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ViVa! Zorggroep kent zes 
kernwaarden die zij belangrijk 
vindt: persoonlijk, toegankelijk, 
betrouwbaar, positief, dynamisch 
en betrokken. Hieronder een  
voorbeeld van de invulling van  
de kernwaarde ‘Positief’. 

De klok slaat bijna vijf keer. Een col-
bertjas wordt aangetrokken en de 
stropdas recht getrokken. ‘Grappig 
eigenlijk,‘ mompelt meneer. ‘Ik denk 
nog altijd dat ik op tijd moet zijn voor 
het avondeten. Maar weet u, in het 
restaurant van mijn woonzorgcen-
trum heb ik een vast plekje aan tafel. 
Ik ben al zolang alleen dat ik vaak bij 

mezelf dacht, ach, warm eten met 
andere mensen die ik helemaal niet 
ken, van mij hoeft dit niet. Maar de 
zuster spoorde me aan om toch een 
keer beneden in het restaurant te 
gaan eten. Dat heb ik toen een keer 
gedaan. 
Ik zal u vertellen, ik heb er geen 
spijt van. Ik heb andere bewoners 
ontmoet, we hebben een gezellig 
praatje met elkaar en het warme eten 
smaakt me veel beter. Af en toe drink 
ik met een buurman, na de warme 
maaltijd nog samen een kopje kof-
fie.’ Met een glimlach en zwaaiende 
hand loopt meneer richting de lift. 
‘Eet u ook smakelijk, juffrouw.’

Op 17 april is de nieuwbouw van  
de Loet in Heiloo officieel 
geopend: 124 (zorg-)apparte-
menten, waarvan 100 zorgappar-
tementen (één-, twee- en drie-
kamerappartementen) voor ViVa! 
Zorggroep en 24 appartementen 
voor De Zorgcirkel. 

Het complex biedt een prettige en 
veilige woonomgeving. De bewo-
ners kunnen zelfstandig, maar toch 
beschut wonen; ze kunnen name-
lijk gebruik maken van de zorg- en 
dienstverlening die in het nieuw-
bouwcomplex wordt aangeboden. 
Uiteraard kunnen ook omwonenden 
gebruik maken van de diensten die in 
De Loet worden aangeboden! 

25 juni wordt woonzorgcentrum 
Lommerlust in Beverwijk geopend, 
de nieuwste aanwinst in wonen en 
zorg. Dit prachtige gebouw biedt 
haar bewoners ook een veilige plek 
waar op een prettige manier zo lang 
mogelijk zelfstandig gewoond kan 
worden en waar mensen die meer 
zorg nodig hebben zich ook plezierig 
en comfortabel voelen. 

Opening van de Loet 
en Lommerlust

‘Ik heb er geen spijt van’

Nieuwsbrief is opgefrist!
Sinds juni 2006 heeft ViVa! 
Zorggroep haar eigen huisstijl. De 
bedoeling van een huisstijl is dat het 
helpt onze organisatie herkenbaar te 
maken. Beeld valt namelijk meer op 
dan tekst. Enige tijd geleden zijn we 

gaan nadenken over onze huisstijl: 
inmiddels zijn er zoveel zaken vanaf 
2006 verandert, moet de huisstijl niet 
mee veranderen? Voor u ziet u dus 
de nieuwsbrief in een nieuw jasje.  
We zijn benieuwd wat u ervan vindt. 



U kunt bij ViVa! in de gemeenten 
Beverwijk, Heemskerk, Castricum, 
Uitgeest, Akersloot, Limmen en 
Heiloo een appartement huren  
in een van wooncomplexen van 
ViVa! Zorggroep. 

U kunt ook bij ons huren met een 
thuiszorgindicatie of als u huishou-
delijke hulp nodig heeft. Deze zorg 
en hulp wordt dan door ViVa! gele-

Zomermede- 
werkers  
bij u thuis
Ook onze medewerkers gaan met 
vakantie. Daarom zal het ook deze 
vakantie voorkomen dat u nieuwe 
gezichten, nieuwe medewerkers bij 
u thuis ziet. 
We realiseren ons dat het niet altijd 
leuk is om de vertrouwde mede-
werker te moeten missen. De kwa-
liteit van hulp en zorg blijft echter 
hetzelfde! 

Ook zelfstandig en beschut wonen? 
verd. Bent u geïnteresseerd of wilt u 
zich aanmelden? Bel onze afdeling 
Zorgbemiddeling op het nummer 
088 - 995 86 40 voor elke gewenste 
locatie. Het voordeel van het huren 
van een appartement bij ViVa! is dat 
het veilig en de zorg dichtbij is, er 
worden activiteiten in elke locatie 
georganiseerd en u kunt uw eigen 
huishouden blijven voeren. 
Prima toch?

Scootmobiel 
Travelux 
Starlite
De eigentijdse Travelux Starlite 
scootmobiel is voorzien van alle 
gemakken om ultiem rijcomfort te 
bieden. Doordat de Starlite deel-
baar is, kunt u hem meenemen in de 
meeste personenauto’s. 
De Starlite is ideaal voor binnen-
gebruik of voor korte afstanden.  De 
snelheid is instelbaar tot maximaal 7 
km per uur en hij heeft een draaicirkel 
van nog geen meter.

