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ONZE VISIE

“1 miljoen mensen gelukkig
100 jaar oud laten worden”

Vanuit de visie dat de zorg weer over mensen moet gaan, bieden wij op de 

locaties van de Zorg van Toen zorg die gericht is op de mogelijkheden en 

wensen van de bewoners. En waarbij vooral aandacht voor de bewoners 

centraal staat. Wij brengen op onze locaties zorg terug naar de oorsprong: 

zorgen voor elkaar.



WAAR STAAN WIJ VOOR

Wij richten onze volledige aandacht op 

u als bewoner en op uw leefomgeving. 

Op bijzondere locaties prettig wonen.  

Alleenstaand of samen. En altijd onder de 

mensen. 

Persoonlijke aandacht voor bewoners en 

onze medewerkers is de sleutel naar goede 

zorg. Met aandacht voor elkaar bereiken we 

samen het beste resultaat.

“Investeren in 
aandacht”



VOOR WIEVOOR WIE Fraterhuis St.Jozef
Richt zich op wonen met zorg voor ouderen.

Wonen met zorg 

• Geriatrisch; 

• Somatisch;

• Psycho Geriatrisch / Dementie.

Ook voor tijdelijk verblijf

Bijvoorbeeld wanneer:

• Tijdelijke zorg nodig is door absentie

   van mantelzorg;

• Tijdelijke zorg nodig is om herstel te 

   bevorderen;

• Revalidatie nodig is na een medische 

   ingreep.

DE ZORG VAN TOEN



Warmte en aandacht door...

• het samen met bewoners en onze  

  medewerkers te werken aan onze droom;

• een duidelijke visie op zorg, kwaliteit 

   en wonen;

• een prettige en veilige woon- en 

   werkomgeving voor u, onze medewerkers

   en vrijwilligers.

“Samen zijn”



WONEN BIJ WONEN BIJ 
FRATERHUIS FRATERHUIS 
ST. JOZEFST. JOZEF



WAT MAG U VERWACHTENWAT MAG U VERWACHTEN

• Wonen met sfeer in een leefgemeenschap  
  op basis van de kloosterlijke dagorde;
• Zorg gericht op uw persoonlijke situatie;
• Kwaliteit van zorg;  
• Enthousiaste medewerkers;
• Gezamenlijke maaltijden;  
• Vers bereide gerechten; 
• 3 keer per week een borrelavond;
• Activiteiten als muziek, film, spelletjes. 



ETEN MET AANDACHT
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Dagverse maaltijden

Fraterhuis St. Jozef beschikt over een eigen 

keuken waar vers gekookt wordt. Daar zijn 

we bijzonder trots op! 

Onze koks koken met liefde voor het vak. 

Vers, gezond en smaakvol. Zij stellen ieder 

seizoen nieuwe menu’s samen waarbij 

thema’s zorgen voor voldoende afwisseling. 

• Ontbijtbuffet

• Gezamenlijk diner

• Maaltijdbuffet (avond)



WONEN ZONDER ZORGENWONEN ZONDER ZORGEN
Betekent voor ons een huur inclusief

• Energiekosten (gas, water, elektriciteit);

• Huishouding + Technische Dienst ;

• Volledige wasservice;  

• Digitale televisie;

• Eigen wifi-netwerk;

• Telefoon inclusief nummerbehoud;   

• 3 Maaltijden per dag;

• Koffie en thee;

• 3 borrelavonden per week  

  met 2 drankjes per persoon;

• Kleine activiteiten*. 

* Heeft u persoonlijke wensen of zijn er gezamelijke 

activiteiten dan wordt dit aanvullend in rekening 

gebracht. 



“Wij brengen

aandacht 

terug

in de zorg”



“Het leven van uw 

mooiste leven, 

stopt niet als u 

ouder wordt”

Ingrid (1981) werkt als hbo verpleegkundige 

en als directeur zorg. Ingrid is bij de Zorg 

van Toen verantwoordelijk voor zorginhoud 

en aansturing van verzorgend en 

verplegend personeel. Haar kernwaarden: 

oplossingsgericht, volhardend, direct en 

anticiperend en aimabel.

Ingrid Burgstede

Hans (1987) werkt sinds zijn 16e in de zorg 

in diverse functies. Hans is uiteindelijk 

in 2012 ondernemer geworden. Bij de Zorg 

van Toen is Hans verantwoordelijk voor 

bedrijfsvoering, algemeen bestuur en 

het financieel beleid. Zijn kernwaarden: 

creatief, anders denken, gedreven, 

innovatief.

Hans Zethoven
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Algemene gegevens: 

Schorteldoeksesteeg 1 - 3  |  3732 HS  De Bilt

Telefoon 085 111 95 39

www.dezorgvantoen.nl 

ikwilwonenbij@dezorgvantoen.nl
Schorteldoeksesteeg 1, de Bilt


