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Omdat ú het bent…
Kennemerhart wil zorg leveren die draait om u. 
Ondersteuning op maat die past bij wat u nodig heeft en 
die mee verandert met uw situatie. Persoonlijke zorg die 
met aandacht wordt verleend. We willen daarin graag met 
u en iedereen die bij u is betrokken samenwerken, om te 
komen tot het allerbeste resultaat. Onze drijfveer is sociale 
betrokkenheid: hart voor de wereld om u en ons heen. 

Vanuit ruim twintig locaties in Kennemerland kunnen u en de 
mensen om u heen op ons rekenen. Zorg en ondersteuning 
bij alles wat u tegenkomt op de weg naar ouder worden 
of ouder zijn. Thuis, in dag- en ontmoetingscentra, via 
ons behandelcentrum of in één van de woonzorgcentra. 
Vertrouwd, veilig, liefdevol en betrouwbaar. Omdat ú het 
bent!  

In deze brochure vertellen wij u graag in het kort waarvoor u een beroep 

op ons kunt doen. We geven een samengevat overzicht van onze 

woonmogelijkheden en locaties, dag- en ontmoetingscentra, kort verblijf, 

thuiszorg, behandelmogelijkheden, huishoudelijke ondersteuning en onze overige 

diensten. Maar er is meer informatie en die staat op onze website. Dus wilt u 

meer weten over (één van) de onderwerpen in deze brochure? Dan verwijzen we u 

graag naar www.kennemerhart.nl. Daar vindt u uitgebreide toelichtingen met alle 

bijzonderheden én natuurlijk de benodigde contactgegevens.
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Het aanbod van Kennemerhart bestaat uit:
•  Revalidatie (kort verblijf)
•  Respijtzorg/logeren
•  Eerstelijns verblijf 
•  Palliatieve zorg
•  Een behandelcentrum

Persoonlijk en op maat, met aandacht en in samenspraak 
en sociaal betrokken
Kernwaarden. Een mooi woord voor eigenschappen en drijfveren. Ze vertellen 

waar we in geloven en ze verbinden ons. Met elkaar, met u en met iedereen die 

binnen Kennemerhart betrokken is bij zorg. Ze laten zien wat we belangrijk vinden 

en ze vormen de basis voor alles wat we doen.

Persoonlijk en op maat, met aandacht en in samenspraak en sociaal betrokken. 

Vanuit die kernwaarden bieden we u elke dag opnieuw van harte zorg waar we 

voor stáán. 

De cliëntadviseur: advies, informatie, ondersteuning, antwoord op al 
uw vragen en méér!
De cliëntadviseurs van Kennemerhart staan u met raad en daad bij als u iets wilt 

weten, vragen heeft of behoefte heeft aan ondersteuning bij bijvoorbeeld de 

aanvraag van een indicatie of de verhuizing naar een woonzorgcentrum. Maar ook 

voor allerlei andere zaken staan ze u graag te woord. Kijk voor meer informatie op 

de website of bel  één van onze adviseurs via 023-5 214 214, zij helpen u graag! 

Sandra: ‘…En toen brak het moment aan dat mijn vader niet meer thuis 

kon blijven wonen. Er kwam ineens heel veel op ons af. Want indicaties, 

zorgzwaarte, kosten: wat weet je daar nou van? De cliëntadviseur 

van Kennemerhart hielp ons uit de brand. Ze gaf antwoord op alle 

vragen. Ze loodste ons als het ware door het hele traject heen. Ze 

hielp ons met van alles. Van aanvragen tot inschrijven, van fi nanciën tot 

rondleiden en uiteindelijk verhuizen. En we konden – en kunnen – altijd 

terecht met aanvullende vragen. Dat was en is een enorme steun.’

