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Een fijn thuis,
en uw zorg geregeld
Voor u ligt de extramurale brochure van De Vijverhof. Door
middel van deze brochure geven wij een eerste indruk van onze
zorgorganisatie en wat we voor u kunnen en willen betekenen
op het gebied van Thuiszorg, Volledig Pakket Thuis (VPT),
Modulair Pakket Thuis (MPT) en dagbesteding.
Natuurlijk realiseren wij ons dat verhuizen naar een nieuwe woning, het aanvragen van ondersteuning of
ineens zorg ontvangen ingrijpende gebeurtenissen kunnen zijn. U kunt er dan ook op rekenen dat onze
teamleden hun best zullen doen, zodat u zich hier snel thuis voelt. Dit doen we met liefde én kennis van zaken
op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Onze missie is niet voor niets: een herkenbaar en respectvol thuis.
Persoonlijk, betrokken en deskundig.
Wilt u meer weten over onze dienstverlening en de mogelijkheden? Maak dan gerust een afspraak met de
afdeling zorgbemiddeling van De Vijverhof voor een persoonlijk gesprek waarin u al uw vragen kunt stellen.

Met liefde én kennis van zaken op het
gebied van zorg, wonen en welzijn.
4
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1. De Vijverhof

Samengevat vinden we het volgende belangrijk voor
iedereen die bij De Vijverhof betrokken is:
• Je hoort erbij
• Je draagt bij aan
• En dat ondersteunen wij
Onze missie, visie en basiswaarden zijn verankerd in
het protestants-christelijk geloof.

Persoonlijke verzorging
Bij persoonlijke verzorging gaat het om het ondersteunen of overnemen van zelfzorg bij mensen met
een aandoening of beperking. Persoonlijke verzorging is gericht op het opheffen van het tekort aan
zelfredzaamheid van de cliënt. Dit kan ook inhouden
dat de cliënt wordt gestimuleerd om deze activiteiten zelf te doen en aan te leren.
(Bron: Zorginstituut Nederland)

Onze identiteit: geloof en geestelijk welzijn
Al onze medewerkers tonen respect voor u, uw
levensovertuiging én beleving. De identiteit van
De Vijverhof vindt haar bron in het protestants-christelijk geloof. Maar we willen benadrukken dat iedereen,
met welke levensbeschouwelijke grondslag dan ook,
welkom is bij ons.

1.2 Zorg en welzijn
Huishoudelijke ondersteuning
U kunt vanuit De Vijverhof ook huishoudelijke
ondersteuning ontvangen op basis van een geldig
indicatiebesluit vanuit de WMO of Wlz. Denk hierbij
aan het verschonen van uw prullenbak, maar ook
het schoonhouden van uw appartement.

Dagbesteding

1.1 Zorg en welzijn: missie,
visie en identiteit
Onze missie:
De Vijverhof, een herkenbaar en respectvol thuis.
Persoonlijk, betrokken en deskundig.

Onze visie:
De Vijverhof biedt ouderenzorg in de breedste zin
van het woord. Van complexe verpleeghuiszorg
tot zorg thuis in de wijk. Ieder mens beschouwen
we als uniek. We vinden dat het hebben van een
persoonlijke relatie de basis vormt voor goede zorg.
Die bouwen we op, waarbij wonen, zorg en welzijn
aan elkaar verbonden zijn. We werken daarbij samen
met het netwerk van onze bewoners. Ons doel:
ervoor zorgen dat zij in deze fase van hun leven
waardigheid en levensgeluk ervaren. We hebben
oog voor de vragen die bij deze levensfase horen.
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Samen met iedereen, vitale en minder vitale mensen
die bij De Vijverhof horen, vormen we een dorp in
een stad. Onze talenten, energie en ons enthousiasme zetten wij volledig in. We doen dit met elkaar
en brengen mensen bij elkaar. Familieleden, buren,
medewerkers en vrijwilligers, allemaal zetten zij zich
in voor de mensen die De Vijverhof nodig hebben.
Iedereen kan zichzelf zijn, allen met hetzelfde doel.

