
Onze visie op zorg



2

WIJ

WIJ

WIJ

onze visie

liefdevolle
zorg vanuit

ons hart

sociaal persoonlijk en 

met aandacht en 

persoonlijk en
op maat

kennen de cliënt
•

sluiten aan bij de
wensen van de cliënt

•
ondersteunen

zoveel als nodig
•

zoeken het
levensverhaal van

de cliënt
•

doen een appèl op de
persoonlijke kwaliteiten

van de cliënt

geven aandacht
•

gaan uit van dialoog
met de cliënt, naasten

en betrokkenen
•

werken samen met alle
disciplines om de cliënt
persoonsgerichte zorg

te bieden
•

werken samen met andere
partijen waar de cliënt een

relatie mee heeft

zijn ons bewust dat de
cliënt onderdeel uitmaakt

van de samenleving
•

staan midden in de
maatschappij en zetten
ons in voor verbinding

met de buurt
•

voelen ons
verantwoordelijk voor

goede zorg in onze regio
•

werken samen met
partners in de regio

met aandacht en
in samenspraak

sociaal
betrokken



3

Zorg vanuit ons hart; dát is Kennemerhart.
Zorg bieden die zo goed mogelijk past bij onze cliënt, 
vanuit het hart, met aandacht en deskundig: dat is waar 
Kennemerhart voor staat. Wij zorgen dat ouderen in Zuid-
Kennemerland zoveel mogelijk kunnen leven zoals zij dat 
willen, thuis of zoals thuis. Deze visie is de basis voor hoe 
we die zorg verlenen en hoe we met onze cliënten en hun 
familie en vrienden omgaan. Het biedt ons de mogelijkheid 
om onze kernwaarden in praktijk te brengen. Elke dag weer. 
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Persoonlijk en op maat
Ieder mens heeft zijn eigen verhaal
Waar geniet iemand van? Wat kan een cliënt nog zelf, al dan niet met de hulp van 

anderen? Wat heeft hij of zij nodig om zich goed te voelen? Bij Kennemerhart 

gaan we het gesprek aan met de cliënt en de familie, kennissen en vrienden 

om zo de beste zorg te kunnen leveren. Met onze thuiszorg en in onze 

woonzorgcentra, eerstelijns behandeling en de dag- en ontmoetingscentra gaan 

wij altijd uit van de wensen, behoeften en mogelijkheden van cliënten. Vooral wat 

er in iemands leven speelt en hoe iemand leefde voordat hij bij ons terechtkwam 

is belangrijk. Doordat wij het levensverhaal en de behoeften van onze cliënten 

kennen, kunnen we persoonlijke zorg op maat geven.  

Dochter van een cliënt: ‘Mijn moeder is 88 en heeft beginnende Alzheimer. 

We hebben het langzamerhand minder zien worden. Het werd voor ons gezin 

gaandeweg zwaarder, want ze werd steeds afhankelijker van ons. Omdat ze 

eenzaam werd, zat ze ook de hele dag op iemand te wachten. Dat was echt 

verschrikkelijk om te zien. Maar het was onmogelijk om elk leeg moment op 

te vullen, ook al bezochten we haar elke dag. Sinds een paar weken bezoekt 

mijn moeder vijf dagen per week ontmoetingscentrum Schoterhart. Ze is in 

die weken veranderd van een zielig vogeltje in de blije, gezellige vrouw die ze 

altijd was. Ze wordt van huis opgehaald en weer thuisgebracht. Ze heeft het 

enorm naar haar zin en er wordt goed op haar gelet. Als er iets anders dan 

anders met haar is, word ik gebeld. Ik kan zelf ook altijd contact opnemen om 

iets te bespreken. De medewerkers zijn allemaal even lief. Het klinkt misschien 

een beetje overdreven, maar het ontmoetingscentrum heeft ervoor gezorgd 

dat we allemaal ons leven weer kunnen leven.’

