening 
van de bewoner. De bewoner weet vooraf 
waar men aan toe is en komt achteraf niet voor 
verrassingen te staan over extra kosten die in 
rekening worden gebracht.

De zaken die zijn inbegrepen in de prijs zijn:

• Huur van het appartement 

•  Dagelijkse maaltijden (ontbijt, lunch, 

diner en tussentijdse versnaperingen) 

•  Tussendoortjes 

•  Wasservice (wassen, drogen en strijken) 

•  De meeste  activiteiten

•  Onderhoudskosten aan het gebouw en tuin 

•  Schoonmaakkosten van uw appartement  

en gemeenschappelijke ruimtes 

•  Gas, water en elektra 

•  Inboedel en aansprakelijkheidsverzekering 

De zaken die niet zijn inbegrepen in de prijs 

zijn: 

• Begeleiding extern (buiten de locatie)

• Gewenste klusjes in het appartement 

• Mee-eten van gasten

• Stoomgoed

• Aanvullende diensten op locatie 

zoals onder meer de kapper, 

schoonheidsspecialiste, pedicure 

KOSTEN & FINANCIERING

 Zorgfinanciering

Indicaties en leveringsvormen
De inrichting van het zorgteam en de 
woonservice kosten zijn gebaseerd op cliënten 
met een langdurige zorgvraag en een indicatie 
in de vorm van een Volledig Pakket Thuis 
(VPT). Een VPT omvat geen financiering voor 
verblijf zoals bij een intramurale WLZ indicatie 
het geval is, echter is in het pakket wel een 
bijdrage aan maaltijden en huishoudelijk werk 
opgenomen. Op verzoek kan een bewoner zorg 
ontvangen middels een indicatie Wijkverpleging 
of een Persoon Gebonden Budget (gebaseerd 
op een WLZ indicatie). In de hoogte van de 
maandelijks woonservicekosten is er rekening 
gehouden met de bijdrage die in een VPT 
aan service wordt toegerekend. Indien het 
appartement wordt bewoond door een persoon 
met een andere zorgindicatie dan een WLZ VPT, 
dan betaalt deze bewoner een servicetoeslag 
van €450,- per maand.

Valuas verleent de zorg vanuit de domeinen Wet 
Langdurige Zorg (WLZ), Zorgverzekerings Wet 
(ZvW), Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO). Valuas werkt in deze domeinen 
middels eigen contracten met Zorgkantoren, 
zorgverzekeraars en gemeenten.

De Wet Langdurige Zorg kent een eigen 
bijdrage. Woont u in een Valuas huis en heeft u 
een WLZ indicatie, dan betaalt u de lage eigen 
bijdrage vanwege ‘Zorg Thuis’. 

U vindt op hetCAK.nl een rekenmodule 
waarmee u een inschatting kunt maken wat uw 
eigen bijdrage zal zijn.

Binnen de zorgverzekeringswet (ZvW) levert 
Valuas zorg in de vorm van Wijkverpleging, 
Eerstelijns Verblijf laag complex, Eerstelijns 
Verblijf hoog complex en Eerstelijns Verblijf 
Palliatief. Ook hierin volgt Valuas de geldende 
Nza Beleidsregels.

Binnen het WMO domein verzorgt Valuas 
Begeleiding Individueel, Begeleiding Groep en 
Respijtzorg in de vorm van logeren of tijdelijk 
verblijf.

Tevens biedt Valuas voor een aantal 
zorgverzekeraars tijdelijke opvang binnen de 
functie Zorghotel in de vorm van herstelzorg en 
respijtzorg.

Naast de geïndiceerde zorg bestaat de kans om 
rechtstreeks bij Villa Oranjepark (extra) zorg in 
te kopen, welke niet binnen de indicatie valt. De 
tarieven die hiervoor gelden zijn de volgende:

Persoonlijke verzorging - basis €55,00 p/u
Verpleging - basis €75,00 p/u
Begeleiding - individueel  €62,50 p/u

Kosten tijdelijk verblijf

Tevens kunt u bij Villa Oranjepark gebruik 

maken van onze zorghotelfunctie (tijdelijk 

verblijf). Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname 

of om uw mantelzorger enige rust te gunnen. 

Het gekozen appartement wordt door ons 

volledig ingericht. Tijdelijk verblijf is mogelijk 

vanaf € 175,00 per nacht. Verblijft u middels 

een Eerstelijns Verblijf indicatie dan betaalt u  

€ 115,00 servicekosten per dag.
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VALUAS ZORGGROEP

Valuas is een in 2011 opgericht familiebedrijf. In de Valuas huizen bieden wij zorg in een huiselijke,

kleinschalige omgeving met hoogwaardige aandacht en service. De organisatie en haar mensen

spelen flexibel in op de wensen van de cliënt. Daarbij wordt niet alleen zorg geboden op basis van

de zorgindicatie, maar wordt er buiten de indicatie om ook geïnvesteerd in het welzijn van de cliënt.