Onze basiswaarden:
Ontmoeting is voor De Vijverhof het vertrekpunt
voor zorg en begeleiding. We beseffen dat goede
zorg bereikt wordt als wij de dialoog en daarmee de
relatie aangaan met de bewoners en alle mensen
die hier bij horen. Mensen ontmoeten elkaar in en
buiten De Vijverhof, ieder met zijn of haar eigen
achtergrond.

Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) en de Wet langdurige zorg (Wlz) is het mogelijk om dagbesteding in te zetten als een vorm van
respijtzorg of in het kader van een aangename dagbesteding om de dagstructuur te waarborgen. Wij
bieden diverse activiteiten aan die wij afstemmen op
de behoeften en mogelijkheden van de deelnemer/
bewoner. Vervoer van en naar de dagbesteding is
inbegrepen en onder voorwaarden is het mogelijk
om de maaltijden te gebruiken. Dagbesteding is per
dagdeel in te zetten.

Begeleiding individueel
Onder begeleiding worden activiteiten verstaan
waarmee een persoon wordt ondersteund bij het
uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en de regie over het persoonlijk leven.
(Bron: Zorginstituut Nederland)

Verpleging
Verpleging omvat verpleegkundige zorg. Het gaat
daarbij vooral om het uitvoeren van verpleegkundige handelingen. Het kan, afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt, ook gaan om signalerende, begeleidende en voorlichtende taken of het oefenen van
het uitvoeren van verpleegkundige handelingen door
de verzekerde bewoner zelf of zijn mantelzorger.
Als een verzekerde bewoner niet voldoet aan de
criteria voor de Wlz en is aangewezen op verpleging,
dan valt dit onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).
(Bron: Zorginstituut Nederland)

1.3 Zorgfinancieringen:
criteria en eigen bijdrage
Het verschil tussen Zvw (Zorgverzekeringswet),
WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
en Wlz (Wet langdurige zorg).
Zvw is bedoeld voor mensen die thuis (tijdelijk) een
zorgbehoefte ervaren. Deze zorgvraag wordt samen
met de wijkverpleegkundige besproken. De wijkverpleegkundige kan een indicatie stellen voor de
zorgbehoefte. De financiering komt vanuit uw zorgverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage.
De Wmo is gericht op het welzijn van mensen en
ondersteuning als er geen informele zorg beschikbaar is. Bij uw gemeente (afdeling Wmo) kunt u
een aanvraag indienen voor de ondersteuning die
u nodig heeft. Een Wmo-Consulent bespreekt de
aanvraag met u en stelt een indicatie op. Voor de
ondersteuning vanuit de Wmo geldt een regeling
voor de eigen bijdrage.
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Er zijn verschillende financieringen; als u al dan niet
tijdelijk behoefte heeft aan zorg en/of welzijnsonder
steuning. Deze stromen zijn: Zvw, Wmo en Wlz.
Hieronder worden ze verder uitgelegd. Mocht u meer
informatie willen en/of gebruik willen maken van deze
regelingen, neemt u dan contact op met De Vijverhof.

Wlz
Om in aanmerking te komen voor de Wlz, is een indicatiestelling van het Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ) noodzakelijk. Het afgegeven zorgzwaarteprofiel geeft toegang tot verschillende mogelijkheden
van zorg thuis waarin De Vijverhof kan voorzien: VPT
en MPT. Voor deze zorg betaalt u een eigen bijdrage.
In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat de cliënt
centraal. Doel van de Wlz is tijdige en passende zorg
te geven aan mensen met een Wlz-indicatie, waarbij
rekening wordt gehouden met het individuele welzijn en het leven zoals mensen dat het liefst leiden.
Denk daarbij aan zo lang mogelijk thuis wonen, deel
uitmaken van de samenleving, zorg op maat, zorg
die past bij de persoonlijke identiteit van een cliënt,
zorg die aansluit bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van een cliënt, keuzevrijheid, zelfregie en
persoonsvolgende zorg.

Als u meer wilt weten over de regelingen rond de
eigen bijdrage, dan verwijzen wij u naar de website
van het CAK (www.hetcak.nl).

