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Met een tevreden glimlach tonen 

Maarten Helmich (Manager Wonen, 

Welzijn en Zorg van KleinGeluk) en 

Margot Heddes (Stadsdeelmanager) 

de artist impressions van de twee 

nieuwe locaties Juliana en Veldhuis. 

Ook de recente, echte foto’s van de 

nieuwbouw laten er geen twijfel over 

bestaan: in het voorjaar van 2020 ver-

rijzen er prachtige centra voor klein-

schalige zorg, voorzien van de aller-

laatste technische snufjes, waar de 

zorg in alle facetten volop de ruimte 

krijgt en de bewoners hun leven kun-

nen voortzetten.

KleinGeluk kwam vorig jaar als nieuwe 
organisatie voort uit een samengaan 
van De Zorgmensen en De Goede Zorg. 
Hieronder vallen op dit moment nog de 
woonzorgcentra Avondzon, De Veenkamp, 
De Matenhof en Sainte Marie en klein-
schalig wonen Het Kristal en De Groene 
Hoven. De Veenkamp wordt echter wegens 
veroudering - gebouwd in 1961 - gesloten 
en gesloopt. Er verdwijnt dus één locatie, 
maar er komen twee nieuwe voor terug, 
één op het Julianaterrein en de ander op het 
Veldhuisterrein. Vandaar ook de namen van 
de zorgcomplexen.

24-uurszorg
“In Veldhuis hebben we straks ruimte voor 
86 bewoners, in Juliana 72”, vertelt Maarten 
Helmich. “We bieden daar zorg aan mensen 
met somatische en psychogeriatrische pro-
blematiek. Wij leveren niet alleen profes-

sionele en betrokken 24-uurszorg, al is dat 
natuurlijk wel onze prioriteit, vanuit onze 
visie bieden wij de bewoners ook activitei-
ten aan om hun welzijn te vergroten.”

Margot Heddes knikt: “Wij schenken veel 
aandacht aan wat de bewoner prettig vindt. 
Dit gebeurt in overleg met de bewoner en 
familieleden, want zij kennen de bewoner 
uiteraard beter dan wij; zij weten wat pa 
of ma of de partner thuis graag deed en 
daar spelen we in onze woonzorgcentra 
op in. Bewegen vinden we erg belangrijk, 
want bewoners met dementie bijvoorbeeld 
hebben veel baat bij die prikkels. Op de 
nieuwe locaties creëren we op elke etage 
zogenoemde buurtkamers en belevings-
plekken waar diverse activiteiten in worden 
ondergebracht, afgestemd op de behoeften 
van de individuele bewoners.”

Vrije en veilige omgeving
Juliana en Veldhuis worden volledig uit-
gerust met domotica, oftewel: huisauto-
matisering via leefcirkels. “Omdat wij onze 
bewoners optimale vrijheid willen bieden 
met individuele leefcirkels, krijgen ze een 
polsbandje dat, indien nodig, registreert 
waar ze zich bevinden. We hangen niet 
overal camera’s op om mensen te monito-
ren. Onze bewoners behouden hun privacy, 
maar we hoeven ons geen zorgen te maken 
dat ze via de voordeur het complex uit 
lopen, wanneer dit een onveilige situatie 
zou opleveren”, glimlacht Maarten.

Margot vult aan: “Met KleinGeluk bieden we 
de juiste ondersteuning, waardoor mensen 

zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven 
wonen. Bewoners stimuleren we om zoveel 
mogelijk de regie over hun eigen leven te 
houden, in een vrije en veilige omgeving. 
Daarom hebben de zorgappartementen op 
locatie Veldhuis ook allemaal een individu-
eel huisnummer. En, heel leuk om te vermel-
den: omdat de naam Juliana refereert aan 
ons Koningshuis, krijgen de verschillende 
woongroepen daar de namen mee als Het 
Oude Loo, Soestdijk en De Dam.”

Mooiste compliment
Maarten: “Aanvankelijk werd er hier en 
daar nog wel wat gegniffeld om de naam 
KleinGeluk, maar het mooiste compliment 
kregen we wel van een bewoner: ‘Jullie 
heten KleinGeluk, maar het voelt voor mij 
als groot geluk’.” Margot vult aan: “Klein 
geluk zit in de kleine dagelijkse dingen, 
zoals even de tijd nemen, persoonlijke aan-
dacht, samen eten, samen genieten van de 
kleine en fijne dingen die er écht toe doen. 
Klein geluk is ook die vriendelijke opmer-
king, een glimlach van herkenning. Kortom, 
waarde hechten aan de kleine dagelijkse 
geluksmomentjes.”

Zorgindicatie
“Potentiële bewoners - natuurlijk in het 
bezit van een indicatie van het CIZ - voor 
de nieuwe locaties Juliana en Veldhuis kun-
nen contact opnemen met De Zorglijn van 
KleinGeluk: 0800-0604. Belangstellende 
nieuwe zorgmedewerkers en vrijwilligers 
die willen bijdragen aan het geluk van onze 
bewoners, mogen hun (open) sollicitatie 
sturen naar: werkenbij@kleingeluk.nl”

KleinGeluk draagt bij aan 
groot geluk bewoners 

Loolaan 1, 7314 AA Apeldoorn
Postbus 1114, 7301 BJ Apeldoorn
F 0800 - 0604
l zorglijn@kleingeluk.nl
U www.kleingeluk.nl

In het voorjaar van 2020 worden de nieuwe locaties Juliana (links) en Veldhuis opgeleverd


