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ÚS FYZJE | 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.

“1 miljoen minsken lokkich

 100 jier âld wurde litte”

Út de fyzje wei dat soarch wer oer minsken gean moat, biede wy 

op de lokaasjes fan “De Zorg van Toen” soarch dy’t rjochte is op de 

mooglikheden en winsken fan ’e bewenners. Dêrby stiet benammen 

it omtinken oan de bewenners sintraal. Op ús lokaasjes bringe wy de 

soarch wer werom nei de oarsprong: soargje foar inoar.



WÊR STEANE WY FOAR | WAAR STAAN WIJ VOOR

“Investeren in aandacht”

Wy rjochtsje ús omtinken folslein op jo as 

bewenner en jo omjouwing. Noflik wenje op in 

bysûndere lokaasje. Allinnich of tegearre. En 

altyd ûnder de minsken.

By goede soarch steane persoanlik omtinken 

oan bewenners en ús meiwurkers foarop. Mei 

omtinken oan inoar berikke wy tegearre it

bêste resultaat.

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.

“Ynvestearje yn omtinken”



FOAR WA | FOAR WA | VOOR WIEVOOR WIE

DE ZORG VAN TOEN

Rjochtsje wy ús op wenjen mei soarch foar âlderein.

Wenje mei soarch

• Geriatrysk   | • Geriatrisch; 

• Somatysk    | • Somatisch;

• Psychogeriatrysk/demintens

                        | • Psycho Geriatrisch / Dementie.

Ek foar tydlik ferbliuw

bygelyks by:

• Needsaak fan tydlike soarch troch ôfwêzigens fan 

  mantelsoarch;

• Needsaak fan tydlike soarch foar it begeunstigjen 

  fan genêzing en oansterkjen;

• Refalidaasje nei in medyske yngreep.

Richt zich op wonen met zorg voor ouderen.

Wonen met zorg 

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.

ZorgThuis Drachten

Ook voor tijdelijk verblijf



Waarmte en omtinken troch...

• Yn de mande mei bewenners en ús 

meiwurkers te wurkjen oan ús dream;

• In dúdlike fyzje op soarch, kwaliteit en 

wenjen;

• In noflike en feilige omjouwing om 

te wenjen en te wurkjen, foar jo en ús 

meiwurkers en frijwilligers.

“Mienskip”

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”



WAT KINNE JO FERWACHTSJE |WAT KINNE JO FERWACHTSJE |  WAT MAG U VERWACHTENWAT MAG U VERWACHTEN

WENJE BY |WENJE BY |  WONEN BIJWONEN BIJ  

ZORGTHUIS ZORGTHUIS 
DRACHTENDRACHTEN



WAT KINNE JO FERWACHTSJE |WAT KINNE JO FERWACHTSJE |  WAT MAG U VERWACHTENWAT MAG U VERWACHTEN

• Wenje mei sfear;

• Soarch rjochte op jo persoanlike situaasje;

• Heechweardige soarch;

• Entûsjaste meiwurkers;

• Mienskiplike miellen;

• Nij en farsk klearmakke gerjochten;

• 3 kear wyks in buorreljûn;

• Aktiviteiten as muzyk, film, spultsjedwaan.

• Wonen met sfeer;

• 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. 



ITEN MEI OMTINKEN | ETEN MET AANDACHT

Eltse dei farske en nijseane gerjochten

ZorgThuis Drachten hat in eigen keuken dêr’t iten sean 

en klearmakke wurdt. Dêr binne wy o sa grutsk op!

Ús koks ha leafde foar it fak. Farsk, sûn en mei 

smaak. Elk seizoen komme hja mei nije menu’s, elk mei 

in tema dat soarget foar genôch ôfwikseling.

• Buffet foar it moarnsmiel

• Mienskiplik diner

• Buffet foar it (jûns)iten

Dagverse maaltijden

ZorgThuis Drachten 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)
DE ZORG VAN TOEN



WONEN ZONDER ZORGEN | | SOARGELEAS WENJESOARGELEAS WENJE
Betsjut foar ús in hierpriis ynklusyf:

• Enerzjykosten (gas, wetter, elektrisiteit);

• Húshâldlike tsjinst + technyske tsjinst;

• Waskservice foar bêdeguod en handoeken*;

• Digitale telefyzje;

• Eigen wifi-netwurk;

• Telefoan ynkl. behâld eigen nûmer;

• 3 miellen deis;

• Kofje en tee;

• 3 buorreljûnen wyks mei 2 drankjes de man/frou;

• Lytse aktiviteiten**.

Betekent voor ons een huur inclusief

• Energiekosten (gas, water, elektriciteit);

• Huishouding + Technische Dienst ;

• Wasservice bed- en badlinnen*;  

• 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**. 

* Mogelijkheden voor pluspakketten; bijvoorbeeld 
verzorgingspakketten of aanvullende wasservice.

** Heeft u persoonlijke wensen of zijn er gezamelijke
activiteiten dan wordt dit aanvullend in rekening gebracht. 

* Mooglikheden foar pluspakketten; bygelyks 
fersoargingspakketten of oanfoljende waskservice.

** Hawwe jo persoanlike winsken of binne der mienskiplike 
aktiviteiten, dan wurdt dit ekstra berekkene.



“Wy bringe

 omtinken 

werom 

yn’e soarch”

“Wij brengen

aandacht 

terug

in de zorg”



“It libjen fan jo

moaiste libben

stoppet net as jo

âlder wurde”

“Het leven van uw 

mooiste leven, 

stopt niet als u 

ouder wordt”

Ingrid (1981) wurket as hbû-ferpleegkundige 

en as directeur soarch. Ingrid is by De Zorg 

van Toen ferantwurdlik foar de soarchynhâld 

en oanstjoering fan it fersoargjend en 

ferpleegjend personiel. Har kearnwearden 

binnen: rjochte op oplossingen, stânhâldend, 

direkt, antisipearjend en minlik.

Ingrid Burgstede
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.

Hans (1987) wurket sûnt syn 16de yn ’e 

soarch en hat ferskate funksjes beklaaid. 

Úteinlik is Hans yn 2012 as ûndernimmer 

oan it wurk gien. By De Zorg van Toen is 

Hans ferantwurdlik foar de bedriuwsfiering, 

it algemien bestjoer en it finansjeel belied. 

Syn kearnwearden binne: kreatyf, oars tinke, 

dreaun, innovatyf.

Hans Zethoven

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.



DE ZORG VAN TOEN

Algemene gegevens: 

Schorteldoeksesteeg 1 - 3  |  3732 HS  De Bilt

Telefoon 085 111 95 39

www.dezorgvantoen.nl 

ikwilwonenbij@dezorgvantoen.nl
Haverstuk 75, Drachten