Volledig Pakket Thuis (VPT)
Bij een VPT blijft u in uw eigen woning, maar ontvangt u de zorg van De Vijverhof. Het gaat om de
zorg zoals vermeld in het zorgprofiel, inclusief eten,
drinken en het schoonhouden van de woonruimte.
Het voornaamste verschil met een reguliere opname
is dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw huisvesting en de kosten ervan. Het VPT is daardoor een
leveringsvorm die kan worden ingezet bij iemand
die dagelijks behoefte heeft aan zorg, nog geen
opnamewens heeft en waarbij zorg thuis doelmatig
en verantwoord geleverd kan worden.

Een VPT kan de volgende zorgvormen
omvatten:
•
•
•
•
•
•

verpleging
persoonlijke verzorging
begeleiding (individueel of in groepsverband)
vervoer naar dagbesteding
verstrekken van eten en drinken
schoonhouden van de woonruimte en verstrekking
van een linnenpakket

Modulair Pakket Thuis (MPT)
MPT is een passende leveringsvorm als een cliënt
met een zorgzwaartepakket-indicatie (ZZP) indicatie
verantwoord in huis kan blijven wonen en/of niet het
volledige zorgaanbod nodig heeft dat hoort bij opname in een instelling of bij een VPT. Een MPT wordt
ingezet als dit doelmatig en verantwoord is.
Het MPT kan dezelfde zorg bevatten als benoemd
bij het VPT, met uitzondering van het verstrekken
van eten en drinken en een linnenpakket, wasverzorging en nachtzorg.
Middels een rekenmodule kan de dossierhouder
berekenen hoeveel zorg en ondersteuning er in de
thuissituatie ingezet kan worden. MPT valt onder de
Wlz en kan verzilverd worden vanuit een ZZP in de
thuissituatie. (Bron: Zilveren Kruis Achmea)

Zorgverzekeringswet (Zvw)
Zvw is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) een
zorgbehoefte ervaren. Als bij iemand de zelfzorg
afneemt door gezondheidsklachten of ouderdom,
kan er zorg nodig zijn. Die zorg kan voor korte of
lange duur zijn.
Als u behoefte aan ondersteuning heeft, kan de
wijkverpleegkundige bepalen welke zorg er mogelijk is vanuit de Zvw. Als het mogelijk is, wordt dit
vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar. Deze zorg is erop gericht om mensen zo lang
als mogelijk zelfstandig te laten wonen. Onder deze
zorg vallen de volgende functies:

Voor deze zorg betaalt u de eigen bijdrage voor
MPT. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u
naar de website van het CAK (www.hetcak.nl).

Persoonlijke verzorging:
• Het aankleden en uitkleden
• Het wassen en/of douchen

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Verpleegkundige handelingen, zoals:
• Wondverzorging
• Medicatie
• Stomazorg
• Katheteriseren

De Wmo is gericht op het welzijn van mensen en
ondersteuning als er geen informele zorg beschikbaar is. Het Wmo-loket van uw gemeente biedt u
informatie, hulp en advies op het gebied van wonen,
zorg en welzijn.
U kunt hierbij o.a. denken aan een schoon en leefbaar huis, vervoermiddelen, veilig doorbrengen van
de dag, dagbesteding en mantelzorgondersteuning.
Er wordt eerst gekeken naar mogelijkheden binnen
uw netwerk of wij proberen samen met u een oplossing te vinden.
Wanneer dit niet door reguliere middelen mogelijk
is, kunt u in aanmerking komen voor professionele
ondersteuning of hulpmiddelen. Een adviseur van de
Wmo stelt dan een indicatie voor u op.
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Vanuit De Vijverhof bieden wij hulp bij de huishouding, en bij groeps- en individuele begeleiding.

Vraag naar verdere mogelijkheden.
Naast de ADL hebben de zorgmedewerkers een
coördinerende, signalerende en coachende rol ter
preventie, om veranderingen in situaties te signaleren en mogelijk te voorkomen.
(Bron: zorginstituutnederland.nl)
De financiering komt vanuit uw zorgverzekering. U
betaalt hiervoor geen eigen bijdrage.
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2. Onbezorgd wonen
bij De Vijverhof

andere complexen kunnen hieraan deelnemen.
De Merel heeft een directe verbinding met de
Leeuwerik en de Nachtegaal.

