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Net als thuis

Persoonsgerichte zorg

Focus op omgeving

Voorwoord

Hof van Wieringen en Ulkediep zijn de plek voor  
de ouderen van Wieringen, nu en in de toekomst. 
Ruime appartementen, geschikt voor één of twee 
personen met daarbij prachtige buurtkamers en 
ontmoetingsruimten voor gezelligheid en reuring.
De tijden veranderen. Door de vergrijzing weten 
we dat er de komende jaren meer en meer oude- 
ren bij komen. De uitdaging hierbij zal zijn om 
voldoende goed opgeleid personeel te vinden. 
Daar denken wij nu al over na. 

In de nieuwe woongebouwen in Hippolytushoef, 
maar ook op de andere locaties binnen Woon- 
zorggroep Samen, gaan we het anders aanpakken. 

Meer en meer gaan we werken met teams waarin 
alle facetten van zorg en welzijn zijn vertegen-
woordigd. Of je nu medewerker huishouding bent, 
ondersteuner wonen en welzijn, verzorgende IG 
of verpleegkundige; met elkaar vorm je het team 
rondom onze bewoners.

Judith Raven- Vermeulen  
& Monique Doodeman- Seekles
Teamleiders Hof van Wieringen & Ulkediep
Woonzorggroep Samen

Wanneer je door de Parklaan in Hippolytushoef rijdt, is het niet te missen. Twee prach- 
tige, nieuwe gebouwen trekken de aandacht: Hof van Wieringen aan de Parklaan en 
Ulkediep aan Parkzicht. Eigentijdse gebouwen met elk hun eigen identiteit en uitstraling.  



In Hippolytushoef hebben we zo’n mooie en 
sociale leefomgeving kunnen realiseren in de zo-
genaamde buurtjes. De buurtjes vormen het hart 
van onze locaties Hof van Wieringen en Ulkediep 
en zijn de directe leefomgeving van onze be-
woners. Op het buurtje is oog voor de eigenheid 
van elke bewoner en blijft het wonen - zoveel als 
mogelijk - zoals men gewend was.

Bewoners met diverse zorgvragen op geestelijk en 
lichamelijk gebied wonen hier samen met elkaar 
De zorgzwaarte varieert ook. Van huurders die geen 
zorg nodig hebben en zelfs participeren in de buur- 
tjes tot bewoners met een zwaardere zorgvraag. 
Het buurtje staat centraal als een uitnodigende 

sociale leefomgeving. Elke buurt bestaat uit ach 
bewoners die elk hun eigen ruime tweekamer- 
appartement hebben. Er is de mogelijkheid 
elkaar te ontmoeten in de buurtkamer voor 
een kop koffie, een gezamenlijke lunch of samen 
bereide maaltijd. De regie voor ontmoeten ligt bij 
de buurtbewoners zelf. In de ontmoetingsruimte 
is alle ruimte voor gezelligheid. 

Wat er precies gebeurt op de buurt? 
Dat stemmen we af met onze bewoners. 
De behoefte van de individuele bewoners staat 
hierbij voorop. Dat doen we niet alleen. 
Mantelzorgers, vrijwilligers en de omgeving 
hebben hierin een belangrijke rol.

Anderen ontmoeten, zinvol leven, zélf bepalen wat je wilt doen, sociaal welbevinden 
en tot jezelf komen? Dat is voor ouderen heel belangrijk. Een leefomgeving waarin 
dat allemaal mogelijk is, biedt niet alleen ouderen écht meerwaarde. Het is er óók 
heel prettig werken.     

‘’ Maak jij hét verschil in het 
leven van onze bewoners?’’



Persoonsgericht werken

 “Mevrouw Pietersen heeft haar hele leven op de 
boerderij gewoond net buiten het dorp. Samen 
met haar man en kinderen zorgde zij voor het 
huishouden en de kippen. Haar kinderen zijn allang 
uitgevlogen en haar man is al vroeg overleden.

Jarenlang heeft ze zichzelf gered, maar door haar 
dementie ging dat niet langer meer. Ze woont 
alweer een tijdje in Ulkediep en dat bevalt haar 
goed. De stap is voor haar zo klein mogelijk 
gemaakt, en dat zat hem voor haar in de details. 

Ze was gewend om ’s ochtends eerst door de 
stallen te gaan, voordat ze ging ontbijten met de 
krant. Eind van de ochtend was haar buitenwerk 
gedaan en voor ze ging koken ging ze dan even 
lekker douchen. 

In Ulkediep volgt ze haar eigen ritme. Ze gaat 
’s ochtends zelf even een rondje door de beschutte 
tuin en voert de vogeltjes. Daarna komt ze lekker 
ontbijten in de buurtkamer waarbij ze de krant leest 
en zodra ze eraan toe is gaat ze lekker douchen.”

