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Zorgvisie respect

verantwoordelijkheid

geborgenheid

orggroep Noordwest-Veluwe
Zorggroep Noordwest-Veluwe is een 
stichting voor woon-, zorg- en wel-
zijnsdiensten in Harderwijk, Nunspeet, 

Ermelo en Putten. De Zorggroep staat borg voor 
kwaliteit en continuïteit. We werken vanuit een 
(protestants) christelijke visie. Onze kernwaarden 
zijn respect, verantwoordelijkheid en geborgen-
heid. Deze kernwaarden zijn de basis voor onze 
zorg- en dienstverlening. De Zorggroep biedt 
kwalitatief goede zorg, die kan variëren van lichte 
tot zware en complexe zorg. Binnen en buiten de 
woonzorgcentra. 

Buiten de woonzorgcentra
De Zorggroep biedt zelfstandig wonende oude-
ren mogelijkheden tot thuiszorg en dagactivitei-

ten die bijdragen aan een zinvolle dagbesteding. 
Het Advies- en behandelcentrum biedt advies en 
behandeling bij complexe zorgvragen van ouderen 
en chronisch zieken. Zij kunnen bij het Advies- en 
behandelcentrum terecht voor onderzoek, behan-
deling, advies en begeleiding op (para)medisch, 
psychosociaal gebied en op het vlak van geestelijke 
verzorging. In Reactiveringscentrum Klimop staat 
het weer zelfstandig (leren) functioneren door het 
optimaliseren van lichaamsfuncties centraal. 

Binnen de woonzorgcentra
De Zorggroep levert zorg in meerdere woonzorg-
centra; De Dillenburg, Rehoboth en De IJsvogel in 
Ermelo, Randmeer, Weideheem en Sonnevanck in 
Harderwijk, De Schauw en Elim in Putten en Itt-
mannshof in Nunspeet. Elke locatie heeft een chris-
telijke identiteit en kent een eigen sfeer en cultuur. 
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ij de Zorggroep gaat het om mensen.
We leveren zorg op maat aan ouderen 
en chronisch zieken die dat wensen en 

nodig hebben. Naast zorg op maat voor ouderen 
verlenen wij ook zorg aan jongere cliënten, bijvoor-
beeld revalidatiezorg. 

De Zorggroep staat voor warme, betrokken zorg, 
een zinvolle dagbesteding en goede huisvesting. 
Onze zorg is gericht op het behoud van regie over 
het eigen leven, ook voor dat deel waar zorg voor 
nodig is. De cliënt kan daarbij zoveel mogelijk 
zijn eigen leefstijl voortzetten en behoudt zo lang 
mogelijk zijn zelfredzaamheid. 
Met onze zorg proberen we de cliënt zo lang als 
wenselijk en mogelijk is te laten wonen waar hij dat 
wil en kan. In de thuissituatie of in één van de hui-
dige (of toekomstige) locaties van de Zorggroep. 

Gelijkwaardige relatie
Vanuit onze christelijke visie voelen we ons verant-
woordelijk voor elkaar en gaan we respectvol met 
elkaar om. Deze levensovertuiging is de basis voor 
onze Zorgvisie en kernwaarden. 

De Zorggroep werkt op basis van gelijkwaardige 
relaties tussen cliënten en medewerkers. We staan 
open voor iedereen die zorg nodig heeft. We zijn 
toegankelijk voor alle cliënten. Arm of rijk, gelovig 
of niet gelovig: het maakt geen verschil. Iedereen 
is welkom. 
Zorgen doen we samen en in samenspraak met de 
betrokkenen. De zorgrelatie is altijd gericht op een 
waarde(n)vol bestaan. Alle cliënten zijn bij ons in 
vertrouwde handen.