•  Wonen (lang verblijf)
•  Dagcentra en ontmoetingscentra

 •  Thuiszorg huishoudelijke ondersteuning
•  Thuiszorg verzorging, verpleging en begeleiding
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Wonen binnen één van de locaties  
van Kennemerhart
Goed om er te zijn
Bij Kennemerhart wonen ruim 850 heel verschillende mensen op verschillende 

manieren binnen tien heel verschillende locaties. Maar ondanks al die verschillen, 

hebben die mensen één ding gemeen. Ze noemen hun huis hun thuis, omdat 

het goed voelt om er te zijn. Omdat verzorging er veel meer is dan op tijd eten 

en drinken, slapen en professionele hulp. Omdat liefdevolle, professionele 

ondersteuning en oprechte aandacht zorgen voor dat veilige, vertrouwde gevoel. 

Omdat het gezellig en huiselijk is, omdat ze er hun contacten hebben en omdat ze 

de dag kunnen invullen zoals ze dat willen.   

Hier ben ik thuis
Alle medewerkers van Kennemerhart zien het als een voorrecht dat u ons de kans 

geeft om u te laten zien wat we in huis hebben, of liever gezegd, wat we in thuis 

hebben. Wij willen u graag laten weten dat wij er alles aan zullen doen om er zo 

snel mogelijk voor te zorgen dat ook u van harte zegt: ‘Hier ben ik thuis!’.

De verschillende woonzorgcentra
Kennemerhart beschikt over tien woonzorgcentra. Die centra hebben allemaal 

een eigen karakter. De locaties bieden verschillende woonvormen. Dat betekent 

dat er altijd een woonvorm bij u in de buurt is die goed bij u en uw wensen past. 

In de directe omgeving van een aantal woonzorgcentra van Kennemerhart 

bevinden zich aanleunwoningen. Hier kunt u zelfstandig – alleen of samen met 

uw partner – wonen, met de zekerheid van zorg dichtbij, als u dat nodig heeft. 

Als u in een aanleunwoning bij een locatie van Kennemerhart woont, kunt u 

vanzelfsprekend gebruik maken van alle voorzieningen van het woonzorgcentrum. 

Kwaliteit hoog in het vaandel: goud voor Kennemerhart
In 2017 ontvingen de zeven woonzorgcentra in Haarlem en Bloemendaal die 

voor beoordeling geselecteerd werden, het gouden PREZO (PREstaties in de 

ZOrg) keurmerk. Dit werd uitgereikt door het onafhankelijke en geaccrediteerde 

kwaliteitsinstituut Perspekt. Het ‘gouden’ resultaat laat zien dat Kennemerhart 

ruimschoots voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld aan ouderenzorg. 

Beoordeling richt zich op de prestaties die medewerkers en de organisatie 

leveren aan hun cliënten. De gouden keurmerken zijn een erkenning voor alle 

inspanningen die alle medewerkers en vrijwilligers elke dag weer met elkaar 

leveren. 
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In deze brochure kunt u in vogelvlucht kennis maken met 
onze locaties. Veel meer informatie over de locatie van uw 
keuze vindt u op onze site www.kennemerhart.nl. 

A.G. Bodaan: vriendelijke, huiselijke omgeving aan de rand van de 
Waterleidingduinen
Woonzorgcentrum A.G. Bodaan ligt in Bentveld aan de rand van de Amsterdamse 

Waterleidingduinen. A.G. Bodaan biedt verschillende zorg in verschillende 

zwaarte, variërend van lichte ondersteuning tot intensievere zorg. Om het 

woonzorgcentrum heen liggen 52 aanleunwoningen. De locatie doet vriendelijk 

en huiselijk aan en is erop gericht het de bewoners zo prettig en gemakkelijk 

mogelijk te maken. 

A.G. Bodaan biedt wonen voor mensen met dementie in verschillende 

stadia en lichamelijke beperkingen. Naast A.G. Bodaan ligt een complex 

met aanleunwoningen. Bewoners hiervan kunnen ook gebruik maken van de 

diensten van Kennemerhart.

Meerleven: mooi wonen vlakbij het centrum van Bennebroek
Meerleven is gehuisvest in een nieuw pand vlak bij het centrum van Bennebroek. 