Lijster

2.3 Appartementencomplexen
Wonen met zorg in De Vijverhof
Heeft u zorg nodig bij dagelijkse dingen die u
zelf niet meer lukken? Bijvoorbeeld vanwege een
lichamelijke beperking, een oriëntatiestoornis of
dementie? Dan heten we u van harte welkom in De
Vijverhof, tijdelijk of permanent. Hier bieden we
graag een nieuw thuis, met alle denkbare zorg.

De Lijster werd gerealiseerd in 2000. Het gebouw
telt 9 verdiepingen met luxe 3-kamerappartementen
in 6 verschillende typen vanaf 72 m2. Via een
overdekte gang op de begane grond is er een
verbinding naar de appartementencomplexen
Leeuwerik en Merel.
Voor meer informatie over inschrijven en het actuele
woningaanbod verwijzen we u naar onze website:
www.wonenindevijverhof.nl

Tuinfluiter
De Tuinfluiter werd gebouwd in 1996. Het gebouw
heeft 64 3-kamerappartementen van ongeveer 70
m2. De tweede slaapkamer in deze appartementen
is half open en kan daardoor als eet- of hobbykamer worden gebruikt.

2.1 Woonvisie

2.2 Ligging

Levensgeluk staat centraal

De Vijverhof omvat een groot aantal gebouwen,
waaronder het woonzorgcentrum. Hier wonen
zo’n 141 bewoners. Daarnaast hebben we 450
seniorenappartementen en circa 700 huurders. Zij
voelen zich omringd en gesteund door ongeveer 280
betrokken medewerkers, gemiddeld 220 enthousiaste
vrijwilligers en vele familieleden en mantelzorgers.
Zo vormen wij met z’n allen dit dorp binnen de stad
Capelle aan den IJssel. Een vertrouwde en veilige
omgeving waar we elkaar kennen en iedereen zich
thuis voelt. Zowel ons eigentijdse woonzorgcentrum
als de aangrenzende seniorenappartementen liggen
centraal in het gezellige centrum van Capelle aan
den IJssel. Winkelcentrum De Koperwiek – met meer
dan 100 winkels –, het Isala Theater, de bibliotheek
en bus- en metrohaltes; alles is op loopafstand.
Parkeermogelijkheden zijn in ruime mate aanwezig.

In ons gastvrije en gezellige woonzorgcentrum
draait alles om het levensgeluk van onze cliënten.
Zo regelen we hulp en zorg en maken we het
mogelijk dat bewoners elkaar in een gezellige,
ontspannen setting kunnen ontmoeten. Voor de
mensen die thuiszorg hebben en zo lang mogelijk
zelfstandig blijven wonen met zorg, doen wij er alles
aan om het leven zo aangenaam mogelijk te maken.
Door onze zorg af te stemmen op hun behoeften
bijvoorbeeld. Ook door te luisteren naar wensen
en door mensen bij elkaar te brengen, willen we
bijdragen aan het levensgeluk van cliënten, huurders
en bezoekers.
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Roodborst, Groenling en Steenloper
Dit gebouw is gebouwd in 2013 en heeft alle ruimte
voor een onbezorgde toekomst. Deze royale
3-kamerappartementen in De Vijverhof bieden een
woonoppervlakte van 90 tot 115 m2.

Leeuwerik en Nachtegaal
De gebouwen Leeuwerik en Nachtegaal dateren uit
de jaren 70, maar zijn beide recent opgeknapt. Ze
tellen 8 verdiepingen en 56 2-kamerappartementen
van 50 m2. Op de begane grond is een centrale
ontmoetingsruimte en bevinden zich de bergingen.

Merel
De Merel is gebouwd in 2001. In het gebouw
bevinden zich 73 3-kamerappartementen, met een
woonoppervlakte vanaf 67 m2.
Verder heeft de Merel een recreatieruimte.
Regelmatig worden hier voor de huurders diverse
activiteiten georganiseerd. Ook huurders van de
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3. Service /
faciliteiten

3.3 Wasverzorging

3.5 Technische dienst

Wasverzorging (alleen bij VPT)

Technische dienst

Kunnen uw familieleden of anderen niet zorgen voor
het wassen van uw kleding? Dan kan De Vijverhof
dit voor u regelen. Hier zijn wel extra kosten aan
verbonden. Meer informatie hierover ontvangt u bij
de intake. We werken met een externe wasserij die
de kleding voorziet van een label, om zoekraken te
voorkomen.