Zorg op maat
De kwaliteit van leven van de cliënt, daar draait het 
om. De cliënt heeft daarbij de regie. Welke zorg, op 
welke wijze, wanneer en waar: de cliënt bepaalt. De 
Zorggroep ondersteunt de cliënt bij het maken van 
keuzes. We luisteren aandachtig naar de cliënt en 
overleggen met de cliënt welke zorg het best pas-
send is. Als de cliënt dit zelf niet meer kan, maken 
we de zorgvraag samen met de eerste contactper-
soon duidelijk. Zo gaan we samen op zoek naar 
oplossingen. Dit vraagt creativiteit. De Zorggroep 
communiceert helder over welke mogelijkheden er 
zijn, maar ook over dat wat niet mogelijk is. We leg-
gen zorgafspraken vast in het zorgleefplan. 

B
Bij de Zorggroep heeft de cliënt de regie over zijn of haar leven. Dit is het uitgangspunt van onze  
Zorgvisie 2012-2016. De Zorgvisie is de leidraad van de Zorggroep. In deze uitgave staan de hoofdpunten 
van de Zorgvisie voor u op een rij. 

Ik kan zijn wie ik ben 
en leven zoals ik zelf wil. Waardevolle zorg op maat 

bieden, dat is onze passie.
Zorg die optimaal aansluit bij de waarde(n) van mensen. Het toevoegen van 
waarde aan het leven, daar gaat het om. Deze waarde is voor iedere cliënt anders 
en kan per moment verschillen. 

Waarde toevoegen kan alleen door met elkaar in verbinding te staan. In verbin-
ding met de cliënt, met de familie, mantelzorg, buren en andere betrokkenen. 
Door dicht bij de cliënt te staan, door zijn of haar context te kennen, te beseffen 
in welke situatie iemand zich bevindt. Is iemand bijvoorbeeld net verhuisd, een-
zaam, of heeft iemand veel pijn? Door te luisteren, in te leven, vragen te stellen, 
open te staan voor de persoonlijke omstandigheden. Weten wat iemand nodig 
heeft, soms zelfs voordat hij/zij dit zelf beseft. Door echt betrokken te zijn, onze 
kennis te gebruiken en vooruit te denken, werken we samen aan waardevolle 
zorg. 
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Waardevolle zorg op maat bieden, dat is onze passie. Zorg die optimaal aansluit bij de 
waarde(n) van mensen. Het toevoegen van waarde aan het leven, daar gaat het om. 
Deze waarde is voor iedere cliënt anders en kan per moment verschillen. 

Waarde toevoegen kan alleen door met elkaar in verbinding te staan. In verbinding 
met de cliënt, met de familie, mantelzorg, buren en andere betrokkenen. Door dicht 
bij de cliënt te staan, door zijn of haar context te kennen, te beseffen in welke situatie 
iemand zich bevindt. Is iemand bijvoorbeeld net verhuisd, eenzaam, of heeft iemand 
veel pijn? Door te luisteren, in te leven, vragen te stellen, open te staan voor de per-
soonlijke omstandigheden. Weten wat iemand nodig heeft, soms zelfs voordat hij/zij dit 
zelf beseft. Door echt betrokken te zijn, onze kennis te gebruiken en vooruit te denken, 
werken we samen aan waardevolle zorg. 

Zorgleefplan
Elke cliënt heeft een eigen zorgleefplan*. Hierin staan alle aspecten die belangrijk zijn voor de kwaliteit van 

leven van een cliënt. Het zorgleefplan omvat vier levensdomeinen. Het eerste levensdomein is de woon- en 

leefomgeving. Dit domein omvat de waardering van de relatie van de cliënt met zijn omgeving, ruimte 

voor privacy en het creëren van een eigen leefsfeer. Het tweede levensdomein is participatie. U kunt hierbij 

denken aan de relaties die de cliënt onderhoudt met anderen en hoe hij het dagelijks leven inhoud geeft. 

Het derde levensdomein is mentaal welbevinden en autonomie. Op welke wijze waardeert de cliënt zich-

zelf en wat is voor hem belangrijk. Het vierde levensdomein is lichamelijk welbevinden en gezondheid, 

waarin de verzorging van de cliënt centraal staat. 

