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Vertrouwd wonen en leven



VOOR- 
WOORD
Het Vertrouwde Dorp 
is niet alleen een fraai 
appartementencomplex.  
Het is ook een omgeving 
waarbij u uw manier van 
wonen en leven op een 
vertrouwde wijze kunt 
voortzetten. 

Wat fijn dat u belangstelling 
heeft om bij het Vertrouwde 
Dorp te komen wonen.
In deze brochure leest u 
over de 10 beloften die wij 
aan u en uw naasten doen.
Als u na het lezen nog 
vragen of opmerkingen heeft 
dan vernemen wij dat graag. 

Hartelijke groet, 
Het Vertrouwd Dorp

Johanna &  
 Theo Castrop



Hier voel ik 
 mij thuis

Mijn naasten 
voelen zich 
hier welkom 

en thuis
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Ik voel me vrij 

om mijn manier 
van wonen en leven 

voor te zetten.

Ik voel me baas  
in eigen huis en 
anderen komen  

te gast.

Ik ervaar 
een omgeving  
waar ik mij
veilig voel. 

Mijn naasten 
worden gastvrij 

ontvangen.

Mijn naasten 
voelen zich gezien 

en gehoord.

Mijn naasten  
voelen zich actief 
betrokken bij mijn 
wonen en leven.

Hoe zorgen wij daarvoor?
Uw naasten zijn van harte 
welkom op elk gewenst 
moment van de dag. Zij 
maken onderdeel uit van 
onze Dorpsgemeenschap en 
geven met ons samen kleur 
aan uw leven en die van uw 

dorpsgenoten. Uw naasten 
kunnen meedoen aan 
activiteiten, mee eten en er 
staat altijd een kopje koffie 
klaar. Wij staan open voor 
vragen, opmerkingen en 
initiatieven van uw naasten. 
Uw naasten worden door 

ons geïnformeerd omtrent 
belangrijke persoonlijke 
zaken of algemene 
gebeurtenissen die spelen.

Hoe zorgen wij daarvoor?
Bij ons woont u in een fraai, 
veilig en overzichtelijk  
appartementencomplex  
waar u uw eigen appartement 
huurt. U richt uw appartement 
in met uw eigen herkenbare, 
vertrouwde meubilair 

en persoonlijke spullen. 
Hier kunt u uw gasten 
ontvangen. Wij ontzorgen 
u bij de schoonmaak van 
het appartement en de was, 
maar voel u vrij om hierbij te 
helpen. U bepaalt zelf waar u 
wilt zijn; op het appartement, 

Dorpsplein, Dorpshuis of 
buiten. Het Dorpshuis heeft 
verschillende sfeervolle 
ruimten, aangepast aan uw 
behoeften aan bezigheden, 
gezelschap, rust, e.d. Er zijn 
altijd medewerkers in de 
nabijheid. 



Ik hoor erbij en 
heb zinvolle 
bezigheden

Ik krijg 
passende zorg en 

ondersteuning
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Ik voel me 
gezien en gehoord.

Mijn mening 
doet ertoe.

Ik word actief 
betrokken bij dat wat 
ik als prettig, zinvol of 
betekenisvol ervaar.

Mijn (onuitgesproken)
behoeften worden 
herkend en erkent.

Ik ervaar 
ondersteuning die  

op mij is afgestemd 
en op mij aansluit.

Ik ervaar 
ondersteuning bij 

mijn (veranderende) 
gezondheid.

Hoe zorgen wij daarvoor?
We hebben aandacht 
voor uw welbevinden. Wij 
signaleren, luisteren met 
aandacht, leven ons in en 
bespreken met u wat uw 
behoeften, wensen zijn of 
wat voor u belangrijk is. 

Indien nodig betrekken 
wij de huisarts en andere 
disciplines. Wij leggen 
afspraken en veranderingen 
voor u vast. Onder passende 
zorg verstaan we zorg 
die nodig is, waarde 
toevoegt en bijdraagt aan 

kwaliteit van leven, en die 
aansluit bij behoeften en 
omstandigheden bij u als 
bewoner.