Deze actie loopt van 1 t/m 30 juni 2015.

van € 999,- 
voor € 799,-

De foto’s vertellen de verhalen van 
de cliënt als mens met wensen dro-
men en ambities. Vanaf 20 juni is 
deze expositie ook drie weken lang 
op de verschillende locaties van 
ViVa! Zorggroep te zien. 

Waar?
Vanaf 18 juni in Huis ter Wijck 
in Beverwijk, vanaf 16 juli in De 
Boogaert in Castricum en vanaf 
13 augustus in Geesterheem in 
Uitgeest. Kom kijken!

‘Waar mag ik je ’s nachts 
voor wakker maken?’

Op 20 mei is de foto-expositie 
‘Waar mag ik je ’s nachts voor  
wakker maken?’ officieel geopend in 
Heemskern in Heemskerk. 



Sociale teams worden in veel 
gemeenten samengesteld. Een 
Sociaal Team is er voor om mensen 
met problemen op allerlei gebieden 
zo goed mogelijk te helpen. 
Denk hierbij aan problemen met bij-
voorbeeld werk, inkomen, opvoe-
ding, wonen, gezondheid en schul-
den. Bij zoveel problemen tegelijk 
werkt het niet goed om voor elk pro-
bleem een aparte hulpverlener in te 
schakelen. Veel aparte hulpverleners 
over de vloer is voor de mensen die 
met deze problemen te maken heb-
ben ook niet prettig. Als inwoners 
veel problemen tegelijk hebben is 
het belangrijk dat de hulpverleners 
goed samenwerken. In een Sociaal 
Team werken deze hulpverleners 
samen. De wijkverpleegkundigen 
van ViVa! Zorggroep zijn in de diverse 
sociale teams in het werkgebied 
vertegenwoordigd. 

Sociale teams

Word lid van ViVa! Ledenservice en krijg een 
luxe hoofdkussen t.w.v. € 24,95 cadeau!*

Achternaam:    Voorletter:  m/v**

Adres: 

Postcode:     Woonplaats:

Telnr.:     Geboortedatum: 

E-mailadres:       

Actiecode: Kussen 2015
Mogen wij uw e-mailadres gebruiken voor het toesturen van onze maandelijkse nieuwsbrief? Ja/ Nee**
Ik betaal t/m december 2015 eenmalig € 15,- en verplicht mij om tot eind 2016 lid te blijven. Ik machtig ViVa! Zorggroep om tot 
wederopzegging het lidmaatschapsgeld één keer per jaar van mijn IBAN rekening af te schrijven. SEPA incasso, incassant ID: 
NL35ZZZS341845200000.

IBanrekening:
 
Handtekening: Datum: 

Stuur de ingevulde en ondertekende bon in een envelop zonder postzegel naar: ViVa! Ledenservice, Antwoordnummer 504, 
1940 WB BEVERWIJK. Uw kussen kunt u dan ophalen in de Thuiszorgwinkel in Haarlem, Heemskerk of Alkmaar op vertoon van de 
bon die u na aanmelding toegestuurd krijgt. * Deze actie is geldig t/m 18 juli 2015.     ** S.v.p. omcirkelen wat van toepassing is.



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 september 2015.

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

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

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

Oplage: 7.000

Het vaste team en de flexibele 
medewerkers

De veranderingen in de zorg zijn 
doorgevoerd: de huishoudelijke 
zorg en begeleiding vallen nu 
onder verantwoordelijkheid van de 
gemeente. De thuiszorg, verple-
ging en verzorging, wordt door de 
zorgverzekeraar betaald. We zien 
de verzorgingshuizen langzaam 
plaats maken voor wooncom-
plexen, waar ouderen veilig en 
beschut kunnen wonen en gebruik 
kunnen maken van  diensten, waar 
zij zelf voor moeten betalen. 

Dit brengt veel onzekerheden met zich 
mee voor cliënten en ook voor zorgor-
ganisaties, omdat niet vooraf bekend 
is, wat mensen willen, welke diensten 
wel of niet vergoed worden en waar zij 
bereid zijn voor te betalen. 
Om die reden hebben wij ervoor 
gekozen om te werken met flexibele 
teams om snel in te kunnen spelen 
en te reageren op de veranderende 
vraag van de cliënt en de vragen van-
uit de omgeving. 

We weten dat cliënten graag dezelfde 
medewerkers willen zien, medewer-
kers die bekend en vertrouwd zijn. 
Daarom hebben we gekozen om 
het team rondom de cliënt te laten 
bestaan uit een vaste kern van mede-
werkers. Rondom dit vaste team zijn 
medewerkers geplaatst, die flexi-
bel ingezet kunnen worden in aan-
tal teams. Zo zijn zij ook vertrouwde 
gezichten voor de cliënten. Zij kennen 
de cliënten ook, zodat zij weten welke 
zorg en hulp nodig is.  