In Meerleven wonen cliënten met dementie en cliënten met lichamelijke 

beperkingen. De appartementen in Meerleven zijn ruim en licht. Tussen de 

woningen is een prachtige belevingsgerichte binnentuin waar de bewoners veilig 

buiten kunnen zijn.  

Meerleven biedt woonmogelijkheden voor mensen met dementie en 

lichamelijke beperkingen.

Mevrouw van Dam: ‘Ik woon sinds een paar jaar in Meerleven in 

Bennebroek. Ik ben nagenoeg blind en daarom erg afhankelijk van 

zorg. Er wordt hier in huis actief met me meegedacht over manieren 

om het leven met mijn handicap gemakkelijker en aangenamer te 

maken. We bespreken de mogelijkheden altijd samen met mijn dochter 

en zoon en dat is heel fi jn. Ik heb nu bijvoorbeeld een apparaat 

waarmee ik weer boeken kan ‘lezen’. 
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Huis in de Duinen: natuur en ruimte in overvloed
Huis in de Duinen ligt aan de rand van Zandvoort en grenst – zoals de naam al zegt 

- aan de duinen. Daardoor is er ruim gelegenheid om buiten te zitten en te genieten 

van de mooie omgeving. In Huis in de Duinen heerst een informele, gezellige sfeer, 

waar aandacht voor elkaar en plezier belangrijk zijn. Huis in de Duinen biedt diverse 

vormen van zorg en ondersteuning en heeft allerlei faciliteiten. Voor Huis in de 

Duinen zijn vergevorderde plannen voor nieuwbouw.

Huis in de Duinen biedt woonmogelijkheden voor mensen met dementie in 

verschillende stadia en lichamelijke beperkingen. Afdeling De Zandhoeve in 

Huis in de Duinen heeft mogelijkheden voor kortdurend verblijf, revalidatie en 

palliatieve zorg.

Janskliniek: historische locatie in hartje Haarlem
De Janskliniek is een kleinschalige locatie die zich bevindt in het historische hart van 

Haarlem op loopafstand van het station en de Grote Markt. Het gebouw zelf kent 

een rijke geschiedenis, die teruggaat tot begin 17e eeuw. De Janskliniek beschikt 

over twee mooie binnentuinen, waar de bewoners bij goed weer heerlijk buiten 

kunnen zijn en anderen kunnen ontmoeten. 

De Janskliniek biedt woonmogelijkheden voor mensen met dementie 

in verschillende stadia en lichamelijke beperkingen of Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH). De Janskliniek heeft mogelijkheden voor kortdurend 

verblijf, revalidatie en palliatieve zorg en een dagcentrum voor thuiswonende 

ouderen met lichamelijke beperkingen en mensen met NAH.  

Schoterhof: fijn wonen en uitstekende zorg middenin de wijk
Schoterhof is een eigentijds woonzorgcentrum dat niet meer weg is te denken uit 

Haarlem-Noord. Een warme en veilige woonomgeving met zorg en ondersteuning 

op maat. In Schoterhof zijn allerlei verschillende manieren van wonen mogelijk: 

zelfstandig, met lichte ondersteuning en met intensieve (dementie) zorg. 

Buitenhof is een appartementencomplex dat tegen Schoterhof aan is gebouwd. 

Deze appartementen zijn bestemd voor zelfstandig wonende alleenstaanden of 

echtparen.

Schoterhof biedt woonmogelijkheden voor mensen met dementie 

in verschillende stadia en lichamelijke beperkingen. Schoterhof heeft 

mogelijkheden voor kortdurend verblijf, revalidatie en palliatieve zorg. Naast 

Schoterhof ligt een complex met aanleunwoningen. Bewoners hiervan kunnen 

ook gebruik maken van de faciliteiten en diensten van Kennemerhart.
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Anton Pieckhofje: Kleinschalig en huiselijk wonen in een  
levendige buurt
In het Haarlemse Schalkwijk bevindt zich – midden in een levendige woonwijk - 

het befaamde Anton Pieckhofje. Hier biedt men al sinds bijna 30 jaar een thuis aan 

mensen met dementie. Dat gebeurt op een hele eigentijdse manier. Bewoners 

huren woonruimte van de woningcorporatie en ontvangen daarnaast 24 uur 

per dag thuiszorg door de medewerkers en vrijwilligers van Kennemerhart. Dat 

maakt dat bewoners het leven kunnen blijven leven zoals zij dat gewend waren. 