Het zorgleefplan wordt samen met de cliënt opgesteld. De gemaakte afspraken in het zorgleefplan zijn 

gericht op het zoveel mogelijk kunnen voortzetten van het eigen levensritme en de eigen leefstijl van 

de cliënt. Twee maal per jaar evalueren we het zorgleefplan, omdat mede door veranderende wensen, 

behoeften en omstandigheden de afspraken kunnen wijzigen. Het zorgleefplan wordt gezien als hulpmid-

del waar, in overleg, vanaf geweken kan worden. De zorgcoördinator is hierbij een belangrijke spil; hij/zij 

is het aanspreekpunt voor cliënten. Bovendien houdt hij/zij collega’s op de hoogte van de afspraken die 

gemaakt zijn met de cliënt. 

*Met uitzondering van Reactiveringscentrum Klimop, daar werken we met een behandelplan.

Eigen levensritme, eigen levensstijl
Het is belangrijk dat mensen wonen daar waar ze het prettig hebben en sociale contacten kunnen onder-

houden. Het behouden van een eigen levensritme en eigen levensstijl draagt bij aan het welbevinden van 

mensen. Daarom biedt de Zorggroep uitgebreide mogelijkheden, waaronder thuiszorg en dagactiviteiten. 

We leveren zorg daar waar de zorg wordt gevraagd. De zorg is ondersteunend aan de kwaliteit van leven. 

Zorggarantie
Zorg begint vaak met ondersteuning thuis. Ook complexe zorg kan thuis verleend worden. Indien dit niet 

meer kan, heeft de Zorggroep mogelijkheden voor een passende woonomgeving. De zorggarantie bete-

kent dat u altijd op de Zorggroep kunt rekenen. Met onze uitgebreide zorg- en dienstverlening, van lichte 

tot zware en complexe zorg, zijn wij een flexibele en betrouwbare partner. 
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Waardevolle zorg op maat bieden, dat is onze passie. Zorg die optimaal aansluit bij de 
waarde(n) van mensen. Het toevoegen van waarde aan het leven, daar gaat het om. 
Deze waarde is voor iedere cliënt anders en kan per moment verschillen. 

Waarde toevoegen kan alleen door met elkaar in verbinding te staan. In verbinding 
met de cliënt, met de familie, mantelzorg, buren en andere betrokkenen. Door dicht 
bij de cliënt te staan, door zijn of haar context te kennen, te beseffen in welke situatie 
iemand zich bevindt. Is iemand bijvoorbeeld net verhuisd, eenzaam, of heeft iemand 
veel pijn? Door te luisteren, in te leven, vragen te stellen, open te staan voor de per-
soonlijke omstandigheden. Weten wat iemand nodig heeft, soms zelfs voordat hij/zij dit 
zelf beseft. Door echt betrokken te zijn, onze kennis te gebruiken en vooruit te denken, 
werken we samen aan waardevolle zorg. 

Huisvesting
De verbondenheid met de woonomgeving wordt in de regel groter naarmate mensen ouder worden. 

Daarom staat de Zorggroep ervoor om zoveel en zo lang mogelijk zorg in de vertrouwde woonomgeving 

van de cliënt te verrichten. Zo kunnen (echt)paren, ook in de woonzorgcentra, bij elkaar blijven wonen als 

de behoefte aan zorg toeneemt.

  

Er is steeds vaker behoefte aan wonen met zorgservices in wijken en dorpskernen. De Zorggroep gaat mee 

in deze ontwikkeling. Dit is de toekomst. Er zijn al enkele woonservicezones gerealiseerd. Een woonservice-

zone is een levensloopbestendige leefbare wijk waarbinnen iedereen goed en probleemloos kan wonen. 

Dat geldt ook voor mensen op hoge leeftijd of mensen met een beperking, die alleen met ondersteuning 

en zorg zelfstandig kunnen wonen. De cliënt en zijn wensen en behoeften staan centraal. 

