Thuis bij ons,

Samen Vertrouwd Dichtbij

thuis bij u.

Wilt u meer weten?
U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.
T 0541 - 513 433

Scholtenhof

Mariahof

Postadres

Fonteinstraat 55

Beatrixstraat 64

Postbus 5004

7573 CG Oldenzaal

7573 AB Oldenzaal

7570 GA Oldenzaal

Voor meer informatie over ons en onze vacatures:
www.zorgfederatieoldenzaal.nl

locaties

MARIAHOF,
SCHOLTENHOF,
THUISZORG
www . zorgfederatieoldenzaal . nl
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Wij zijn een kleinschalige en open organisatie waarbij ouderen,
hun familie en vrienden, vrijwilligers en organisaties zich gekend
en welkom voelen. Onze wortels dateren van meer dan 60 jaar
geleden. De krachten van deze wortels, kleinschalig, vertrouwd
en oog voor kwaliteit, zijn nog steeds zichtbaar.

Welkom bij
Zorgfederatie
Oldenzaal
Wij zijn verankerd in
Oldenzaal en omstreken en
bieden mogelijkheden voor:

• W
 onen in Mariahof en
•
•
•

Scholtenhof
T
 huiszorg in uw eigen woning
Z
 elfstandig wonen met
thuiszorg in een aanleunwoning
D
 aginvulling en gemaksdiensten

Mariahof en Scholtenhof vormen
de kernen van twee leefgebieden
waarin alles is georganiseerd en
zich alles afspeelt als het gaat om
zorg en diensten, het thuis zijn,
dagbesteding en ontmoeting.
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Samen, vertrouwd, dichtbij
is ons motto.
Onze betrokkenheid begint bij u
thuis. Vanaf het moment dat u
denkt meer zorg, begeleiding of
een invulling van de dag nodig
te hebben. Of vanaf het moment
dat u denkt dat u veilig zou willen
wonen bij ons met op maat
afgesproken zorg. Onze deskundige,
hartelijke medewerkers en
vrijwilligers gaan met u in gesprek
en werken met u samen aan
kwaliteit van leven zoals u die
ervaart. Wij doen dat in kleine,
hechte teams.
U voert hierbij de regie!

Wij werken samen
met u aan kwaliteit
van leven.

Zorgfederatie Oldenzaal staat
bekend om de hoge kwaliteit van
wonen, zorg- en dienstverlening.
Dit wordt onderstreept door het
landelijke gouden kwaliteitskeurmerk Prezo, dat wij 5 keer op rij
mochten ontvangen.
In deze brochure vindt u meer
over ons aanbod en wat u van
ons mag verwachten.

5

Is uw woonomgeving niet meer geschikt om er zelfstandig en
veilig te kunnen wonen? Heeft u daarnaast 24 uur per dag zorg en
ondersteuning dicht bij u in de buurt nodig? U kunt dan, met een
indicatie voor langdurige zorg, beschut en prettig wonen in
Scholtenhof of Mariahof. Voor u betekent dit dat u alle vakkundige
zorg, begeleiding en een scala aan voorzieningen permanent onder
handbereik heeft.

Scholtenhof en
Mariahof:
beschermd wonen

U bent bij ons
van harte welkom!

In beide woonzorgcentra heeft u
de beschikking over uw eigen,
rolstoeltoegankelijke appartement
met uw eigen voorzieningen, zoals
een keuken en badkamer. Naast
de eenpersoonskamers zijn er ook
enkele tweepersoons appartementen voor echtparen.
In Scholtenhof wonen ongeveer
75 cliënten, in Mariahof circa 45
cliënten. In deze beschutte en
warme woon- en leefomgeving
zijn permanent professionele
medewerkers aanwezig.
Ouderen met dementie kunnen op
onze kleinschalige afdelingen
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zoveel mogelijk zoals thuis wonen.
Wij bieden veiligheid en structuur.
Samen met andere bewoners en
ondersteund door medewerkers
en vrijwilligers, wordt het huishouden draaiende gehouden.
Er is een eigen kamer met sanitair
beschikbaar. De kamer kan met
eigen meubilair ingericht worden.
Herkenbaar, veilig en met ruimte
voor eigen privacy en inbreng.
Er is een gezamenlijke woon- en
leefruimte met keuken.
In Scholtenhof is op deze afdelingen ook een aantal driekamerappartementen beschikbaar voor