Kleinschalig, huiselijk, vertrouwd en in alle vrijheid: dát is het Anton Pieckhofje.

Anton Pieckhofje biedt woonmogelijkheden voor mensen met dementie.

Overspaarne: modern wonen bij cultureel erfgoed                                                                                                                     
Wist u dat de cavalerie van Haarlem in vroeger tijden haar standplaats in de 

Ripperdakazerne had? Verpleeghuis Overspaarne is gebouwd op het terrein 

van die voormalige kazerne, nu cultureel erfgoed van Haarlem. Overspaarne is 

een modern gebouw, dat mensen met dementie een veilig en vertrouwd thuis 

biedt. Met mooie binnentuinen, (overdekte) wandelmogelijkheden, een groot 

middenplein en op loopafstand van station Haarlem. Vanuit Overspaarne wordt 

ook thuiszorg geboden en er is een dagcentrum gehuisvest. 

Overspaarne biedt woonmogelijkheden voor mensen met dementie. 

Overspaarne heeft ook een dagcentrum voor thuiswonende ouderen met 

dementie.

De Blinkert: karaktervol wonen tegen Overveen en Elswout aan
Wonen in De Blinkert is kleinschalig wonen op het meest westelijke puntje van 

Haarlem, tegen Overveen en Elswout aan, grenzend aan bollenvelden. Een 

karaktervolle buurt met een sterke gemeenschapszin, een vlindertuin en een 

biologisch dynamische stadstuinderij. Er zijn twee dagcentra en ook tijdelijk 

verblijf is mogelijk. De Blinkert is wat het moet zijn: een breed opgezet centrum 

voor ouderen die volop deel uitmaken van de maatschappij.

De Blinkert biedt woonmogelijkheden voor mensen met dementie 

en lichamelijke beperkingen. De Blinkert heeft ook een dagcentrum 

voor thuiswonende ouderen met dementie en een tuinderij waar een 

ontmoetingscentrum gevestigd is. Naast De Blinkert ligt een complex met 

aanleunwoningen. Bewoners hiervan kunnen ook gebruik maken van de 

faciliteiten en diensten van Kennemerhart.
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De Rĳ p: wonen onder de bomen in het centrum van Bloemendaal
Bloemendaal: het dorp van Anton Pieck, Godfried Bomans en Jac. P. Thijsse. 

Maar ook het dorp van woonzorgcentrum De Rijp. De Rijp ligt in een prachtig, 

bosrijk stuk Bloemendaal, om de hoek van de gezellige winkelstraat met zijn vele 

winkeltjes en restaurantjes. De locatie is een levendig hart in de buurt. Rijperduin 

is een appartementencomplex dat bij De Rijp ligt. Deze appartementen zijn 

bestemd voor zelfstandig wonende alleenstaanden of echtparen.

De Rĳ p biedt woonmogelijkheden voor mensen met dementie in 

verschillende stadia en lichamelijke beperkingen. Naast De Rijp ligt een 

complex met aanleunwoningen. Bewoners van Rijperduin kunnen gebruik 

maken van de faciliteiten en diensten van Kennemerhart. 

De Molenburg: wonen in een levendige wijk
Wonen in het multiculturele stadsdeel Schalkwijk, dát is wonen in De Molenburg. 

In een veilige en gezellige woonomgeving met ondersteuning op maat. De 

Molenburg heeft ruime appartementen op verschillende etages en biedt 

ook kleinschalig groepswonen als er meer hulp en verzorging nodig is. Het 

Molenhofje, behorend bij De Molenburg, met haar mooie binnentuin is een veilig 

en vertrouwd thuis voor mensen met dementie. 

