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–
‘We doen het hier samen’

Een nieuw thuis voor mensen
met dementie in Torendael
Bij Vivium Torendael kunt u kiezen uit verschillende
mogelijkheden om wonen en zorg aan te laten sluiten
bij uw persoonlijke voorkeuren en behoeften, en te
wonen in uw eigen leefstijl. Het gewone huishouden
gaat zoveel mogelijk door in de woning en wij bieden
een uitgebreid aanbod aan verenigingen en activiteiten
in een gezellige, Amsterdamse sfeer. Er zijn verschillende woonvormen mogelijk, zoals kleinschalig groepswonen of beschermd wonen in een appartement. U
bent van harte welkom om een keer vrijblijvend de sfeer
te komen proeven tijdens een rondleiding!

Wij adviseren u graag
Voor persoonlijk advies of een vrijblijvende
rondleiding kunt u contact opnemen met
Vivium Klantadvies (035) 6 924 735.

‘Ik kan hier mezelf zijn, de bewoners ook’
Verzorgende Anita van Scheppingen (52) koos voor werken bij Vivium Torendael op een kleinschalige
groepswoning. Hier creëerde ze met collega’s en bezieling een geborgen thuis voor mensen met dementie. Die
manier van verzorgen draagt Anita ook graag over, zoals aan stagiaire Maja Aspina (32).
Na de afgelopen 15 jaar werken in de thuiszorg,
maakte Anita de overstap naar de zorg voor mensen
met dementie. ‘Mijn passie is voor ouderen zorgen’,
legt ze uit. ‘Ik wil de laatste fase voor hen zo prettig
mogelijk te maken. De visie van Vivium sprak me aan.
Dus, naar cliënten tóe zorg verlenen, en inspelen op
hún voorkeuren en behoeften: later eten, eerder naar
bed of even een blokje om met iemand. Zodat ze hun
eigen identiteit zoveel mogelijk kunnen vasthouden.’
Dan helpt het als je al drie jaar met vaste collega’s het
huishouden runt. ‘Bewoners zien vertrouwde gezichten. Herkenbaarheid is voor hen heel belangrijk’, legt
ze uit. De stadse leefstijl van deze groep De Oever
past ook bij haar. ‘Bij ons gaat het wat gemoedelijker:
de pan staat op tafel en wie wil, drinkt een biertje.’
Hier geen dekschalen en een wijntje zoals bij de leefstijl Zuid. En in plaats van klassieke muziek klinkt hier
Willeke Alberti.

Doe jij je
werk met
lef en liefde?

Anita omschrijft zichzelf als een doener, fysiek ingesteld en aanhankelijk. ‘Ik kan hier op mijn werk ook
mezelf zijn. Zo kijkt een cliënte, die afstandelijk is,
soms zo radeloos om zich heen, dat ik haar wil omhelzen. En als ik haar dan vasthoud, huilt ze soms en vóel
ik haar ontspannen.’ Niet alleen bewoners maken bij
Vivium zoveel mogelijk hun eigen keuze, medewerkers
ook. ‘Bij mij gaat een bewoner altijd voor. Dan moet
de rapportage of de was maar even wachten. De werkdruk is namelijk best hoog. De woonondersteuner in
de avonduren erbij is wel een verbetering.’ Het werk is
nooit af heeft ze geleerd. ‘Dat gaat altijd door. Het is
hier echt een 24 uurs-organisatie. Gelukkig voel ik me
wel gewaardeerd.’
En gesteund door het team waarin ze werkt. ‘We
overleggen met elkaar, soms met een sociaal agoog.
Bijvoorbeeld over hoe we met iemands onrust kunnen

!
Join the team
#teamvivium

Bij ons kun je je talenten volop ontwikkelen en kennismaken met verschillende
kanten van de zorg. Spreekt de zelfstandigheid en afwisseling van werken in de wijk
je aan? Of de bijzondere band die je opbouwt bij mensen met dementie? Misschien
ga je voor de uitdaging van geriatrische revalidatiezorg? Of wil je flexibel werken?
Mogelijkheden genoeg!

