
het gevoel van samen

Archipel Akkers
Jo van Dijkhof

Uw wensen,  
onze zorg en ervaring



Het leven houdt niet op zodra je ouder bent en  

in meer of mindere mate afhankelijk wordt van anderen.  

Ook niet als de hulp van partner, familie of vrienden  

ontoereikend is geworden. Natuurlijk niet.  

Of het leven verandert? Ja. Maar liefst zo weinig mogelijk.  

Daar maken wij zorgverleners ons sterk voor. 

Wij hebben de overtuiging dat wij 
alleen een respectvolle relatie 
opbouwen met cliënten als zij de 
regie over hun leven in eigen hand 
houden. Als zij zoveel mogelijk 
kunnen leven zoals zij willen. Minder 
zelfstandig zijn, zorg nodig hebben, 
het is allemaal al ingrijpend genoeg. 
Daarom geloven wij dat je bovenal 

moet uitgaan van wat iemand nog 
wél kan, in plaats van wat iemands 
beperkingen zijn. En daarom gaan 
wij samen met onze cliënten op zoek 
naar wie iemand was, en nog steeds 
is. De zorg die we bieden laten we 
daar zo goed mogelijk bij aansluiten. 
Zo komen wij tot bijzondere dingen. 
Tot mooie, persoonlijke zorg.



In Akkers wonen 64 cliënten: veertig 
bewoners hebben een verzorgings-
huisindicatie. Zij wonen zelfstandig, 
doen veel zelf maar hebben af en toe 
hulp nodig. Voor 24 cliënten is er 
psychogeriatrische verpleeghuis-
zorg. Deze bewoners wonen in  
een beschermde woonomgeving. 
Hun zorgbehoefte is groter dan die 
van bewoners met een verzorgings-
huisindicatie.

Akkers is verankerd  

in het leven van  

de Nuenenaren

Akkers heeft verschillende voorzie-
ningen zoals de mogelijkheid voor 
kortdurend verblijf na ziekenhuis-
opname of overnachten voor familie- 
leden. De 102 aanleunwoningen  
die verbonden zijn aan Akkers, ont- 
vangen Zorg Aan Huis via Archipel.  
Er is binnen in Akkers een Gasterij, 
een computerhoek, kapper en een 
pedicure. Ook mensen die elders  
in Nuenen wonen en alarmering, 
Zorg aan Huis, gemaksdiensten of 
dagbesteding willen, zijn bij Akkers 
aan het juiste adres.

De Tuinen
De bewoners van Akkers wonen 
verdeeld over vijf afdelingen. De 
Vlindertuin en de Heidetuin zijn 
verpleegafdelingen voor mensen met 
dementie, met één- en enkele twee- 
persoonskamers. De kamers hebben 
een eigen douche. Elke afdeling 
heeft een gezellige huiskamer waar 
bewoners gezamenlijk de maaltijd 
gebruiken of van huiselijke (sfeer)
activiteiten genieten, zoals het lezen 
van de krant, een gezelschapsspel 
spelen of zelf koken. Aan deze 
activiteiten kunnen familieleden en 
vrijwilligers deelnemen want wij 
vinden het belangrijk dat zij zich ook 
thuis voelen.

De Bos- en Watertuin zijn verzor-
gingshuisafdelingen; de Bloemen-
tuin is ook een verpleegafdeling. 
Bewoners van deze afdelingen 
hebben een eigen kamer met 
keukenblok, douche, toilet en 
alarmering. Ze kunnen hun apparte-
ment inrichten zoals ze het zelf 
prettig vinden.

Gasterij 
Restaurant de Gasterij is het centrale 
ontmoetingspunt voor bewoners, 
familie en bezoekers. Zij kunnen hier 
terecht voor een praatje, een 
speciaal gerecht van de kleine kaart, 
een brood- of warme maaltijd. De 
medewerkers in de Gasterij zorgen 
voor sfeer en ambiance waarbij 
gastvrijheid voorop staat. Akkers 
organiseert dagbestedingactiviteiten, 
maar ook basisscholen en het 
verenigingsleven uit het dorp geven 
hier regelmatig acte de présence om 
iets te doen met en voor bewoners. 

Archipel Akkers  

In het ‘hart’ van het dorp
Archipel Akkers is een klein woonzorgcentrum in het centrum van Nuenen.  

Het bevindt zich letterlijk en figuurlijk in het ‘hart’ van het dorp, want Akkers  

is verankerd in het leven van veel Nuenenaren. ‘Eigen’ en ‘vertrouwd’ zijn  

begrippen die bij Akkers passen.



Het zorgteam van Akkers zorgt 
samen met een specialist ouderen-
geneeskunde, fysio- en ergothera-
peuten, diëtisten en logopedisten 
voor ondersteuning en behande-
ling van bewoners. Bewoners met 
een verzorgingshuisindicatie 
kunnen veel zelf. Als er hulp of 
ondersteuning nodig is, bijvoor-
beeld bij het douchen, dan is die 
hulp vanuit Akkers 24 uur per dag 
aanwezig.