Medewerkers
De Zorggroep werkt met professionals. Goed opgeleide en betrokken medewerkers die met passie in de 

zorg werken. Onze medewerkers zijn het visitekaartje van onze organisatie. De Zorggroep wil een aantrek-

kelijke werkgever zijn. De Zorggroep wil medewerkers de ruimte bieden om initiatieven te ontplooien 

voor verbetering in de zorg. We vinden het belangrijk dat de medewerkers op een prettige manier kunnen 

werken en hun talenten kunnen ontplooien om zo nog meer van waarde te kunnen zijn voor onze cliënten. 

Mantelzorgers
Mantelzorgers nemen een belangrijke plaats in het zorgproces in. Het is doorgaans een grote winst als 

cliënten contact kunnen blijven houden met de eigen partner, familie, vrienden of kennissen. De mantel-

zorgers zijn een zeer belangrijke schakel. Professionals kunnen veel leren van mantelzorgers, zij kennen 

hun naaste namelijk het best. Door goede afstemming tussen zorgverlener en familie en mantelzorg blijft 

de cliënt centraal staan en is zorg op maat mogelijk. Rekening houdend met en met behoud van de sociale 

contacten van de cliënt. Zo werken we samen aan waardevolle zorg. Mantelzorgers krijgen ook ondersteu-

ning vanuit de Zorggroep, bijvoorbeeld door het overdragen van kennis of het leren van vaardigheden. De 

Zorggroep is alert op signalen van overbelasting van mantelzorgers. De Zorggroep biedt mogelijkheden 

tot respijtzorg aan. De mantelzorger krijgt dan de gelegenheid om voor een bepaalde periode de zorg over 

te dragen. 
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Vrijwilligers
Ook vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van onze cliënten. De Zorg-

groep heeft ruim 800 vrijwilligers, die ervoor zorgen dat er nog meer persoonlijke aandacht voor cliënten 

is. Vrijwilligers krijgen vanuit de Zorggroep scholingen en trainingen aangeboden.

Samenwerking
De Zorggroep wil een flexibele en betrouwbare zorgpartner zijn. De Zorggroep is een ketenpartner in de 

keten van wonen, zorg en welzijn voor haar cliënten. We werken dan ook nauw samen met andere oude-

renzorgaanbieders en thuiszorgaanbieders, ziekenhuizen, welzijnsorganisaties en woningcorporaties.

Effectief en efficiënt
De Zorggroep werkt op een effectieve en efficiënte wijze. Transparante communicatie, goedlopende werk-

processen en het op maat inzetten van medewerkers vormen de basis. Zo heeft zorg het meest effect op 

een waardevol leven van mensen. De Zorggroep streeft naar een optimale prijs- en kwaliteitverhouding, 

waardoor er meer zorg kan worden geleverd met hetzelfde geld. 

Toekomst
De Zorggroep ziet dat de behoeften van ouderen veranderen. Cliënten willen graag meer ondersteuning 

in de thuissituatie. Wij hebben oog voor deze veranderende behoeften. Daarom volgen wij de toekomst-

ontwikkelingen nauwlettend. De Zorggroep wil het aantal mogelijkheden in haar zorg- en dienstverlening 

uitbreiden. Wijkgericht en in samenwerking met andere partijen, zodat we een compleet pakket van moge-

lijkheden op het gebied van wonen, welzijn, diensten, ontmoeten, zorg en behandeling kunnen bieden. 
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Waardevolle zorg op maat bieden, dat is onze passie. Zorg die optimaal aansluit bij de 
waarde(n) van mensen. Het toevoegen van waarde aan het leven, daar gaat het om. 
Deze waarde is voor iedere cliënt anders en kan per moment verschillen. 

Waarde toevoegen kan alleen door met elkaar in verbinding te staan. In verbinding 
met de cliënt, met de familie, mantelzorg, buren en andere betrokkenen. Door dicht 
bij de cliënt te staan, door zijn of haar context te kennen, te beseffen in welke situatie 
iemand zich bevindt. Is iemand bijvoorbeeld net verhuisd, eenzaam, of heeft iemand 
veel pijn? Door te luisteren, in te leven, vragen te stellen, open te staan voor de per-
soonlijke omstandigheden. Weten wat iemand nodig heeft, soms zelfs voordat hij/zij dit 
zelf beseft. Door echt betrokken te zijn, onze kennis te gebruiken en vooruit te denken, 
werken we samen aan waardevolle zorg. 

