
Welkom in 
Hofje Wendakker in Heerde

bel ons0578 668 449

Hofje Wendakker is een zorglocatie voor 
kleinschalige zorg aan de rand van het 
centrum van Heerde. Hofje Wendakker 
heeft 12 huizen voor in totaal 96 bewo-
ners en is ingericht voor het bieden van 
intensieve lichamelijke zorg (somatische 
zorg) en intensieve psychogeriatrische zorg 
(dementiezorg) in een huiselijke omgeving. 
Elk huis biedt ruimte aan acht bewoners en 
heeft één logeerkamer.

De huizen zijn gebouwd in de vorm van 
een hofje en staan met elkaar in verbinding 
door een prachtige tuin. De woonkamers 
van alle woningen kijken uit op de ruime 
tuin. Zo is er een makkelijke toegang naar 

buiten en is er gelegenheid van de natuur 
te genieten. Hier geldt, net als op de andere 
locaties van Viattence, dat het wonen zo 
veel mogelijk als thuis is. Viattence werkt 
volgens de visie van kleinschalig wonen. 
Kleinschalig wil bij Viattence zeggen: zorg 
in een huiselijke omgeving. Zo woont u 
beneden en slaapt u boven. Voor de meeste 
mensen is dit net als thuis.

De huiskamer van de woongroep vormt 
het kloppende hart van de woningen. In 
de open keuken wordt gekookt. Diverse hui-
selijke activiteiten vinden in de woonkamer 
plaats. Bijvoorbeeld thee zetten, maaltijden 
bereiden of de was opvouwen.



Blijft u liever in uw eigen appartement, dan heeft u 
daar alle gelegenheid voor. Uw appartement richt 
u zelf in. Uiteraard neemt u uw meubeltjes van 
thuis mee en bepaalt u wat er aan de muur komt te 
hangen.

Hofje Wendakker heeft alle gemakken van de 
huidige tijd. Denk aan valalarmering of daglichtlam-
pen. Het geeft vrijheid, maar de zorgmedewerkers 
verliezen uw veiligheid niet uit het oog. Deze balans 
is erg belangrijk. Vrijheid en veiligheid staan ook 
voorop als u in de tuin bent.

In de keuken wordt elke dag vers gekookt. Wilt 
u meehelpen met aardappelen schillen, groente 
snijden of de gehaktballen draaien voor de soep, 
het kan allemaal. Omdat u met meerdere mensen 
in een groep woont, is er altijd ruimte voor een ge-

sprek. Het gezelschap biedt u de mogelijkheid om 
samen activiteiten te ondernemen. Dat kan ook met 
uw naasten. Uw partner, uw familie en uw vrienden 
kunnen allemaal betrokken blijven bij u en samen 
met u de dag doorbrengen zoals u dat gewend was.

De zorgmedewerker kan de situatie op de eerste en 
tweede verdieping volgen vanuit de woonkamer. Dat 
gebeurt met een camera die in verbinding staat met 
de app op de mobiele telefoon. Hierbij geldt dat dit 
alleen wordt gebruikt wanneer de bewoner dat zelf 
ook wenselijk vindt.

Daarnaast zijn de lampen voorzien van een techniek 
om mee te gaan met het daglicht. Zo komt het licht 
in de woning overeen met het licht buiten en dat 
bevordert een actiever en natuurlijker dagritme voor 
de bewoners.

Uw woongroep heeft een vast team van medewer-
kers. Dat geeft houvast en herkenbaarheid. Het 
is fijn om te weten dat de zorg en ondersteuning 
dichtbij is. Of het nu gaat om de dagelijkse zorg of 
een overleg met de specialist ouderengeneeskunde. 
Slikoefeningen met de logopedist of een gesprekje 
met de vrijwilliger die koffie voor u inschenkt: uw 
welbevinden staat voorop.

Logeren
Heeft u vragen over de locatie of heeft u belangstel-
ling in de mogelijkheden voor uzelf, uw familieleden 
of naasten om hier te komen wonen of logeren 
(mits de ruimte beschikbaar is)? Neem dan eens 
contact op met de consulenten.

De consulenten van Viattence zijn te bereiken via 
telefoonnummer 0578-668 449

Vast team van medewerkers



Hofje Wendakker is onderdeel van een nieuw wijkje. 
Bewoners van Hofje Wendakker leven dus tussen 
inwoners van Heerde, komen elkaar tegen, zien 
elkaar en leven min of meer met elkaar in dezelfde 
woonwijk.

Onderdeel van de 
samenleving

Als familielid wilt u graag weten hoe het met
uw naaste gaat die bij Viattence woont. Zeker voor 
mensen die niet regelmatig kunnen komen, is het fijn 
te weten hoe de dag er heeft uitgezien en uw naaste 
deze heeft beleefd.

Viattence biedt u graag de mogelijkheid gebruik 
te maken van het cliëntportaal. Dit portaal is een 

onderdeel van ons elektronisch cliëntendossier. Hier 
leest u wat de zorgmedewerkers hebben gerappor-
teerd over de geboden zorg en over de afgelopen dag 
en nacht. Op deze manier bent u meer betrokken bij 
hoe het met uw naaste gaat. Vraag om een aanvraag-
formulier voor een inlogcode bij de zorgmedewerkers 
van de woongroep en u kunt hiervan gratis gebruik 
maken.

Cliëntportaal
voor meer inzicht in de dag van uw naaste

Wonen in een groep betekent dat er ruimte is voor een goed gesprek en gezamenlijke activiteiten. U kunt helpen 
met koken, wassen, een boodschap doen of andere dagelijkse dingen. U vult dit zelf in, samen met uw naasten, 
vrijwilligers en met ondersteuning van onze zorgprofessionals. Zorgen doen we samen.

Zorgen doen we samen

Bekijk onze website voor een grotere afbeeldingen:
https://www.viattence.nl/hofje-wendakker/



• Turfhorst, Noordsingel 253, 8091 XM Wezep

•  Veldheem, Klinkenberg 58, 8091 GZ Wezep

•   Weidebeek, Rozenbottel 1, 8091 SB Wezep  
(ook Dagbesteding Samenhof) 

•  Hofje Wendakker, Wendakker 2, 8181 RM Heerde

•  Dagbesteding Wissel + Thuiszorgkantoor  
(gevestigd in Heerderhaegen, Eperweg 33,  
8181 ET Heerde)

• Korteslag, Korteslag 25-27, 8181 GP Heerde

•  De Klaarbeek, Roggestraat 1, 8162 WW Epe  
(ook Dagbesteding Het Praathuis)

•  De Nieuwe Antoniehof, Sint Antoniehof 4-6,  
8161 CG Epe

•  De Speulbrink, Brunholdplaats 5, 8171 VA Vaassen  
(ook Dagbesteding)

Locaties Viattence

VPT:  Volledig Pakket Thuis
MPT:  Modulair Pakket Thuis
CAK:  Centraal Administratiekantoor
Wmo:  Wet Maatschappelijke Ondersteuning

ZvW:  Zorgverzekeringswet
Wlz:  Wet Langdurige Zorg
CiZ:  Centrum Indicatiestelling Zorg

Veelgebruikte afkortingen

Correspondentieadres ondersteunende diensten:   Korte Veenteweg 9c, 8161 PC  Epe 
Algemeen telefoonnummer:  0578 – 668 449 

www.viattence.nl  |  info@viattence.nl