Op papier
Akkers werkt met contactverzor-
genden. Zij zijn het eerste aan-
spreekpunt. In overleg met familie 
en cliënten, zetten de contact-
verzorgenden alle zorgafspraken 
op papier in een zorgleefplan. 

Deze afspraken worden regelmatig 
geëvalueerd en besproken met 
familie zodat alle afspraken 
up-to-date blijven.

Familie en vrijwilligers
Partners, kinderen, vrienden en 
buren van cliënten zijn van harte 
welkom in Akkers. Voor ons zijn zij 
een waardevolle informatiebron. 
Ze kennen het karakter van hun 
naaste en zijn op de hoogte van  
de levensloop. Deze inbreng is 
kostbaar. Net als de steun van de 
180(!) vrijwilligers die bij Akkers 
werken. Met hun enthousiasme en 
aandacht leveren zij een belang-
rijke bijdrage aan de sfeer in huis. 

Veilig zijn, 
veilig voelen
Bij Akkers werken gemotiveerde en goed geschoolde mede- 

werkers die beseffen dat ze werken met mensen die kwetsbaar 

zijn. Het zijn medewerkers die goed luisteren, signalen opvangen 

en begrijpen. Die handelen als dat nodig is, zodat cliënten  

niet alleen veilig zíjn, maar zich ook veilig vóelen. Allemaal 

eigenschappen die van medewerkers in de zorg, medewerkers  

bij Akkers maken.

“Eens in de twee weken heb ik  
een voorlees- en verteluur in  
de woonkamer van de verpleeg-
afdeling. Ik vind het fijn om te doen 
omdat ik merk dat bewoners 
genieten van de rust en de sfeer. 
Het leven heeft zo zijn zorgelijke 
kanten maar het kan ook leuk  
en goed zijn. Soms moet je die kant 
opzoeken en benadrukken. Ik doe 
dat met behulp van verhalen, 
liedjes, versjes en gedichten.  
Ook mensen met dementie hebben 
gevoel voor humor. Dan zie je  
zo’n stille, voorzichtige glimlach 
op een gezicht verschijnen… 
dat is zo mooi!”
Tonny Lakerveld,  
vrijwilliger Akkers Heidetuin



Z0rg aan Huis
Als het nodig is, kunnen de bewo-
ners van Jo van Dijkhof gebruik 
maken van de 24-uurs zorg en 
welzijnsservices van Akkers,  
zoals Zorg aan Huis. 
Van deze voorzieningen kunnen  
omwonenden eveneens gebruik 
maken. 

Gasterij 
Jo van Dijkhof heeft een mooie, 
centraal gelegen ontmoetings- 
ruimte: de Gasterij. Hier ontmoeten 
bewoners en mensen uit de wijk 
elkaar. Het is een aangename plek 
om te eten, te kletsen of om mee  
te doen aan activiteiten.

Wat ik kenmerkend vind voor
Gasterij van Jo van Dijkhof?

De gastvriendelijkheid en  
gezelligheid.
Bij ons is iedereen welkom.
Bewoners van Jo van Dijkhof maar 
ook mensen uit de omgeving. 

Veel buurtbewoners hebben de 
weg naar de Gasterij gevonden.
Vieren hier hun verjaardags- of 
huwelijksfeest.
We hebben diverse clubs die hier 
hun thuisbasis hebben gevonden.
Er is altijd wel iets te doen.
 
Dagbesteding van Archipel heeft 
een eigen ruimte tot haar beschik-
king. Zorg aan Huis Archipel werkt 
ook vanuit locatie Jo van Dijkhof
Heeft u interesse in bovenstaande 
service van Archipel neem contact 
op met locatie Jo van Dijkhof.

Of kom eens binnen kijken,  
dan kunnen we kennis maken.
 
Patricia van Boerdonk
teamleider facilitaire diensten 
Gasterij Jo van Dijkhof

Jo van Dijkhof

Zorg als het nodig is,  
de klok rond

Aan de Jo van Dijkhof in Nuenen ligt wooncomplex Jo van Dijkhof:  

84 nieuwe, moderne appartementen voor senioren met een zorgindicatie.

Deze bewoners wonen zelfstandig. 



Indicatie
Voor opname in zorgcentrum 
Akkers is een indicatie ZZP 3 en 4 
of een indicatie ZZP 5 t/m 8 nodig. 
Een indicatie beschrijft de zorg die 
volgens een deskundige nodig is. 
Deze indicatie wordt afgegeven 
door het Centraal Indicatieorgaan 
Zorg (CIZ). Het grootste deel van 
de kosten wordt gedekt door de 
Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten (AWBZ). De eigen bijdrage 
wordt berekend door het Centraal 
Administratie Kantoor (CAK).

Omgeving
Akkers ligt in het centrum van 
Nuenen, op loopafstand van 
winkels en de markt. Akkers is 
goed bereikbaar met openbaar 
vervoer. Er is voldoende parkeer-
ruimte aanwezig.

Jo van Dijkhof ligt in Nuenen Zuid, 
dichtbij bossen en een klein 
winkelcentrum. Met openbaar 
vervoer is Jo van Dijkhof gemakke-
lijk te bereiken.