De Molenburg biedt zelfstandig wonen, kleinschalig groepswonen en 

beschermd wonen voor mensen met dementie.

Mevrouw Engels woont in De Molenburg. Ze heeft sinds kort dementie. 

In het weekend wil haar echtgenoot haar graag thuis hebben, 

met hulp van de kinderen. De familie kan mevrouw niet overal bij 

ondersteunen en moet daarom zorg kunnen inkopen. De cliëntadviseur 

van Kennemerhart dacht met de familie mee, zodat nu ook in de 

weekenden ondersteuning is voor mevrouw Engels en haar familie.  
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Revalidatie en tijdelijk verblijf: 
afgestemd op úw situatie en doelen
Vaak is na een verblijf in het ziekenhuis waar u bijvoorbeeld een heup- of knie 

operatie heeft (moeten) ondergaan, nog intensieve revalidatie noodzakelijk. 

Die kan niet altijd thuis plaatsvinden. In dat geval kunt u rekenen op de 

gespecialiseerde revalidatiezorg van Kennemerhart. In een huiselijke sfeer waar u 

zich prettig en op uw gemak voelt, werkt u samen met ons aan uw herstel en een 

zo snel mogelijke terugkeer naar huis. De intensiteit van de behandeling en het 

dagprogramma passen bij uw specifieke zorgvraag, motivatie en belastbaarheid.

Revalidatielocaties 

Huis in de Duinen (afdeling  

De Zandhoeve), Schoterhof en  

Janskliniek.

Wilt u meer weten over 

de revalidatielocaties, het 

behandelplan, uw verblijf, 

nazorg, vergoeding en 

indicatie? Kijkt u dan op onze 

website voor uitgebreide 

informatie.
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Behandelcentrum Kennemerhart: 
uitgaan van wat ú nodig heeft
U en de mensen om u heen kunnen bij Kennemerhart terecht met allerlei vragen 

rond ouder worden. Dat kunnen vragen zijn over bijvoorbeeld het behouden 

of verbeteren van uw lichamelijke of geestelijke gezondheid. Kennemerhart 

beschikt over een breed aanbod van verschillende behandelingen en vormen van 

therapie. Bij hulp en ondersteuning staan uw wensen en mogelijkheden centraal. 

Eerst brengen we samen met u en eventueel de mensen om u heen de klachten 

in kaart. Daarna maken we gezamenlijk een helder plan met een duidelijk doel.  

Bij het bereiken van dat doel kunt u rekenen op ondersteuning van een team. 

En alle leden van het team zijn gespecialiseerd in ouder worden. U bent bij 

Kennemerhart (vaak óók als particulier) aan het juiste adres voor:
•  Diëtetiek
•  Ergotherapie 
•  Fysiotherapie 
•  Geestelijke verzorging
•  Kunstzinnige- en muziektherapie
•  Logopedie
•  Maatschappelijk werk
•  Psychologie

Wilt u meer weten over deze en andere diensten van Kennemerhart? 
Bezoekt u dan onze website www.kennemerhart.nl. U vindt daar uitgebreide 

informatie over al deze onderwerpen.

Eerst brengen we samen met u en eventueel de mensen om u heen de 

klachten in kaart. Daarna maken we gezamenlijk een helder plan met 

een duidelijk doel.
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Thuiszorg van Kennemerhart: 
wij helpen u graag
U wilt natuurlijk zo lang mogelijk thuis blijven wonen in uw eigen vertrouwde 

omgeving. In het huis dat u goed kent, in de buurt waar u prettig woont. 

En zo comfortabel en aangenaam mogelijk. Kennemerhart ondersteunt uw 

zelfstandigheid van harte en draagt graag haar steentje bij. Dat doen we in de 

vorm van het bieden van thuiszorg. Thuiszorg van Kennemerhart bestaat uit twee 

onderdelen. De huishoudelijke ondersteuning en de verpleging, verzorging en 

begeleiding. Huishoudelijke ondersteuning gaat over uw woning. Verpleging, 

verzorging en begeleiding over uzelf. Twee diensten, één doel: betrouwbare hulp 

gericht op zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Wilt u meer weten over het thuiszorgaanbod van Kennemerhart? 
Kijk dan op onze website www.kennemerhart.nl. U vindt daar ook meer informatie 

over de samenstelling van teams, (eventuele) wachtlijsten, indicatie, vergoeding, 

eigen bijdrage en mogelijkheden voor particuliere ondersteuning.

