Woonvisie Akkers

Woonvisie Akkers
In deze woonvisie staat beschreven wat de
medewerkers van Akkers, samen met de bewoner, zijn
eerste contactpersoon, verwanten, mantelzorgers en
vrijwilligers nastreven. Akkers wil een thuis zijn voor
mensen die te maken hebben met psychogeriatrische
problemen of somatische beperkingen.

De medewerkers van Akkers
bieden persoonlijke zorg en
ondersteuning die aansluiten bij
het levensverhaal van de verschillende bewoners. De vragen
en behoeften van de bewoners
vormen het vertrekpunt van de
zorg. Eigen regie gebaseerd op
keuzes die voor de bewoner en
diens naasten belangrijk zijn,
staat voorop.
Bij Akkers streven we ernaar om
een zo veilig mogelijke omgeving
te creëren, met verantwoorde zorg
die bijdraagt aan tevredenheid,
welzijn en geluk. We willen een
gastvrije locatie zijn waarin
sfeervol wonen centraal staat,
passend bij de woonbehoeften
van bewoners.
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aan het scheppen van zo
passend en veilig mogelijke
voorwaarden, waardoor iedere
bewoner een gevoel van thuis
ervaart.
• Goede zorg en welzijn vragen
erom om samen met de
bewoner, de eerste contactpersoon, zijn verwanten en
mantelzorgers goede keuzes te
maken. Bijvoorbeeld over de
behoefte aan rust, het aanbieden van meer of juist minder
prikkels, veiligheid, verzorging
en voeding. Akkers streeft een
open sfeer na, zodat er tijdig
met elkaar ‘het goede gesprek’
gevoerd kan worden, om elkaar
te horen, te begrijpen en om
samen besluiten te nemen.

Wat biedt Akkers aan?
• Vanuit vakmanschap, kunde,
betrokkenheid en een respectvolle bejegening wil Akkers de
bewoners een veilige thuishaven aanbieden en aansluiten
bij het leven dat bewoners
leidden voordat ze in Akkers
kwamen wonen. Het levensverhaal van elke bewoner is het
begin van begrip, besef en
compassie. Op Akkers zien we
deze verhalen als basis voor de
persoonlijke omgang met elke
bewoner.

• Akkers stimuleert en activeert
bewoners waar mogelijk door
passende activiteiten aan te
bieden. We creëren mogelijkheden voor samenzijn en
groepsactiviteiten, maar ook om
individueel of in een kleine
groep tijd door te brengen.
Bewoners die hier zelf niet meer
toe in staat zijn, worden ondersteund bij het vasthouden van
hun levensritme.

• Je thuis voelen betekent voor
iedere bewoner iets anders. De
ene bewoner wil graag gebruik
maken van de maximale vrijheid
en ruimte van Akkers, terwijl de
andere bewoner juist geborgenheid zoekt of zo veel mogelijk
tijd wil doorbrengen in het eigen
appartement. Akkers draagt bij
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• Akkers heeft als uitgangspunt
dat medewerkers en vrijwilligers
bewoners vanuit hun vakmanschap of achtergrond ondersteunen bij wat zij nodig
hebben. Eventueel kunnen zij
een beroep doen op de expertise die binnen de organisatie
Archipel beschikbaar is.

nemen aan activiteiten in het
dorp, wordt dat van harte
ondersteund.

• Akkers erkent de meerwaarde
van cliëntparticipatie en medezeggenschap. In het verlengde
van wet- en regelgeving wordt
dit gestimuleerd en
gefaciliteerd.

Contact
Margot Begemannstraat 9
5671 CW Nuenen
040 263 57 00
akkers@archipelzorggroep.nl

• Akkers staat midden in Nuenen.
Waar mogelijk kan het dorp
gebruikmaken van ruimtes of
voorzieningen. En ook als een
bewoner kan (blijven) deel-

of neem contact op via het
Archipel Servicepunt
040 264 64 64
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