
10 jaar geleden op 1 januari 2016 
fuseerden Thuiszorg IJmond en 
Partners in de Zorg met elkaar 
tot ViVa! Zorggroep. 

Dit jubileum vieren we met onze 
medewerkers, relaties en met u. In 
de loop van het jaar zult u dit mer-
ken. Het belangrijkste is echter dat 
wij ons best voor u blijven doen, 
ook de komende 10 jaar!
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Door de vergrijzing en de stijging 
van de levensverwachting neemt 
het aantal mensen met dementie 
de komende jaren sterk toe. Op dit 
moment leven in Nederland ruim 
250.000 mensen met dementie. 

Het grootste gedeelte van de men-
sen met dementie woont thuis, 
namelijk 70%. Onderzoek wijst uit 
dat het niet gemakkelijk is voor men-
sen met dementie en hun naasten om 
zo gewoon mogelijk mee te blijven 
doen in de samenleving. 
Op initiatief van de dementieketen 
Midden-Kennemerland hebben de 
vijf wethouders van de gemeenten 
Beverwijk, Castricum, Heemskerk, 
Uitgeest en Velsen een intentiever-
klaring ondertekend om te komen tot 
een dementievriendelijke gemeen-
schap. Een gemeenschap waarin 
mensen met dementie en hun naas-
ten zo lang mogelijk mee kunnen 

Dementie-
vriendelijke 

gemeenschap
blijven doen, waarin iedereen goed 
om kan gaan met dementie: van 
bakker en buurman tot sportclub en 
wijkagent. 

In het kader van dit initiatief hebben 
er allerlei activiteiten plaatsgevon-
den zoals het trainen van medewer-
kers van verschillende winkels en 
horecagelegenheden in Beverwijk 
en Heemskerk. De training is gericht 
op het herkennen van de signalen 
en het omgaan met mensen met 
dementie. De komende maanden 
zullen er meer soortgelijke activitei-
ten plaatsvinden.

Per 1 januari 2017 heeft ViVa! 
alleen nog maar eenpersoonska-
mers in haar verpleeghuizen. In de 
huizen Meerstate en Heemswijk 
woonden cliënten tot voor kort 
nog met twee personen op één 
kamer. 

Heemwijk/Meerstate alleen 
eenpersoons kamers

Sommige bewoners vinden dat 
heel gezellig en sommigen vinden  
het een stuk prettiger om alleen te 
wonen. De bewoner heeft meer 
ruimte en woont te midden van zijn 
eigen spulletjes. Ook kan de bewo-
ner in zijn eigen kamer zijn familie en 
vrienden ontvangen.

Albert 
Heijn, Filiaal 
Beverwijk,  
ontvangt van 
wethouder 
Erol  
de sticker 
‘dementie-
vriendelijk’.

Hoe wilt u wonen? 
Vanaf maart 2016 kunt u op  
www.vivazorggroep.nl een  
interactieve film over wonen  
bij ViVa! Zorggroep bekij-
ken: de woonwijzer.

De dementieketen Midden-Kennemer land heeft onder 
meer tot taak om de burgers in de IJmondgemeenten meer 
bewust te laten worden en meer begrip te hebben voor men-
sen met dementie.
Leden dementieketen: Alzheimer Nederland regio Midden-
Kenne mer land, GGZ Dijk en Duin, Huisartsenvereniging 
MK, MaatjeZ, Socius, Stichting Welzijn Welschap, Stichting 
Welzijn Beverwijk, Stichting Welzijn Castricum, Stichting 
Welzijn Velsen, Rode Kruis Ziekenhuis, ViVa! Zorggroep, 
Zorgbalans



MaatjeZ hoort regelmatig dat man-
telzorgers graag hun ervaringen 
met andere mantelzorgers willen 
delen. Ze zijn op zoek naar mensen 
in een vergelijkbare situatie om 
erkenning en herkenning in elkaars 
verhaal te vinden. En vaak ook naar 
meer dan dat. 

Er zijn veel verschillende scoot-
mobielen, maar welke past nu het 
beste bij u? Laat u adviseren tij-
dens onze demodag en maak een 
proefronde op het parcours. 

Tijdens deze GRATIS demodag 
krijgt u:

   Uitleg en advies over de mogelijk-
heden van diverse modellen

   De gelegenheid om in alle rust een 
testrit te maken op het parcours

   Tot 25% korting op ons hele 
assortiment scootmobielen bij 
inruil van uw oude scootmobiel. 
Niets om in te ruilen? U ontvangt 
alsnog tot 20% korting.*

   Bij aankoop van een scootmobiel 
op de demodag:

 •  Een gratis antilek behandeling 
bij luchtbanden

 • Een gratis navigatiesysteem
  Gratis thuisbezorging 

Tijd
Afhankelijk van het aantal aanmeldin-
gen vinden er meerdere sessies plaats 
van ca. 1 uur. Kunt u niet op de onder-
staande demodag(en)? Neem dan 
contact met ons op.

