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Adver to r ia l

‘Sint Jozef, hier voel ik mĳ  thuis’

Sint Jozef vernieuwt
“Bĳ  ons komen mensen wonen als het thuis niet meer gaat”, vertelt Corine Remmers directeur-bestuurder 
van Sint Jozef Wonen en Zorg. “Vaak gaat het om mensen die alleen wonen en bĳ  wie er sprake is van 
dementie of een lichamelĳ ke beperking. Maar het kan ook zĳ n dat het de partner of familie niet meer lukt 
de noodzakelĳ ke ondersteuning te bieden.”

Laatste fase van de verbouwing
“Mensen komen bij ons voor het 

laatste stukje van hun leven. En wij 

willen dat zo aangenaam mogelijk 

maken. Wij bieden comfort in de 

breedste zin van het woord en 

maken het huiselijk en gezellig 

voor onze bewoners. Het gebouw is 

daarom behoorlijk aangepast. Er is 

bijgebouwd en er zijn huiskamers 

gecreëerd. Op dit moment bevinden 

we ons in de laatste fase van de 

verbouwing. Eind van dit jaar staat 

er een nieuw Sint Jozef!”

Veranderingen in de zorg
“Toen dit gebouw 25 jaar geleden 

werd gebouwd, was het een 

‘bejaardenverzorgingshuis’. 

Hier ging je wonen als je 65 werd. 

Hoe anders is het nu! Mensen 

blijven zo lang mogelijk thuis 

wonen. Als mensen bij ons komen, 

zijn ze niet alleen veel ouder maar 

hebben ze erg veel ondersteuning 

nodig. Wij zijn eigenlijk een 

verpleeghuis geworden. Maar met 

die term heb ik persoonlijk echt 

moeite. Ik zie het vernieuwde Sint 

Jozef als een veilig, aangenaam, 

warm en sfeervol huis waar 

mensen in de laatste fase van 

hun leven wonen. Die verandering 

vraagt om een andere manier van 

ondersteuning. Daar zijn we mee 

aan de slag gegaan en inmiddels 

is onze werkwijze daar al aardig 

op aangepast. Ik ben dan ook trots 

op onze medewerksters die deze 

enorme beweging hebben gemaakt.”

Thuisgevoel
“In het vernieuwde Sint Jozef draait 

het om het thuisgevoel”, gaat Corine 

Remmers verder. “Dat is de essentie 

van onze werkwijze. Wij proberen 

iedereen die hier woont én werkt 

dat gevoel te geven. We hebben 

zeven huiskamers waar ongeveer 

negen bewoners samen de 

dag doorbrengen. Op iedere 

huiskamer is 12 uur per dag een 

‘medewerker leefplezier’ aanwezig. 

Deze medewerker creëert een 

gezellige sfeer, kookt iedere dag 

vers en vormt met de bewoners 

samen eigenlijk een soort 

huishouden. De zorgmedewerkers 

ondersteunen hierbij vanuit hun 

rol en verantwoordelijkheid 24 uur 

per dag. Alles gaat zoveel mogelijk 

zoals thuis; daar mag je zijn zoals je 

bent. En als het even lukt, gaan we 

vóórdat iemand bij ons komt wonen, 

thuis op bezoek zodat we iemand zo 

goed mogelijk leren kennen.”

Dit is het eerste deel van de serie: 
‘Sint Jozef, hier voel ik mij thuis’.
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