Cliënt Janskliniek: ‘De behandelend arts in het ziekenhuis vroeg mij waar 

ik wilde revalideren na een zware val waardoor ik een heupoperatie moest 

ondergaan. Geen moeilijke vraag; De Janskliniek! Mijn 105-jarige zus 

woonde er voordat ze verhuisde naar De Rijp en ze had goede ervaringen. 

Bovendien was ik er vaak geweest want ik was tien jaar haar mantelzorger. 

Ik woonde vijf weken in De Janskliniek en daar kreeg ik ondersteuning van 

een fysiotherapeut. Ik vond hem direct aardig. Hij kwam empathisch over 

en ik merkte dat ik tijdens de behandelingen zijn volledige aandacht kreeg. 

Het allerbelangrijkste was voor mij dat ik weer naar huis kon, naar het hofje 

waar ik al zolang met plezier woon. Samen met de fysiotherapeut en de 

ergotherapeut gingen we naar mijn huis om te kijken welke aanpassingen 

nodig zouden zijn. Ze bekeken mijn hele huisje, van boven naar beneden.  
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Bewoonster van De Rijp in Bloemendaal: ‘Goede zorg is niet 

alleen een bed en eten. Goede zorg gaat over nét dat beetje extra. 

Een praatje, een uitje en oprechte belangstelling. Weten wie die ander is. 

Dat doen ze goed bij Kennemerhart.’

Hoe het bijvoorbeeld anders kon worden ingedeeld voor een betere 

looproute. Heel fi jn! Het behandeldoel was om binnen zes tot acht weken 

zelfstandig buitenshuis te lopen met rollator. Dat is gelukt. Een tijdje terug 

had ik een terugslag. Ik kreeg pijn en de fysiotherapeut stelde voor de 

behandelingen nog even door te zetten om mijn situatie te verbeteren. 

Omdat we elkaar al een tijdje kennen weet hij precies wanneer het wat minder 

gaat. Als ik zeg ‘Het gaat vandaag niet zo lekker’, dan reageert hij met ‘Dan 

gaan we daar wat aan doen!’

Bij Kennemerhart doet iedereen er toe
Wij willen een omgeving bieden waarin mensen zich thuis voelen en hun leven 

kunnen invullen zoals ze dat zelf willen. Onze cliënten zijn kwetsbare mensen, 

vaak in de laatste fase van hun leven. Ze hebben te maken met fysieke en mentale 

achteruitgang en dat heeft een grote invloed op hun dagelijks leven. Ze kunnen 

steeds minder zelf; dat maakt hen afhankelijk van anderen. Zij - en hun naasten - 

moeten daaraan wennen en ermee leren omgaan. 

De kern van ons werk is goede zorg leveren, oog hebben voor het welbevinden 

en een plezierige omgeving creëren. De mens staat daarbij voorop, niet de ziekte 

of de beperking. Zorg en behandeling zijn volgens ons vooral een middel om de 

kwaliteit van leven te verhogen. 

Onze cliënten vragen om plezierige en zinvolle bezigheden. Zelf nog een rol 

hebben en iets bijdragen, ‘Doe ik er nog toe’, dat is heel belangrijk. Mensen willen 

relevant zijn en blijven. Wij stimuleren ‘bezig zijn’ dan ook zoveel mogelijk, waarbij 

we kijken naar hoe iemand is, en wat hij of zij nog kan. Bovendien is dat ook hard 

nodig nu van mensen wordt verwacht dat ze zo zelfredzaam mogelijk zijn. In de 

thuiszorg is dat duidelijk zichtbaar. 

Medewerker Kennemerhart  ‘Ik werk al twintig jaar als wijkverzorgende en 

kijk elke dag naar wat cliënten zelf nog kunnen. Zodra ik binnenkom, vraag ik 

al: ‘Wat doet u en wat doe ik?’ Als je te veel van mensen overneemt kan dat 

hun eigenwaarde en gevoel van zelfredzaamheid aantasten. Maar het blijft 

natuurlijk wel fi jn dat je geholpen wordt wanneer het nodig is, zonder dat je 
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daar specifiek om hoeft te vragen. Ik let dan ook altijd op: wat kan iemand 

nog goed in zijn eigen tempo, maar wordt het bijvoorbeeld niet te zwaar 

wanneer iemand zichzelf nog wast? Ik merk dat mensen er soms aan moeten 

wennen dat er niet van alles van ze wordt overgenomen, maar ook dat ze het 

fijn vinden wanneer iets nog wel zelf lukt.’