Valuas doet net een beetje meer. Dat zorgt voor een zeer hoge tevredenheidsgraad, zowel bij onze

clienten als hun directe omgeving.

Zorgen betekent bij Valuas niet betuttelen maar aanvoelen wat eenieder nodig heeft. De relatie met

de staf is open en individueel vormgegeven. Bij Valuas geen sjabloon denken en -handelen.

Bij Valuas bepalen de bewoner, de familie en het team samen de dagelijkse gang van zaken.
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Boarnsterhim State,
Alderboarn

Villa Pavia,
Zeist

De Wulperhorst,
Zeist

Groot Bijstervelt,
Oirschot

Residence Haganum, 
Den Haag

De Vermeer,
Amsterdam

Villa Oranjepark,
Oegstgeest

Het Witte Huis,
Oegstgeest

De Meerlhorst,
Heemstede

VALUAS LOCATIES

Villa Pavia, Zeist

In Zeist gevestigde, particuliere kleinschalige 

woon-zorgvoorziening voor oudere mensen 

die het plezierig vinden om in een prachtige 

omgeving te wonen en te worden verzorgd.

Boarnsterhim State, Aldeboarn

Sinds 2012 in Aldeboarn gevestigde, 

particuliere kleinschalige woon-

zorgvoorziening voor oudere mensen die het 

plezierig vinden om in een prachtige omgeving 

te wonen en te worden verzorgd.

Residence Haganum, Den Haag

Residence Haganum biedt sinds 2013 een 

(tijdelijk) thuis aan ouderen die hoogwaardige 

zorg en service behoeven. In Residence 

Haganum gaan oprechte aandacht en 

professionaliteit hand in hand.

Landgoed Groot Bijstervelt, Oirschot

Valuas Groot Bijstervelt is een hoogwaardige 

levensloopbestendige woon-zorgvoorziening, 

waar wonen, zorg en maatschappelijke 

betrokkenheid centraal staan. Tevens biedt 

Valuas hier de mogelijkheid voor tijdelijk verblijf 

en herstelzorg in Zorghotel Groot Bijstervelt.

Landgoed De Wulperhorst, Zeist

In 2021 hopen wij de eerste bewoners van 

Landgoed De Wulperhorst te verwelkomen. 

In het oude landhuis worden 25 studio’s 

gerealiseerd voor ouderen die in een huiselijke 

sfeer willen wonen met hoogwaardige zorg en 

service.

Het Witte Huis, Oegstgeest

In Het Witte Huis is het stijlvol en comfortabel 

wonen. In deze zorgvilla is plek voor 25 

bewoners, elk met een privé-kamer die volledig 

ingericht kan worden met eigen meubels.

De Meerlhorst, Heemstede

Villa De Meerlhorst biedt een stijlvolle en 

comfortabele woonomgeving. Met een ligging 

op loopafstand van de dorpskern en nabij 

diverse openbare natuurgebieden biedt de villa 

volop mogelijkheden voor een zorgeloze  

oude dag. 

Villa Oranjepark, Amsterdam

Villa Oranjepark biedt een stijlvolle en 

comfortabele woonomgeving, op één van de 

mooiste locaties, nabij het Museumplein in 

Amsterdam.

Contact Villa Oranjepark

Heeft u interesse in wonen in Villa Oranjepark? Of heeft u een vraag? 

Sandra staat u graag in een persoonlijk gesprek te woord.

Sandra Brune
Prins Hendriklaan 2, 2341 JB Oegstgeest

+31(0)71-51 50 988 | info@valuaszorggroep.nl

De locaties in het groen geven een gevoel van vakantie, van vrijheid. Hoe oud u ook bent, u voelt zich 

verjongen. Wandelen, als het kan, de seizoenen zien komen en gaan, bloemen plukken, de merels 

horen fluiten. Het leven leeft. Binnen is het warm en gezellig. Er wonen mensen die in eenzelfde 

levensfase zitten als u. Mede reisgenoten met wie u belevenissen en verhalen kunt delen.
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Villa Pavia

Zeist

Residence Haganum

Den Haag

Boarnsterhim State

Aldeboarn

Landgoed Groot Bijstervelt 

Oirschot

Landgoed De Wulperhorst 

Zeist

De Meerlhorst

Heemstede

Villa Oranjepark 

Amsterdam

Villa Oranjepark

Oegstgeest



Prins Hendriklaan 2, 2341 JB Oegstgeest
071 - 515 02 30 | info@valuaszorggroep.nl

Villa Oranjepark is een onderdeel van Valuas Zorggroep