meerdere doelgroepen.
Op beide locaties is het mogelijk
om gebruik te maken van gemaksdiensten zoals de wasservice en
kledingherstel, schoonmaak,
kapper, pedicure en de winkel.
Ook kunt u bij ons terecht als u
tijdelijk niet meer in staat bent
zelfstandig te wonen doordat u
(plotseling) extra zorg nodig heeft.
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Blijft u graag thuis wonen? Wij begrijpen dat. Uw eigen huis en
woonomgeving zijn voor u het meest dierbaar en vertrouwd.
Het is een plek met vele herinneringen.

Thuiszorg in uw
eigen woning

Wij vinden het belangrijk u te
leren kennen, zodat u zelf kunt
beslissen wat voor u nodig is en
bij u past. Een wijkverpleegkundige
uit het wijkteam van uw buurt
komt daarom bij u thuis voor een
indicatie.
Hierbij wordt uw mantelzorger
nauw betrokken. Samen stemmen
we de nodige zorg af, ieder vanuit
de eigen rol, deskundigheid en
ervaring. Wij vinden het belangrijk
dat u zo gewoon mogelijk mee
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kunt blijven doen aan het leven
van alledag en aan die dingen
waaraan u plezier en voldoening
ontleent.
Er wordt persoonlijke zorg,
verpleging en begeleiding
geboden door kleine, hechte
wijkteams. Dat betekent dat u
steeds dezelfde vertrouwde
gezichten ziet.
Wij hebben intensieve contacten
met huisartsen, behandelaars en

organisaties voor welzijn.
Hierdoor kunnen wij snel inspelen
op een situatie die zich voordoet
of op een vraag. Ook kennen wij
de weg voor een vraag om
personenalarmering, huishoudelijke
hulp, hulpmiddelen, aanpassingen
voor uw huis en andere voorzieningen die u helpen om langer
zelfstandig thuis te kunnen blijven
wonen.

Mee blijven doen
aan het leven
van alledag.

9

Wilt u liever persoonlijke zorg en begeleiding dichter bij de hand
hebben én genieten van de voordelen van alle voorzieningen van
Mariahof of Scholtenhof? Dan is een aanleunwoning misschien
voor u de oplossing.

Zelfstandig wonen
met thuiszorg in een
aanleunwoning
De aanleunwoningen zijn direct
verbonden met de woonzorgcentra
Mariahof of Scholtenhof. Zij staan
naast of dicht in de buurt van het
woonzorgcentrum. U kunt 24 uur
per dag rekenen op persoonlijke
zorg, verpleging en begeleiding
van onze thuiszorgmedewerkers.
Zorgfederatie Oldenzaal heeft een
aantal appartementencomplexen
en een aantal luxe semi-bungalows.
In de appartementencomplexen
zijn verschillende typen woningen
ondergebracht, alle
rolstoeltoegankelijk.
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Elke woning bestaat in ieder geval
uit een woonkamer, één of twee
slaapkamer(s), een keuken,
badkamer met douche en toilet.
Ook is een terras/tuin of balkon
aanwezig.
De woonkamers bevinden zich aan
de tuin- of straatzijde.

Samen stemmen wij
af wat u wenst
en nodig heeft.

In alle woningen is personenalarmering aanwezig waarmee direct
een beroep wordt gedaan op onze
professionals. Ook kunt u kiezen
voor het gemak van een aantal
plusdiensten en deelnemen aan
de vele welzijnsactiviteiten van
Mariahof of Scholtenhof.