Partner van cliënt: ‘Mijn vrouw was verhuisd naar een woonzorglocatie van 

Kennemerhart en vlak daarna was ze jarig. We vonden het moeilijk dat het 

de eerste keer zou zijn dat we niet samen wakker zouden worden op haar 

verjaardag. Maar gelukkig dacht een medewerker van Kennemerhart met ons 

mee. Voor deze gelegenheid zorgde zij voor een extra bed op haar kamer. 

Hierdoor konden wij haar verjaardag vieren zoals vanouds.’ 
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Met aandacht 
en in samenspraak
We doen het samen
Om zorg op maat te kunnen leveren, gaan we in overleg met de cliënt en diens 

familie, vrienden en andere sociale contacten; we doen het samen met hen. We 

zoeken altijd actief naar mogelijkheden om de zorg en het woonplezier verder 

te verbeteren. Dat kan ’m in kleine dingen zitten, in creatieve oplossingen, maar 

vooral in het oog hebben voor hoe iemand is. Bij Kennemerhart zien we hoe 

mensen zijn, en daar springen we op in. 

Medewerker Kennemerhart: ‘Een bewoonster met dementie werd in de 

middag vaak erg onrustig. Ze voelde zich dan verdrietig, begon te dwalen. 

Van haar familie begreep ik dat zij vroeger bij de zorg voor haar gezin en 

het huishouden altijd veel eer had gesteld in het netjes en schoon houden 

van haar huis. Dat bracht me op een idee. Ik stelde op een middag voor om 

samen haar kledingkast op te ruimen. Dat vond ze heel fijn om te doen. Ze 

fleurde ervan op, helemaal omdat ze mij kon laten zien hoe je alles nou op z’n 

allernetst opvouwt en ordent. Ik merkte dat ze zich er nuttig door voelde, en 

dat ze helemaal in haar element was. En ook dat het haar goed deed dat ze 

mij met iets kon helpen, mij iets kon leren. Natuurlijk kostte het opruimen van 

de kast zo meer tijd, maar ze zat daarna echt beter in haar vel. Mij leerde dit 

dat je met zo’n kleine verandering in de dagelijkse routine veel kunt bereiken.’

Medewerker Kennemerhart: ‘Een paar maanden geleden kwam een vrouw 

met Alzheimer bij ons in Overspaarne wonen. Ze was nog heel actief; vroeger 

was ze biologe en ze maakte graag wandelingen in de natuur. Zelfstandig 

wonen ging niet meer, mede omdat ze uit wandelen ging en dan verdwaalde. 

Toen ze bij ons kwam, hebben we meteen gekeken naar de mogelijkheid te 

blijven wandelen. Daarvoor is samengewerkt met een vrijwilliger, met familie 

en soms met één van de verzorgenden. Ze maakt regelmatig in gezelschap 

van anderen een lange wandeling.’
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Sociaal betrokken
Wij zijn er voor iedereen
Bij Kennemerhart werkt iedereen samen om de cliënt de beste zorg te bieden. 

Onze zorgmedewerkers, behandelaren, cliëntadviseurs, ondersteunende 

medewerkers en vrijwilligers doen het samen. De rol van de naasten van de cliënt 

is daarbij heel belangrijk. Met familie, vrienden en kennissen en met de vrijwilligers 

zoeken we naar mogelijkheden om de levenssituatie van cliënten te verbeteren. 