Denken vanuit de wens van de bewoner, het klinkt zo simpel. In veel gevallen doen 
we dit automatisch elke dag. Maar soms nog niet. Wat is nu persoonsgericht werken? 
Dit voorbeeld geeft een indruk:  



Alles organiseren rondom het buurtje. Dat is de opdracht waar we volop mee aan 
de slag zijn gegaan voor Hof van Wieringen en Ulkediep, maar ook op andere 
locaties van Samen. Het woongenot van onze bewoners staat centraal, het team is 
dan ook volledig georganiseerd rondom de buurt. Hierbij staat het werkplezier van 
onze medewerkers voorop. 

Nieuwe vacatures

Wie werken er nou binnen een buurtteam?
Wij zoeken collega’s die het leuk vinden om met 
ouderen te werken, die snappen wat het betekent 
om in de woonomgeving van onze bewoners te 
werken. Samen met de bewoners zorg je dat het 
buurtje goed draait: je pakt daarin niet alles uit 
handen van de bewoners, maar zoekt steeds 
naar wat iemand nog wél kan. Wij noemen dat 
‘van zorgen voor naar zorgen dat’. 

Binnen het team vind je een mix van medewerkers 
met verschillende expertises op het gebied van 
welzijn, zorg en facilitair.

Een team bestaat uit medewerkers met een wel- 
zijns-, facilitaire-, en/of zorgachtergrond. Deze mix 
aan medewerkers maakt het mogelijk om in de  buurt 
het persoonsgericht werken optimaal te realiseren, 
waarbij het welzijn van de bewoner voorop staat.



Functies binnen het team
Met relevante ervaring, affiniteit met onze doel- 
groep en een opleiding op minimaal niveau 2, 
kun je aan de slag als ondersteuner wonen en 
welzijn of medewerker zorg en welzijn. Je bent 
eerste aanspreekpunt in de buurt, begeleidt be-
woners, zorgt voor een zinvolle invulling van de 
dag en voor de sfeer en uitstraling van de buurt. 
Ook voer je ADL-handelingen uit (algemene 
dagelijkse levensverrichtingen). Voorbeelden van 
ADL zijn in en uit bed komen, aan- en uitkleden, 
eten, drinken, bewegen en lopen, praten en naar 
het toilet gaan. Voor veel van onze bewoners kun- 
nen deze verrichtingen een dagelijkse opgave zijn.

Door de zorgbehoefte binnen de buurt is het voor 
de zorg- en welzijnsmedewerkers noodzakelijk 
om een basiskennis van ADL-handelingen op 
minimaal niveau 2 te hebben. Hier kunnen we je 
binnen Samen in trainen en opleiden. 

Bij complexe zorghandelingen word je onder- 
steund door een collega. Dit kan een verzorgende 
IG zijn, een EVV-er, verpleegkundige of kwali- 
teitsverpleegkundige. Belangrijk is dat je als 
medewerker de bewoner zoveel als mogelijk de 
regie laat voeren en dit ook stimuleert.  
 
De medewerker huishouding verzorgt huishoude- 
lijke taken in de eigen woning van de bewoners 
en op de buurtkamer en ontmoetingsruimte. 
Je bent een belangrijk onderdeel van het team, 
je ziet waar je je collega’s en bewoners kunt 
ondersteunen op het gebied van hygiëne, maar 
je springt ook gerust bij als een bewoner op een 
ander vlak je hulp nodig heeft.

Voor ondersteuning van de teams in de ver taling 
van welzijn binnen de diverse buurten, is er een 
regisseur welzijn werkzaam, die samen met de 
bewoners in de buurten het welzijn optimaliseert.

“ Van zorgen voor, 
naar zorgen dat”



“ Deze manier van werken 
past echt helemaal bij mij.”



Maak hét verschil in
het leven van onze bewoners
komindebuurt.nl

Contact
Ben jij nieuwsgierig geworden naar het werken in buurtjes en word je enthousiast van 
een divers team? Een team waarin iedereen een eigen toegevoegde waarde heeft 
en je elkaar versterkt? Met elkaar zorgen we samen voor een fijne buurt. Wij zoeken 
collega’s die deze diversiteit aanspreekt en die graag persoonsgericht willen werken.

We zijn hard op zoek naar collega’s met ervaring 
in de zorg, welzijn of huishouding. Heb je die 
ervaring niet? Ook dan ben je van harte welkom 
voor een kop koffie en een goed gesprek, waarin 
we kunnen bespreken wat de mogelijkheden zijn 
om een bijdrage te leveren aan de buurt. Er zijn 
binnen Samen namelijk verschillende opleidings- 
en trainingstrajecten.

Ben jij die enthousiaste en gemotiveerde 
toevoeging aan onze buurt?
Kijk dan op www.komindebuurt.nl en laat je 
contactgegevens achter. Wij nemen binnen twee 
weken contact met je op voor een eerste kennis-
making met Woonzorggroep Samen.

http://komindebuurt.nl