Hoe zorgen wij daarvoor?
Wij realiseren ons dat u 
uniek bent. Daarom gaan 
wij graag met u in gesprek 
over uw woon- en leefwijze 
en over datgene wat voor 
u belangrijk is. Wij gaan 
samen met u op zoek naar 

een invulling van de dag 
die u als prettig, zinvol of 
betekenisvol ervaart.  
Alleen of samen met andere 
dorpsgenoten. Dat kan 
iedere dag anders zijn. Het 
gebouw en de omgeving 
bieden u hiervoor vele 

mogelijkheden. U kunt 
deelnemen aan diverse 
activiteiten, spontaan of 
georganiseerd. Niets moet, 
alles mag. 



Hier doe ik 
ertoe en mag 
ik mezelf zijn

Ik eet 
en drink 

naar wens
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Ik kan eten 
waar en wat 

ik wil.

Ik ervaar  
een prettige sfeer 

bij het eten.

Er is aandacht en 
waardering voor  

mijn talenten en dat  
wat ik kan/wil.

Mijn eten is 
smakelijk, uitnodigend  
en zorgvuldig bereid.

Ik moet niets 
maar alles mag hier.

Hier kan ik zijn 
wie ik ben.

Hoe zorgen wij daarvoor?
In persoonlijk dagelijkse 
contacten en gesprekken 
leren wij uw verleden en uw 
wensen en (onuitgesproken) 
behoeften steeds beter kennen. 
Wij werken vanuit uw kracht 
en talenten, waarbij wij op zoek 

gaan naar de balans tussen 
wat u zelf kan en waar u 
ondersteuning bij nodig heeft. 
Steeds vanuit het respect voor 
wie u bent, wat u kunt en wat 
u wilt.
Het Dorpsplein, Dorpshuis 
en de tuin bieden u volop 

mogelijkheden voor het 
doen van alledaagse 
werkzaamheden, voor hobby’s 
of activiteiten, gezamenlijke 
maaltijden, gezelligheid, 
anderen te ontmoeten, etc. 
Hier kunt u zijn wie u bent en 
doen waar u zin in heeft. 

Hoe zorgen wij daarvoor?
De chefkok en medewerkers 
zetten zich gedurende de 
dag in om van het eten een 
feestje te maken. U bepaalt 
zelf of u op uw appartement 
eet of samen met anderen 
in het Dorpshuis. Er is een 

afwisselend menu waarbij 
u zelf kunt kiezen waar 
uw voorkeur naar uitgaat, 
rekening houdend met 
eventuele dieetwensen. De 
tafel is met aandacht gedekt 
in een omgeving die u als 
prettig ervaart. 



Ik maak 
persoonlijke 

afspraken over 
mijn welzijn Ik heb 

medewerkers om 
mij heen die mij 

kennen en te  
vertrouwen zijn
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Ik ervaar 

dat mijn leefritme 
en gewoonten 
leidend zijn.

Afspraken die 
met mij worden 

gemaakt, worden 
nagekomen.

De medewerkers 
weten van mij wat 
ik prettig, zinvol of 
betekenisvol vind.

Ik zie 
dagelijks vertrouwde 

gezichten.

Ik ervaar 
respect voor 
mijn privacy.

Ik merk dat  
medewerkers tijd voor 
mij hebben, naar mij 

luisteren en afspraken 
nakomen.

Hoe zorgen wij daarvoor?
Het Vertrouwde Dorp heeft 
een vast team en u krijgt 
een vast aanspreekpersoon. 
Medewerkers komen te gast 
en hebben respect voor hoe 
u woont en leeft. Regelmatig 
bespreken wij hoe het met 

u gaat, maken afspraken 
die nagekomen worden 
en leggen dit vast in uw 
zorgdossier. Op elk moment 
van de dag zijn er voldoende 
medewerkers aanwezig 
die u kennen en tijd voor u 
hebben. 

Hoe zorgen wij daarvoor?
Wij verdiepen ons in uw 
achtergrond, leefritme en 
gewoonten door persoonlijk 
contact met u en uw 
naasten. Wij vragen u en uw 
naasten uw levensverhaal 
te beschrijven, zodat wij 

u persoonlijk maatwerk 
kunnen bieden. Wij maken 
hierover afspraken met u, 
leggen deze vast en komen 
die na. 



De medewerkers 
nemen verant- 
woordelijkheid 

voor mij De medewerkers 
zijn professioneel 

en werken met 
plezier
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Ik merk dat er 
respect is voor mijn 
eigen regie en dat 
er oog is voor mijn 
gezondheidsrisico’s.