U vindt aanleunwoningen in:
D
 e Beatrix
D
 e Potskamp
D
 e Scholtendijk
D
 e Grevinkhof

•
•
•
•
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Ontmoeten staat bij Zorgfederatie Oldenzaal centraal bij alles wat
we ondernemen. Ontmoeting met u, ontmoeting van u met anderen.
Ontmoeten en samen verder gaan.
Haal het beste
uit uzelf, samen
met ons!

Daginvulling en
gemaksdiensten
Er zijn verschillende mogelijkheden
om zo lang mogelijk zelfstandig
thuis te blijven wonen. Met een
gestructureerde daginvulling of
door u aan te sluiten bij activiteiten
die georganiseerd worden. Samen
met de activiteitenbegeleiding en
vrijwilligers kunt u alleen of met
anderen, dicht bij u in de buurt,
activiteiten ondernemen en
anderen ontmoeten. Goede sfeer
en persoonlijke aandacht staan
hierbij voorop.
Mogelijkheden voor daginvulling:
• Breedwijs
Activiteiten gericht op het
stimuleren en behouden van
uw zelfredzaamheid en het
onderhouden van contacten
met anderen.
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• De Abdij
Een vorm van dagbesteding
voor zelfstandig wonende
ouderen die behoefte hebben
aan sociale contacten. Van
creatieve activiteiten tot koken
en samen eten of les krijgen op
de computer.

• ‘Doo met ôons met’
In zowel Scholtenhof als
Mariahof bent u welkom om
deel te nemen aan de vele
activiteiten die (bijna) dagelijks
georganiseerd worden.
Ook wordt hier dagbesteding
voor u georganisseerd.

king met anderen, een aantal
diensten aan.
U kunt hierbij denken aan:
• m
 aaltijden en catering
• w
 asservice en kledingherstel
• d e diensten van de kapper,
pedicure en
schoonheidsspecialiste
• k lussen en onderhoud
• p ersonenalarmering
• w
 elzijnsactiviteiten (reisbureau,
boodschappenbus)

Gemaksdiensten
Om het u gemakkelijker te maken
bieden wij u graag, in samenwer-
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Zorgfederatie Oldenzaal biedt persoonsgerichte, veilige zorg,
ruimte voor welbevinden en comfort gebaseerd op de vertrouwensrelatie tussen cliënt, diens relatie en de medewerker.

Open, Vakmanschap
en Verbinding!
Wij dragen bij aan kwaliteit van
leven door gezamenlijke inzet,
gebaseerd op eigen regie en zelf
verantwoordelijk zijn. Dit geldt
voor elke vorm van zorg en
ondersteuning. Met onze
kernwaarden Open, Vakmanschap
en Verbinding streven we ernaar
dat mensen thuis kunnen blijven
wonen of zo thuis mogelijk wonen.
Iedere professional is te gast bij
de cliënt thuis, in het woonzorgcentrum, de aanleunwoning of
elders in de wijk.
Open
Wij staan open voor mensen en
wensen, en denken in mogelijkheden. Wij zijn gastvrij, nieuwsgierig,
empathisch, gelijkwaardig,
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vriendelijk, hebben aandacht en
staan open voor ontwikkelingen.
Wij zijn proactief en ondernemend.
De regie van cliënt en betrokkenen
is uitgangspunt voor ons handelen.
Wij raadplegen deskundigen waar
nodig.
Vakmanschap
Wij kennen de mensen en zijn
deskundig in ons vak, ieder in zijn
vakgebied. Vakmanschap betekent
voor ons (vakinhoudelijke) kennis,
professionaliteit en de mens
kennen. Hierbij gaan wij uit van
het principe dat verschillende
generaties elkaar versterken in
hun vakmanschap. Wij ontwikkelen
ons continu en ondersteunen
collega’s, cliënten, betrokkenen en

vrijwilligers hierin. We maken
gebruik van elkaars talenten en
laten elkaar schitteren.
Verbinding
Wij werken samen, met respect,
vertrouwen en verbindend.
Wij verbinden ons met de mensen
van Zorgfederatie Oldenzaal en
het maatschappelijk veld binnen
de gemeente Oldenzaal.
Wij verbinden ons aan mensen
voordat ze cliënt zijn. Verbinding
betekent ook feedback mogen
ontvangen en kunnen geven.
Vrijheid in verbinding is een
hoog goed.