Ook geïnteresseerd?
   Alkmaar dinsdag 12 april   
Frederik Hendriklaan 3

   Heemskerk vrijdag 13 mei 
Maltezerplein 35

   Haarlem donderdag 9 juni 
Stephensonstraat 45

Kom naar de  
demodagen 

Scootmobiel!

 Tot
25% 
korting

Deel ook  
ervaringen  

met andere 
mantelzorgers

Veel mantelzorgers hopen bijvoor-
beeld van andere mantelzorgers tips 
te ontvangen om daarmee zelf weer 
aan de slag te gaan. 

Wilt u uw verhaal ook delen en 
andere mantelzorgers ontmoeten? 
Dat kan. MaatjeZ organiseert elke 

zes weken op maandagmiddag 
van 13.30 tot 15.30 uur in Beverwijk  
een ontmoetingsbijeenkomst. U bent 
van harte welkom! 

Voor meer informatie en aanmel-
ding: telefoon 088 – 995 77 88 of  
mail naar info@maatjez.nl.

Wilt u meer informatie of wilt u zich 
gelijk aanmelden? Bel 088 - 10 20 100 

* De korting is niet geldig op de 
scootmobiel Caremart Fun & Me. 
Vraag naar de overige actievoor-
waarden in de winkel of kijk op  
www.medipoint.nl/inruilactie.



Houdt u van handwerken, zoals 
breien en haken? Of is schilderen 
meer uw ding? 

Onze vaste vrijwilligsters begeleiden 
de handwerkclub en schilderclub. In 

de handwerkclub maken we (baby) 
dekentjes, mutsen en truitjes voor 
een kinderweeshuis onder het genot 
van gezelligheid en een kopje koffie 
of thee. 
In de schilderclub kunt u naar eigen 
invulling tekenen of schilderen. Maak 
van uw schilderij een persoonlijk 
meesterwerk voor uzelf, kleinkind of 
dierbare.
De handwerkclub is op maandag-

middag van 14.30 uur tot 15.30 uur. 
De schilderclub is op woensdag-
middag van 14.30 uur tot 15.30 uur.  
U kunt zich op werkdagen aanmel-
den bij de receptie van woonzorg-
centrum Waterrijck, telefoonnum-
mer 088 – 995 78 60. 

Ook op onze andere ViVa! locaties 
vinden leuke activiteiten plaats. 
Kijk op www.vivalavie.nl.

Activiteiten Uitbureau 
in Waterrijck

Onze kernwaarde 
‘Positief ’

ViVa! Zorggroep kent zes 
kernwaarden die zij belangrijk 
vindt: persoonlijk, toegankelijk, 
betrouwbaar, positief, dynamisch 
en betrokken. Hieronder wordt 
een van de kernwaarden nader 
belicht, namelijk ‘Positief’. 

‘Mijn ouders wonen samen in woon-
zorgcentrum ‘Huis ter Wijck’ in 
Beverwijk. Genietend van elkaar, 
niet gedwongen om gescheiden te 

wonen én in de gemeente waar zij 
geboren en getogen zijn. Toen mijn 
ouders een grotere zorgbehoefte 
kregen begon de zoektocht naar een 
woonzorgcentrum waar zij als echt-
paar kunnen wonen. In de kranten, 
op sociale media en ‘via via’ las en 
hoorde ik regelmatig verdrietige ver-
halen over echtparen die niet meer 
samen kunnen zijn, maar uit elkaar 
gehaald worden. Nooit verwacht dat 
dit ook kon gebeuren. Iedere keer 

De wijkcliëntenraad vertegen-
woordigt de cliënten en is een 
onafhankelijk adviesorgaan. Over 
allerlei onderwerpen die belang-
rijk zijn voor de cliënten brengt de 
cliëntenraad haar advies uit  
op wijkniveau. 

Op de website van ViVa! Zorggroep 
kunt u de informatiebrochure ‘Infor-
matie over cliëntenraden, uw stem 
in de organisatie’ vinden voor meer 
informatie. Op dit moment zijn we 
op zoek naar nieuwe leden voor de 
wijkcliëntenraden. 

Gezocht: leden voor de wijkcliëntenraden
Wat zoeken wij in nieuwe leden? 

   Ervaring of betrokkenheid met  
de zorg- en dienstverlening 

   Vooropstellen van de belangen 
van de cliënten 

   Onderscheid kunnen maken  
tussen het persoonlijk belang en 
dat van cliënten in het algemeen

   Goede sociale- en communica-
tieve vaardigheden 

   Doorzettingsvermogen 
   Kunnen omgaan met vertrouwe-
lijke informatie

Geïnteresseerd?
Neem contact op met de ambte-
lijk secretaris van de CCR-ViVa! via  
centralecliëntenraad@vivazorggroep.nl 
of bel 088 – 995 80 00. 

als ik naar mijn ouders toe ga zie ik 
hoe fijn ze het samen hebben. Even 
een knijpje in de hand, een streling 
over de wang of een zoentje voor het  
slapen gaan … Zo mooi is dat.’ 