Ik en mijn naasten 
maken zich 

geen geen zorgen 
en zijn gerust.

Ik en mijn naasten 
voelen zich vrij om 
medewerkers aan 

te spreken.

Ik ervaar dat 
medewerkers met 
plezier met elkaar 

samenwerken.

Ik ervaar dat 
medewerkers deskundig 
zijn op hun vakgebied 
en van elkaar leren.

Ik ervaar dat 
medewerkers het 

iedere dag weer beter 
willen doen.

Hoe zorgen wij daarvoor?
We werken met 
vakbekwame medewerkers 
en we bieden een 
werkomgeving waar veel 
van elkaar wordt geleerd,  
er respect en waardering  
is voor ieders talenten.  

We willen het immers  
iedere dag weer 
beter doen voor u als 
bewoner en elkaar. De 
verantwoordelijkheid en 
ruimte die medewerkers 
krijgen om kleur te geven 
aan hun werkzaamheden 

en samenwerking geeft 
voldoening en plezier in het 
werk. 

Hoe zorgen wij daarvoor?
U kunt erop vertrouwen 
dat een vast team van 
deskundige medewerkers 
vanuit ervaring en 
betrokkenheid zorg dragen 
voor uw gezondheid, 
eventuele risico’s en uw 

welzijn. Hierbij hebben 
zij respect voor uw eigen 
mening en behoud van 
eigen regie. 
 
Medewerkers werken op 
basis van vakmanschap en 
verantwoordelijkheid en zijn 

hierop aanspreekbaar door 
u en uw naasten.



SAMEN, INDIVIDUEEL WONEN

Het Vertrouwde Dorp is een 
kleinschalig appartementen-
complex met dertig 
woningen, waar de bewoners 
hun leven voortzetten zoals 
ze dat gewend zijn. 
 
U huurt een 2-kamer 
appartement en richt deze 

“Het dorp, ik 
weet nog hoe 
het was …” 
(Wim Sonneveld)

naar eigen inzicht in, zodat 
het echt als thuis voelt.  
Bij Het Vertrouwde Dorp 
staat uw manier van wonen 
en leven centraal. Het biedt u 
ook mogelijkheden om erop 
uit te gaan en uw (nieuwe) 
buren te ontmoeten.  
Ons motto is echter:  

“Niets moet, alles mag”.  
Wij vinden het fijn wanneer 
ook uw naasten onderdeel 
gaan uitmaken van ons 
dorpsgemeenschap.

Indien u belangstelling 
heeft voor Het Vertrouwde 
Dorp, neem dan gerust 
contact met ons op.  
Tijdens een persoonlijk 
gesprek vertellen wij graag 
meer over het wonen en de 
zorg- dienstverlening. Wij 
kijken met belangstelling 

uit naar uw reactie en 
nadere kennismaking.  
Dan is er tevens 
gelegenheid om de  
zakelijk aspecten toe  
te lichten.

VERDERE INFORMATIE

Die garantie van hulp 
als u die nodig heeft, 
moet voor u een veilig 

gevoel geven. Ook ‘s nachts 
en in de weekenden. 

De medewerkers onder- 
steunen u niet alleen in de 
zorg als u dat wenst, maar 
ook met uw medicatie en 
alle belangrijke zaken die 
met uw gezondheid en 
welzijn te maken hebben. 
Zij ondersteunen u 
ook met de dagelijkse 
werkzaamheden, zoals de 
schoonmaak, de was, het 
strijken en eten koken. 

De kleinschaligheid maakt 
dat we elkaar regelmatig 
ontmoeten, waardoor onze 
medewerkers bekende 
gezichten voor u worden.

U kunt bij ons blijven 
wonen, zelfs in uw laatste 
levensfase. U hoeft dus niet 
meer te verhuizen.

HULP ALTIJD 
DICHTBIJ
Met het ouder worden gaan soms alle dagelijkse dingen 
iets moeilijker. Dat is heel begrijpelijk, maar voor u heel 
vervelend. Daarom kijken wij met u liever naar wat u 
allemaal nog kunt en naar uw talenten. En als de dingen 
iets moelijker gaan? Dan zijn onze vaste deskundige 
medewerkers altijd nabij voor u.
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