Medewerker Kennemerhart: ‘Blinkert in Bloei vind ik een prachtig voorbeeld 

van hoe we samen met familie en vrijwilligers op een creatieve manier 

oplossingen kunnen bedenken en daar vervolgens mee aan de slag gaan. Het 

is belangrijk dat onze cliënten veel buiten komen, maar wat doe je als na een 

lange winter de terrassen en meubels er niet meer goed uitzien? Door een 

dag te organiseren waarop medewerkers, vrijwilligers en familie de handen uit 

de mouwen steken. Zo stond een hele groep mensen in het vroege voorjaar 

nieuwe plantjes te planten. Het ziet er weer fris uit en ik denk dat mensen bij 

een bezoek nu nog meer gemotiveerd zullen zijn om hun vader, moeder, opa 

of oma, vriend of vriendin mee naar buiten te nemen.’

 

Wij kennen de aard en gewoonten van de mensen in Kennemerland goed en 

voelen ons zeer betrokken bij de regio. Vanuit onze maatschappelijke taak willen wij 

een bijdrage leveren aan de samenleving. De traditie om hart te hebben voor de 

ouderenzorg stamt al vanaf 1390. Toen werd De Janskliniek opgericht door ridder 

Dirc dye Roper. Dagelijks herinnert deze locatie van Kennemerhart ons aan de lange 

traditie die wij hebben in sociale betrokkenheid in de regio Zuid-Kennemerland, nog 

Cliënt van Meerleven: ‘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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steeds zijn wij ervan doordrongen dat we hier niet alleen voor onszelf zijn. Daarom 

zijn wij betrokken bij regionale samenwerkingsinitiatieven die de zorg beter kunnen 

maken, of die mensen die dat nodig hebben, een extra steun in de rug geven.

Medewerker Kennemerhart: ‘Zo werken wij mee aan Centraal Aanmeldpunt 

Zorginzet Haarlem en Meer, een initiatief dat ervoor moet zorgen dat kwetsbare 

ouderen die terechtkomen op de spoedeisende eerste hulp, niet onnodig of 

te lang in het ziekenhuis worden opgenomen. Wij kijken, samen met andere 

organisaties, of ze naar huis kunnen met passende thuiszorg, of dat er een 

plek voor hen vrij gemaakt kan worden in een woonzorgcentrum. Dat is vooral 

belangrijk voor die oudere zelf, die zo niet te lang in het ziekenhuis blijft, maar ook 

voor de hele samenleving: te lange ziekenhuisopnames zorgen immers voor hoge 

kosten.’ 

Medewerker Kennemerhart: ‘Laatst vertelde een cliënt na een 

revalidatieperiode dat ze door de situatie sterker is geworden. Ze is zich meer 

bewust van bijvoorbeeld het belang van structuur. Ik vind dat heel leuk om 

te horen als fysiotherapeut. Wij volgen altijd het protocol, maar wat ik leuk 

vind is om daarnaast mensen uit te dagen om ambitieus te zijn. Ik vind het 

belangrijk dat ze zich weer krachtig gaan voelen. En ik leer ook dingen. Deze 

cliënt heeft een rust over zich, in haar doen en laten. Ik kijk een beetje van 

haar af dat je juist de kleine dingen kunt waarderen. Zij waardeerde namelijk 

juist de kleine dingen in de zorg zo enorm, een extra kopje thee, iemand die 

net even wat langer aandacht voor je heeft. Toen ze sterker werd gaf ze dat 

ook terug, schonk ze koffi e in voor cliënten die nog niet zo mobiel waren.’

Dochter van een cliënt: ‘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.’
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Over Kennemerhart
Met 2000 gemotiveerde en geïnspireerde medewerkers en 750 vrijwilligers

bieden wij zorg- en dienstverlening aan ruim 2500 ouderen in Zuid-Kennemerland.

Kennemerhart levert zorg die draait om mensen. Ondersteuning op maat die past 

bij wat nodig is en die mee verandert met de situatie. Persoonlijke zorg die met 

aandacht wordt verleend.

Het aanbod van Kennemerhart bestaat uit:

• Wonen (lang verblijf) • Behandelcentra

• Revalidatie (kort verblijf) • Respijtzorg/logeren

• Thuiszorg huishoudelijke hulp • Eerstelijns verblijf

•  Thuiszorg Verzorging, Verpleging  • Palliatieve zorg 

en Begeleiding • Dagcentra en ontmoetingscentra
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