Cliëntenraad ViVa! Zorggroep

Waarom een 
cliëntenraad?  

Hoe is onze 
werkwijze?

Wat doet een 
cliëntenraad?

Hoe kunt u ons 
bereiken?

Kwaliteit van leven
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Kwaliteit van leven
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correspondentieadres

ViVa! Zorggroep
Postbus 95
1960 AB Heemskerk

088 – 995 80 00
info@vivazorggroep.nl
www.vivazorggroep.nl

Hoe kunt u ons bereiken?
Als u geïnteresseerd bent in de werkzaamheden van de 
cliëntenraad of als u zich kandidaat wilt stellen, dan kunt 
u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de 
CCR-ViVa! via centraleclientenraad@vivazorggroep.nl

De lokale cliëntenraad van uw wijk kunt u rechtstreeks 
benaderen via het contactformulier op de website van 
ViVa! Zorgroep; www.vivazorggroep.nl

Telefonisch contact is mogelijk via het algemene num-
mer 088-9958000. U wordt dan doorverbonden met de 
centrale cliëntenraad of u wordt teruggebeld. Ook kunt u 
aangeven een terugbelafspraak met uw wijkcliëntenraad 
wenselijk te vinden. 

De cliëntenraad 
is uw stem in de 

organisatie

Uw stem in de organisatie  
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Colofon
Hebt u een idee of suggestie 
laat het ons weten. Alle reacties 
zijn welkom en kunnen gebruikt 
worden om het volgende nummer 
verder te verbeteren. Stuur een 
e-mail of brief naar de redactie.
De volgende Nieuwsbrief 
 verschijnt in juni 2016.

Redactieadres
Parlevinkerstraat 23, 1951 AR Velsen-Noord
Postbus 95, 1960 AB Heemskerk

T 088 – 995 80 00
E marketing_communicatie@vivazorggroep.nl
W www.vivazorggroep.nl

Opmaak en Druk
Rijser Grafische Communicatie, www.rijser.nl

Oplage: 7.000

Verande ringen wet- en regel geving
voor een integraal zorg- en diensten-
pakket inclusief huur.

Voor een overzicht van de wijzigin-
gen in de zorgregels in 2016 kunt u 
naar de website van de rijksoverheid:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ 
veranderingen-1-januari-2016/ 
inhoud/zorg-en-gezondheid.

Ook de wijkverpleegkundigen of de 
gemeenten kunnen u verder helpen 
bij uw vragen.

Er zijn nogal wat wijzigingen 
omtrent uw aangifte inkomsten-
belasting. Zo hoeft u niet meer 
voor 1 april alles op te sturen, maar 
heeft u tot 1 mei 2016 de tijd. 

Daarnaast is een belangrijke wijzi-
ging dat u nu alleen nog online, dus 
via internet uw aangifte kunt door-
geven. Het kan dus niet meer per 
post. Vindt u dit lastig en wilt u daar 
graag bij geholpen worden? Dat kan! 
Via onze ViVa! Ledenservice kunt u 
een afspraak maken met onze belas-
tingconsulent. Op verzoek komt zij 
ook aan huis. De tarieven voor ViVa! 
leden zijn:

   voor alleenstaanden vanaf € 62,50 
(excl. korting € 78,-) en 

   met een fiscale partner vanaf 
€ 75,- (excl. korting € 93,25)

Soms worden kosten voor het huis-
bezoek in rekening gebracht. 
Bij interesse of meer informatie kunt 
u bellen met ViVa! Ledenservice,  
088 – 995 88 22. 

In 2016 is de hervorming van de lang-
durige zorg gecontinueerd. De wijk-
verpleegkundigen van ViVa! stellen 
in een gesprek met u, rekening hou-
dend met de zelf- en samenredzaam-
heid, de nodige ondersteuning en 
zorg vast en gaan hiervoor in overleg 
met de gemeenten en huisartsen. 

En net als vorig jaar kunt u als u niet  
langer thuis kunt wonen terecht in 
één van de locaties van ViVa!. U kunt 
zelfstandig huren met zorg of kiezen 

In 2015 hadden we al-
lemaal te maken met de 
hervorming van de lang-
durige zorg. Burgers met 
ondersteuning en/of zorg 
kregen meer eigen regie 
en er werd een sterker 
beroep gedaan op de  
zelfredzaamheid en  
samenredzaamheid. 

Vaarwel blauwe envelop!