Ervaringen delen
verbindt in openheid
met vakmanschap.
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We zijn er trots op dat we een organisatie zijn met een open karakter.
Wij vinden het belangrijk een goede werkgever te zijn met oog voor
eigen talenten, eigen initiatieven, ondernemerschap en passie voor
het vak.

Medewerkers en
vrijwilligers

Wij zorgen samen
voor het verschil!
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Teams werken zo zelforganiserend
mogelijk en worden daarin
gefaciliteerd door ondersteunende
diensten en talentmanagement.
Bij talentmanagement gaat
het om eigen kennis en kunde,
maar vooral ook om karakter en
drijfveren. Met talentmanagement
willen we bereiken dat medewerkers samen op basis van onze
kernwaarden Open, Vakmanschap

en Verbinding in een zelforganiserend team zorgen voor een goede
dag van onze cliënten.

vertrouwen. Verbinding en dialoog
zijn hiervoor de belangrijkste
instrumenten.

Medewerkers en vrijwilligers zijn
voor ons waardevol.
We streven naar een hechte
samenwerking tussen de cliënt en
diens verwanten, medewerkers
en vrijwilligers met als uitgangspunten: wederzijds respect en

We hebben veel vrijwilligers.
Zonder vrijwilligers zouden vele
activiteiten en diensten niet
kunnen worden gerealiseerd.
Met dat extra beetje meer maken
zij het verschil!
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Kwaliteit van leven is iets heel persoonlijks. Wij begrijpen dat u
bepaalde gewoontes wilt voortzetten als u van ons zorg ontvangt.
U, als regisseur van úw kwaliteit van leven, geeft ons aanwijzingen
over uw persoonlijke wensen, behoeften, mogelijkheden en grenzen.
Zowel op het gebied van wonen, veiligheid en comfort als over
welzijn en uw fysieke situatie.

U bent
onze maatstaf!
Met uw aanwijzingen over uw
levenswijze en onze kernwaarden
vullen wij dit samen in. Wij hebben
hierbij ook de verantwoordelijkheid
om de maatstaven mee te nemen
die ons worden meegegeven door
de (ontwikkelingen in de)
maatschappij, kwaliteitskaders
en afspraken met onze samenwerkingspartners en zorgverzekeraars.
Kwaliteit van leven heeft direct
verband met uw persoonlijke
beleving en keuzes, maar ook met
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voorwaarden waarmee we ervoor
zorgen dat wij hierbij aansluiten.
Voorwaarden zoals veiligheid,
informatie en communicatie,
afspraken in uw zorgleefplan en
professionaliteit. Om kwaliteit te
borgen hanteren wij als werk- en
denkmodel het kwaliteitssysteem
van Prezo (Prestaties in de Zorg).
Gouden keurmerk Prezo
Wij zijn er trots op dat wij voor
elke audit van Prezo het gouden
kwaliteitskeurmerk voor onze

zorg- en dienstverlening en
prestaties in de zorg mochten
ontvangen! We hebben hiermee
de kwaliteit van onze zorg- en
dienstverlening sinds 2004 hoog
weten te houden. In dat jaar
ontvingen wij het gouden keurmerk
voor de eerste keer, ook nog als
eerste organisatie in Twente.
Elke drie jaar vindt er een
kwaliteitsaudit plaats.

Uw kwaliteit van
leven, daar gaat
het om!
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