Werken bij Vivium:
• Vrijheid en verantwoordelijkheid
• Verzorgende-IG? Direct een vast contract!
• Ook flexibel werken is mogelijk
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Meer weten? Bel onze recruiters via (035) 6 924 039, mail naar werkenbij@vivium.nl
of kijk voor alle vacatures op werkenbijvivium.nl.

omgaan. Maar ook de verpleegkundige, de arts en de
locatiedirecteur zijn heel toegankelijk.’ Om haar heen
ziet ze hoe zorgzaam en liefdevol bewoners worden
benaderd. ‘Niet alleen door de zorgmedewerkers’,
benadrukt ze, ‘ook door collega’s in het restaurant,
aan de receptie en van het uitburo. We doen het hier
samen.’
Haar passie en kennis over het vak wil ze graag uitdragen en ook overdragen op anderen. Nu begeleidt
ze Maja Apinsa, die zich middels een snuffelstage
oriënteert op dit werk. ‘Het contact met en de zorg
voor ouderen spreekt me echt aan.’ Anita’s gedrevenheid om voor een cliënt het verschil te maken is Maja
niet ontgaan. Ze overweegt volgend jaar de opleiding
tot verzorgende te doen. ‘Als iedereen zoals Anita zou
zijn en verzorgen,’ zegt ze stellig en met waardering,
‘dan zou de zorg voor ouderen overal beter zijn.’

‘Zij kiest voor de zorg, ik voor zo lang mogelijk thuis wonen’
Imane El Jari (31) is verpleegkundige in opleiding bij het Vivium wijkteam in Amsterdam-Zuid. Eén van haar
cliënten is mevrouw Bep Loman (92). ‘Ik ben blij dat jonge mensen zoals zij voor de zorg kiezen. Dat geeft
ouderen, zoals ik, de mogelijkheid zolang mogelijk zelfstandig thuis te wonen.’
‘En ze doet het prima’, voegt mevrouw
Loman nog toe. ‘Ze is nog maar net
begonnen, maar het klikte al snel. Ze
is open en vrolijk.’ Imane glimlacht
bescheiden en zegt: ‘Als je je zelf open
opstelt, dan kun je echt contact maken.
Dat helpt bij de verzorging.’ Mevrouw
heeft ‘s morgens hulp bij douchen,
in de avond met uitkleden en nu ook
wondverzorging. ‘Die kennis heeft het
wijkteam ook’, wil ze laten weten. ‘Die
zorg kan dus ook aan huis.’
Mevrouw is graag thuis en maakt elke
dag 3D-kaarten. Ook voor Vivium, die
ze op verjaardagen naar cliënten stuurt.
Imanes dochter knutselt ook graag.
‘Creatief bezig zijn moet je stimuleren’, raadt mevrouw haar aan. ‘Dat is
heel belangrijk voor de fijne motoriek.’
Imane lacht en knikt: ‘En zo krijg ik

vaker advies.’ Ze is onder de indruk van
het positivisme en de levenslust van
mevrouw. Ook al komt de ouderdom
met gebreken. ‘Ze is nooit chagrijnig.
We hebben altijd een leuk gesprek. Ik
voel me thuis bij haar.’
Imane had een kantoorbaan na een
opleiding bank en verzekeren, werd
moeder en is nu weer leerling. ‘Ik zocht
werk waar ik mijn gevoel in kan leggen. De zorg heeft hard meer mensen
nodig. Ik wil die nieuwe generatie zijn
die het verschil maakt door het goed te
doen. Pas als een cliënt na de zorg een
goed gevoel heeft, ben ik tevreden.’
Mevrouw heeft het al lang gezien: ‘Jij
bent een mensenmens.’

–
‘Met elke cliënt een unieke band’

Ook aan de slag in de wijk? Kijk op
www.werkenbijvivium.nl voor vacatures!