Voor uitgebreide informatie, werkwijze en kosten:  
zie www.kennemerhart.nl
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Dag- en ontmoetingscentra: 
omdat u wilt blijven meedoen 
De dagcentra (doorgaans gevestigd in een woonzorgcentrum) en 

ontmoetingscentra (gevestigd in de wijk) van Kennemerhart zijn er speciaal voor 

u. U bezoekt een dag- of ontmoetingscentrum, omdat u wilt blijven meedoen. 

De centra bieden een afwisselend activiteitenprogramma met aandacht voor 

bewegen, lichte verzorging en een warme- of broodmaaltijd. Op alle veilige en 

huiselijke locaties kunt u leeftijdsgenoten ontmoeten, verhalen delen, vragen 

stellen, aan lichaamsbeweging doen, creatief bezig zijn, de krant (voor laten) 

lezen en samen eten en drinken. Uw mogelijkheden en voorkeuren staan bij alle 

aangeboden activiteiten voorop.  

Onze dag- en ontmoetingscentra bevinden zich op verschillende plekken in 

Haarlem, Heemstede, Vogelenzang en Zandvoort. Er is dus altijd een centrum 

bij u in de buurt. Buiten professionele begeleiding zijn er op elk dag- en 

ontmoetingscentrum gemotiveerde en enthousiaste medewerkers en vrijwilligers 

aanwezig, die alles in het werk stellen om het u naar de zin te maken.

U bent van harte welkom  
Komt u gerust eens kijken bij het dag- of ontmoetingscentrum bij u in de buurt. 

De begeleiding vertelt u graag alles wat u weten wilt. Of kijk op onze website. 

Daar vindt u alle informatie over de locaties, dagdelen, kosten en eventuele 

indicatie. U kunt dan ook meer lezen over De Oppeppers, een groep voor mensen 

(55+), die in aanraking zijn (geweest) met psychiatrie en het nog lastig vinden dingen 

alleen te doen. Doel van De Oppeppers: (opnieuw) participeren in de samenleving 

door activering op allerlei gebieden. Er is ook een Oppeppersgroep voor vitale 

mensen met dementie.

Uw mogelijkheden en voorkeuren staan bij alle aangeboden activiteiten 

voorop.
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(Centrale) Cliëntenraad: inzetten voor 
gezamenlijk belang
Kennemerhart blijft op de hoogte van de (individuele) 
wensen en behoeften van haar cliënten door met hen en 
de mensen om hen heen in gesprek te blijven. De (Centrale) 
Cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van alle 
cliënten en overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur. 
De (Centrale) Cliëntenraad van Kennemerhart heeft als 
taak op te komen voor de belangen van álle cliënten en 
hun verwanten. De Cliëntenraad is een wettelijk orgaan 
met rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorg (WMCZ). 

Wilt u uitgebreide informatie over de (Centrale) Cliëntenraad?  
Of overweegt u lid te worden van de (C)CR of heeft u een vraag? Kijkt u dan op 

www.kennemerhart.nl. 

Klachten: het blijft mensenwerk
Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat u ergens niet (helemaal) 

tevreden over bent. Het blijft immers mensenwerk. Als dat het geval is, laat het 

ons weten, we zullen er alles aan doen om de klacht naar uw tevredenheid op te 

lossen. Er zijn verschillende manieren om uw klacht kenbaar te maken.  

Meer daarover leest u op www.kennemerhart.nl.
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Contact
Cliëntservice Kennemerhart
Jansstraat 27
2011 RT Haarlem
Telefoon: 023 5 214 214
E-mail: clientservice@kennemerhart.nl