Heeft u behoefte aan ondersteuning van de
technische dienst, voor klusjes die u – of uw
familie – niet zelf kunt uitvoeren? Bijvoorbeeld
het vervangen van een lamp of het aansluiten van
een nieuwe televisie? Dan kunt u via de receptie
een afspraak maken. In overleg bekijken we wat
de mogelijkheden zijn. Aan het inhuren van de
technische dienst zijn kosten verbonden. Goed
om te weten: de technische dienst helpt niet bij
verhuizingen.

3.4 Linnenservice
Linnengoed (alleen bij VPT)
De Vijverhof verzorgt al het linnengoed, zoals lakens,
slopen, handdoeken, washandjes, keukendoeken,
theedoeken en vaatdoekjes. Wij maken hiervoor
gebruik van huurlinnen van een externe wasserij.

3.1 Maaltijden
Tafeltje Dekje (TDJ):
Wellicht is het voor u lastig om iedere dag een
gezonde warme maaltijd op tafel te zetten. In dit
geval kunt u gebruikmaken van Tafeltje Dekje. Wij
brengen dan tussen de middag een vers bereide,
warme maaltijd bij u thuis. U bepaalt zélf hoeveel
dagen per week u hier gebruik van wilt maken. U
heeft elke dag keuze uit drie verschillende menu’s
met diverse componenten. Makkelijk, lekker én
gezond! Aanmelden voor Tafeltje Dekje kan via de
receptie van De Vijverhof, of via tafeltjedekje@
hsbdevijverhof.nl.

Heeft u verdere vragen over technisch gerelateerde
onderwerpen? Dan kunt u contact opnemen met de
teamleider van de technische dienst: 010 - 450 37 55.

VPT en maaltijden
Maakt u gebruik van VPT, dan kan uw maaltijd
aan huis worden gebracht of gezamenlijk worden
genuttigd in de Merel of de Plaza. Ook krijgt u iedere
dag in de ochtend en avond een broodmaaltijd,
buiten de warme maaltijd in de middag om.

3.2 Persoonsalarmering
Persoonsalarmering
Veiligheid speelt een belangrijke rol. Daarom
beschikken alle appartementen van De
Vijverhof over alarmering. Dit betreft een
noodhulpvoorziening, die u bij onverwachte
noodsituaties moet gebruiken.

Open tafel
In de Plaza kunt u, tegen een kleine vergoeding, aan
schuiven bij de ‘Open tafel’ voor de warme maaltijd in
de middag. Hiervoor is aanmelden niet nodig.

12

13

4. Voorzieningen

4.3 Bibliotheek
Onze bibliotheek heeft een eigen collectie, maar
werkt ook samen met de Capelse Bibliotheek. Door
deze samenwerking kunnen wij een uitgebreide
collectie boeken aanbieden. Informatie over locatie
en openingstijden vindt u in onze nieuwsbrief.

4.4 Sport/bewegen
Op de begane grond van De Vijverhof vindt u de
Vitaalstudio. In deze fitnessruimte kunt u – op
afspraak en/of op medische indicatie – onder
begeleiding van een fysiotherapeut werken aan uw
vitaliteit. Hier zijn kosten aan verbonden. Na de
activiteiten is het mogelijk om samen met de andere
deelnemers een kopje koffie te drinken. Voor meer
informatie kunt u bellen met De Vijverhof.

De Vijverhof kent tal van voorzieningen. Denk
hierbij aan de open inloop, diverse activiteiten die
gedurende het jaar worden georganiseerd en onze
eigen bibliotheek.