Helpen bouwen aan Parkinsonzorg in Naarderheem?
Als specialist ouderengeneeskunde voert Eskeline Elbertse (35) de regie over de medische zorg voor ouderen.
Vanuit Naarderheem werkt ze ook aan vernieuwing in de ouderenzorg. Bijvoorbeeld het starten van een afdeling
voor Parkinson patiënten. ‘Een prachtige kans en we zoeken voor deze afdeling ook nog nieuwe collega’s.’
Soms kan iemand met Parkinson niet meer thuis
wonen, maar past een verpleeghuis ook niet. In
de regio was voor deze mensen nog geen mogelijkheid voor zorg en behandeling mét verblijf.
Vanuit die behoefte ontstond Het Arsenaal, de net
gestarte afdeling voor bewoners met Parkinson.
‘Met een combinatie van structuur, medicatie en
therapie kan de kwaliteit van leven van Parkinson
patiënten aanzienlijk verbeteren. Dat is precies
wat we in het Arsenaal bieden. We maken daarbij
dankbaar gebruik van alle kennis en ervaring die
we in de afgelopen jaren al hebben opgebouwd
op het gebied van Parkinson.´
Ook de inrichting van ruimtes en scholing van
medewerkers zijn gericht op die specifieke
behoeften. ‘Bewoners met Parkinson hebben echt
iets aan elkaar. Ze voeren bijvoorbeeld gesprekken over hoe zij met hun ziekte omgaan of doen

Voordeel voor Vivium-leden

–
‘Een prachtige kans.’

Ook zorgeloos
autorijden met
private lease?
Wat als je als zeventig- of tachtigplusser nog een
andere auto wil? Dan is private lease een uitkomst.
Autobedrijf Janssen Van Kouwen selecteerde speciaal voor Vivium-leden de Opel Karl (120jr Edition)
voor € 229,- per maand en sinds kort ook de Opel
Corsa automaat voor € 329,- per maand.
Als lid van Vivium Services kunt u, ongeacht uw
leeftijd, gebruik maken van de private leaseregeling.
Deze vijfdeursauto’s zijn voorzien van alle gemakken,
zoals een airco, cruise control en handsfree telefoonverbinding. Reparaties, onderhoud, verzekeringen

wegenbelasting en kosten pechhulp in binnen- en
buitenland en vervangend vervoer bij onderhoud
en schade in Nederland zijn inbegrepen. Alleen een
eigen risico van € 300,- bij zelf veroorzaakte cascoschade en ruitbreuk en de benzinekosten betaalt u
daarnaast nog zelf. Ontbinden van het contract kan
onder voorwaarden zonder kosten, zoals bij ziekte
die rijden niet meer mogelijk maakt.
U bent van harte welkom voor een proefrit en meer
informatie bij een van de zeven vestigingen van
Janssen van Kouwen in de regio, onder meer in
Huizen, Naarden, Hilversum en Amsterdam. Wie
besluit te gaan leasen, heeft binnen twee weken al een
‘eigen’ Opel Karl of Opel Corsa voor de deur staan.
Meer informatie?
Kijk op www.viviumservices.nl/autolease

Wilt u meer informatie over Vivium Zorggroep?
U kunt ons bellen op ma t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur op: (035) 6 924 924
E info@vivium.nl

/viviumzg

Of kijk op www.vivium.nl

@viviumzorggroep

/vivium-zorggroep

/viviumzorggroep

samen mee aan een ontspanningsactiviteit.’
Van verzorgenden en verpleegkundigen die
op de nieuwe afdeling komen werken wordt
gevraagd zich verder te bekwamen in de zorg
voor Parkinson patiënten. ‘Hiervoor bieden we
bij Vivium alle ruimte in de vorm van scholing en
workshops.
Náást kennis van de fysieke, psychische en medische aspecten van de ziekte vraagt dit werk veel
inlevingsvermogen en geduld. ´Het ene moment
loopt iemand met Parkinson bijvoorbeeld zo weg,
het andere moment komt hij niet zonder hulp uit
zijn stoel. Soms moet je structuur en een stevig
advies geven, op andere momenten kun je beter
met de cliënt meebewegen.’
Ben je verzorgende en klaar voor een nieuwe
stap? Kijk dan op www.werkenbijvivium.nl/GRZ