Zorg rondom het levenseinde
Op het moment dat er medisch gezien geen genezing van een cliënt meer wordt verwacht, biedt de Zorg-

groep palliatieve zorg. Ook deze zorg is gericht op het creëren van de hoogst mogelijke kwaliteit van leven. 

Palliatieve zorg omvat onder meer pijn- en symptoombestrijding en psychosociale ondersteuning. De zorg 

wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team. Veelal speelt op meerdere momenten rondom het nade-

rend levenseinde de vraag of het zinvol is via een medische behandeling het leven te verlengen. Dan gaat 

het om zaken als versterving, reanimatie*, antibiotica of palliatieve sedatie. Zorgvuldige communicatie 

met de cliënt en de naastbetrokkenen is hierbij zeer belangrijk. 

*Het reanimatiebeleid van de Zorggroep gaat uit van de individuele keuze van de cliënt. Onze specialisten 

ouderengeneeskunde maken dit bespreekbaar bij de verhuizing naar het verpleeghuis. Aan cliënten die in een  

verzorgingshuis komen wonen, zal bewerkstelligd worden een keuze aangaande reanimatie af te stemmen met 

de huisarts en kenbaar te maken aan de manager Wonen en Zorg. 

Actieve levensbeëindiging
Goede palliatieve zorg is voor de Zorggroep het antwoord op een verzoek om levensbeëindigend handelen. 

Door aandacht, hulp en behandeling kan deze wens van de cliënt mogelijk in een geheel ander daglicht 

komen te staan. Wanneer alle middelen, die het lijden kunnen verlichten falen én de cliënt bij zijn verzoek 

blijft, wordt de verantwoordelijkheid voor het verdere traject - conform wetgeving - bij de cliënt en zijn 

arts gelegd. Cliënten die blijven bij de vraag naar actief levensbeëindigend handelen, vragen we in principe 

niet om zich tot een andere instelling te wenden. Tot het einde toe willen we hen blijven omringen met 

onze zorgen en blijven we naar oplossingen zoeken. Dit houdt in, dat de Zorggroep in deze fase noodzake-

lijkerwijs de mogelijkheid open laat om, binnen de wettelijke bepalingen, aan de uitvoering van die wens 

tegemoet te komen. Medewerkers van de Zorggroep kunnen niet worden verplicht om direct betrokken te 

zijn bij deze specifieke handelingen. Met medewerkers die aangeven hierdoor in gewetensnood te komen, 

gaan wij in gesprek. 

Zorgvisie
De zorgmarkt is volop in beweging. Dat vraagt veel van cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en mede-

werkers. Onze Zorgvisie bepaalt onze strategie voor de komende jaren. Medewerkers, mantelzorgers en 

vrijwilligers zorgen zo samen voor waardevolle zorg. 
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Ik houd van 
het leven...

...Ik houd van dit leven en beleef het steeds weer,

Ik proef nog de vreugde, maar ook vaak het zeer

Ik denk aan de jaren die zijn weggedreven

Probeer me te schikken in wat is gebleven

Dus open je ogen en kijk nog eens goed

Besef dat de tijd ook met jou straks dit doet

kijk in mijn hart, zuster, maak me weer blij

kijk nog wat beter, kijk en zie… 

MIJ
Uit het gedicht ‘Kijk nog eens goed' van Phillis McCormack.



Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe

Bezoekadres: 
Kastanjeborg, Putterweg 3, 3851 GA Ermelo
Postadres:
Postbus 15, 3850 AA Ermelo
Telefoon: (0341) 56 45 64  
Fax: (0341) 56 43 47
E-mail: info@znwv.nl 
Internet: www.znwv.nl

Ermelo, augustus 2012
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