4.1 Open inloop
Capellenaren die geen indicatie hebben, maar wel
op zoek zijn naar ontmoeting met stadsgenoten of
willen deelnemen aan laagdrempelige activiteiten,
kunnen terecht in de Plaza en de Merel voor de
‘open inloop’. U kunt van maandag t/m vrijdag
tussen 10.00 en 17.00 uur binnenlopen wanneer u
maar wilt. U kunt rustig praten met leeftijdgenoten,
maar ook meedoen aan activiteiten die binnen De
Vijverhof worden georganiseerd. Als u wilt, kunt
u ook gezellig samen met anderen lunchen of de
avondmaaltijd gebruiken.
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4.2 Activiteiten
De Vijverhof bruist van de activiteiten! Op de begane
grond van appartementencomplex de Merel is een
ontmoetingsruimte. Hier worden regelmatig leuke
en afwisselende activiteiten georganiseerd voor
bewoners van de appartementen. Maandelijks
verschijnt ’’t Vijverblad’, onze nieuwsbrief waarin
ook onze activiteiten beschreven staan. We bieden
een gevarieerd aanbod aan activiteiten, vaak
seizoensgebonden. Ook is er elke vrijdag een
weeksluiting die geleid wordt door onze geestelijk
verzorger. Meedoen staat vrij, niets is verplicht!
Informatie kunt u opvragen bij de teamleider
Welzijn.
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5. Overig zorg
en wonen

een extra praatje en hebben tijd voor bijvoorbeeld
een spelletje of een wandeling. Ook helpen ze een
handje bij de activiteiten die we organiseren. Maar
ze doen nog veel meer. Op heel wat fronten maken
we dankbaar gebruik van de inzet van ongeveer 220
enthousiaste vrijwilligers.

Zelf vrijwilliger worden?
Vrijwilligerswerk is niet alleen nuttig, het is vooral
leuk, afwisselend en geeft heel veel voldoening.
Wilt u als vrijwilliger activiteiten van De Vijverhof
ondersteunen? Dan waarderen we dit enorm!
We horen graag van u wanneer u beschikbaar
bent en hoeveel tijd u heeft. De afspraken die
we hierover met elkaar maken, leggen we vast in
een samenwerkingsovereenkomst. Hoewel uw
vrijwillige inzet de basis is, rekenen we wel op uw
betrokkenheid en dat u er bent als we dit hebben
afgesproken, zodat onze cliënten op u kunnen
rekenen. Wilt u vrijwilligerswerk komen doen?
Informeer gerust eens naar de mogelijkheden bij de
teamleider Welzijn: 010 - 450 37 55.

5.5 Huisdieren

5.1 Advies/sociale kaart

5.3 Welzijn Capelle

Voor meer advies en informatie over de
mogelijkheden voor zorg en wonen, kunt u terecht
bij de zorgbemiddeling: zorgbemiddeling@
hsbdevijverhof.nl.

5.2 Wmo-voorzieningen/
hulpmiddelen

Welzijn Capelle biedt ondersteuning, begeleiding,
hulp, advies en informatie aan Capellenaren.
Ook voor de senioren organiseren zij een
aantal activiteiten, net als ondersteuning voor
mantelzorgers. Voor actuele informatie verwijzen
wij u naar de website: www.welzijncapelle.nu of
telefoonnummer 010 – 70 74 900.

Aanschaf hulpmiddelen

5.4 Vrijwilligers

Bij uw verpleging en verzorging en voor uw
mobiliteit kunnen hulpmiddelen nodig zijn. Als dat
zo is, dan worden deze verstrekt vanuit de Wmo. Via
een verwijzing van de huisarts kunnen we het advies
van een ergotherapeut vragen en u helpen de juiste
middelen te vinden, te kiezen en de aanvraag voor
de Wmo in te dienen.
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In de appartementen zijn huisdieren toegestaan, op
voorwaarde dat de cliënt zelf de dieren verzorgt of
dit regelt met mantelzorgers. Ook is het van belang
dat het dier geen overlast bezorgt.

5.6 Parkeren/stalling
vervoermiddelen
Parkeerplaatsen liggen in de nabijheid van de
appartementen. Alle complexen hebben een
gezamenlijke inpandige fietsenstalling, met
uitzondering van de Leeuwerik en de Nachtegaal;
bewoners kunnen hun fietsen parkeren in hun
eigen kelderbox. Vraag de huismeesters naar de
mogelijkheden voor het parkeren van uw auto,
scootmobiel en/of rolstoel.