Uitgelicht
Archipel vindt kwaliteit belangrijk. En ook al is zorg mensenwerk, 

het is meetbaar. We hebben al enkele jaren het gouden keur-

merk. We hanteren eveneens het PREZO Kwaliteitssysteem dat 

de nadruk legt op tevredenheid van cliënten. Keuringen meten 

hoe cliënten zorg ervaren. Aan ons vervolgens de beurt  

om hier iets van te leren. 

“Mijn moeder woont nu twee jaar 
in Akkers en ik ben blij dat ze het 
naar de zin heeft. Ze is heel 
enthousiast over de activiteiten  
die hier worden georganiseerd.  
Als het even kan, doet ze mee.  
Ze gaat graag naar Brabant culinair 
in de Gasterij. Dan bakken ze verse 
frites met kroket. Daar verheugt 
mijn moeder zich de hele dag op.”
Maria Jager, dochter van mevrouw 
Wijsbek, Akkers Bloementuin



Dagbesteding bij Akkers en  
in Jo van Dijkhof? Puur maatwerk!
Bij Akkers en in Jo van Dijkhof 
worden regelmatig vernieuwende 
en creatieve activiteiten gepland, 
zodat er iets te kiezen blijft. Ook 
worden veel uitstapjes buitenshuis 
georganiseerd waardoor cliënten 
zolang mogelijk deel blijven 
uitmaken van het gewone leven. 
Buurtbewoners van Akkers met en 
zonder indicatie zijn van harte 
welkom om met een dagbestedings-
coach hun wensen ten aanzien van 
dagbesteding te bespreken. 
Het aanbod in Jo van Dijkhof bestaat 
uit clubs en workshops waar tegen 
betaling aan deelgenomen kan 
worden. Soms is aanmelding vooraf 
nodig, vaak gaat het op basis van 
vrije inloop.

Ook buurtbewoners  

zijn van harte welkom

Eigen bijdrage
Voor het basis ontspanningspro-
gramma in Akkers hoeven bewoners 
met een indicatie niet te betalen; 
buurtbewoners zonder indicatie 
betalen hiervoor wel een bijdrage. 
Voor het bijwonen van clubs of 
deelname aan workshops zowel op  
Akkers als Jo van Dijkhof wordt aan 

alle deelnemers een bijdrage in de 
kosten gevraagd. De hoogte hiervan 
is afhankelijk van de activiteit en de 
mogelijkheden (ruimte) binnen de 
indicatie. De dagbestedingscoach 
van Akkers zet het graag samen met 
u op een rij. 

“Nee, ‘leuk’ is het verkeerde 
woord. Ik heb het ‘goed’ hier. Ook 
al was het in het begin even 
wennen. Gelukkig is de verzorging 
geweldig. Ik heb ergens gelezen 
dat de cliënt bij Archipel in regie 
is, dus ik zeg het als ik iets graag 
wil. Ik vind het bijvoorbeeld 
belangrijk dat mijn kamer netjes 
is. Ik zeg het, maar blijf natuurlijk 
wel aardig.” 
Mevrouw Wijsbek (97), bewoonster 
van Akkers Bloementuin

Dagbesteding
Bij Archipel is de cliënt in regie. Dit betekent dat cliënten hun leven  

zoveel mogelijke leven zoals ze dat gewend zijn. Eén van de manieren  

om de cliënt in regie te laten blijven, is door de inzet van een dagbestedings-

coach voor bewoners van Akkers. Deze coach bekijkt met de cliënt en  

de contactpersoon wat de wensen en mogelijkheden voor dagbesteding  

zijn. Ligt de voorkeur bij individuele activiteiten of in de groep? 

“Ik vind het belangrijk dat er 
voldoende keuzemogelijkheden 
voor dagbesteding zijn. Het 
aanbod in Akkers bestaat uit een 
basis ontspanningsprogramma 
met muziek- en filmavonden, 
kienen en Brabants culinair. 
Daarnaast zijn diverse clubs: 
rikken, koersbal, schilderatelier of 
Klein klassiek concert. En we 
bieden vernieuwende workshops 
aan zoals gedichten schrijven of 
djembé spelen. Door deze diversi-
teit aan activiteiten, creëer je een 
goede balans tussen herkenbare 
en vernieuwende activiteiten; voor 
elk wat wils.”
Riet Odekerken,  
manager dagbesteding en welzijn



Wilt u meer weten over Archipel Akkers of Jo van Dijkhof? 
U bent van harte welkom om nader kennis te maken. 
U kunt hiervoor contact opnemen met 

Archipel Servicepunt
telefoon 040 264 64 64
e-mail servicepunt@archipelzorggroep.nl
www.archipelzorggroep.nl

Wij helpen u graag verder!

Archipel Akkers
Margot Begemannstraat 9
5671 CW Nuenen
telefoon 040 263 59 99
e-mail akkers@archipelzorggroep.nl

Jo van Dijkhof
Jo van Dijkhof 110
5672 DA Nuenen
telefoon 040 284 52 29
e-mail horeca.jovandijkhof@archipelzorggroep.nl 

het gevoel van samen