5.7 Veiligheid
In alle appartementen is brand- en persoons
alarmering aanwezig. Tevens is er een
intercomsysteem bij de buitendeuren. Bij de
Roodborst, de Groenling en de Lijster is er een
videofoon aanwezig bij de hoofdingangen en
uitgangen. Wees alert op wie u binnenlaat!

5.8 Afvalinzameling
U draagt zelf zorg voor een juiste afvalverwerking.
Bij de appartementencomplexen zijn afvalcontainers
aanwezig. Grof vuil en chemisch afval dient u aan te
bieden bij het plaatselijke milieupark.

Dankbaar voor onze vrijwilligers
Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken bij de
dagelijkse ondersteuning van de activiteiten voor
ouderen. Dankzij onze vrijwilligers krijgen cliënten
van De Vijverhof de extra’s die hun leven leuker en
aangenamer maken. Vrijwilligers doen duidelijk
ander werk dan onze vaste medewerkers. Ze maken
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6. Inspraak en
klachten
6.1 Cliënttevredenheidsonderzoek
Ieder jaar wordt door een onafhankelijk bureau een
cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) uitgevoerd.
We vinden het belangrijk om te weten hoe onze
cliënten de zorg ervaren, en met de feedback die we
hierop krijgen, kunnen we waar nodig verbeteren.
In de uitslagen staat veel informatie, onder meer
rondom de cliëntveiligheid, inspraak en kwaliteit
van de medewerkers. Rond de punten waar minder
op gescoord wordt, worden elk jaar verbeterplannen
opgesteld en nagevolgd.

6.2 Cliëntenraad
Uw mening is belangrijk
De Vijverhof hecht waarde aan uw mening.
Zeker omdat we de zorg zo goed mogelijk willen
afstemmen op de vraag van onze cliënten. Daarom
hebben we sinds 1996 een Cliëntenraad.

Wat doet de Cliëntenraad?
In De Vijverhof functioneert de Cliëntenraad als
vorm van medezeggenschap voor zorgvragers
en hun familie. Dit is wettelijk geregeld in de Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen
(Wmcz). De Cliëntenraad bestaat uit een groep
enthousiaste vrijwilligers (cliënten, huurders en
familie), die de algemene belangen van de cliënten
behartigt.

De Cliëntenraad kan in de volgende gevallen
ondersteuning bieden:
• Wanneer u moeite heeft met algemene
regelgeving die binnen De Vijverhof geldt.
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• Als u vragen heeft over het beleid van de
organisatie.
• Als er vragen zijn over de bejegening binnen de
organisatie.

6.3 Klachtenfunctionaris
Bent u niet helemaal tevreden over de gang van
zaken binnen De Vijverhof, of heeft u een klacht
of een suggestie voor verbetering? Bespreek
deze dan met de betrokkene(n) zelf of met uw
contactpersoon van de afdeling. Een open gesprek is
vaak de eerste stap om tot een oplossing te komen.
Daarna kunt u uw klacht eventueel bespreken met
de leidinggevende.
In De Vijverhof is een klachtenfunctionaris
werkzaam. U kunt bij hem terecht voor advies als
u niet tevreden bent over de afhandeling van uw
klacht, of als u een officiële klacht wilt indienen.
Hij kan u ondersteunen in het zoeken naar een
oplossing. U kunt ook contact opnemen als u alleen
de behoefte heeft om gehoord te worden. Het doel
is altijd: het bereiken van een duurzame oplossing
voor de onvrede en het herstel van de relatie tussen
de ‘klager’ en degene op wie de klacht betrekking
heeft. Uw klacht wordt behandeld volgens de
Klachtenregeling van De Vijverhof, die u kunt
opvragen bij de klachtenfunctionaris.

Deel uw vraag met ons.

6.4 Zorgkaart Nederland
Wilt u uw mening over de zorg- en dienstverlening
van De Vijverhof delen met anderen die op zoek
zijn naar een zorgverlener? Dan vragen wij u om
een beoordeling te schrijven op de website van
Zorgkaart Nederland: www.zorgkaartnederland.nl.
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Woonzorgcentrum
De Vijverhof
Reigerlaan 251, 2903 LJ
Capelle aan den IJssel
Telefoon:
010 - 450 37 55

www.hsbdevijverhof.nl

