
 

 

Korenschoof 

Locatie  

Locatie Korenschoof, gesitueerd in het centrum 

van Heinenoord is op loopafstand van lokale win-

kels. Er bevindt zich o.a. een supermarkt, een 

bakker, een bloemist en een kapper. De groeps-

woning is ondergebracht in een gebouw, met een 

kinderdagverblijf en een aantal seniorenwoningen 

De groepswoning is gesitueerd op de begane 

grond.  

 

Kleinschalig wonen 

Kleinschalig groepswonen is zorg voor mensen 

met dementie in een huiselijke en herkenbare om-

geving. De bewoners vormen met elkaar een huis-

houden. De medewerkers maken deel uit van dit 

huishouden en sluiten, in de ondersteuning en de 

zorg die zij verlenen, zo veel mogelijk aan bij de 

leefstijl en de voorkeuren van de bewoners. De 

groepswoning is het huis van de bewoners en zij 

vormen als het ware een gezin, waarin zich ook 

de dagelijkse taken afspelen die in het huishouden 

gebeuren. Er is een huiskamer, er wordt gekookt 

en gemeenschappelijk gegeten. Daarnaast heb-

ben de bewoners een eigen kamer om zich terug 

te trekken.  

 

 

De woning 

Korenschoof biedt plaats aan zeven bewoners.  

Zij  hebben allen een eigen, ruime kamer en ma-

ken gezamenlijk gebruik van een grote huiskamer.  

Bewoners maken ook gezamenlijk gebruik van het 

sanitair, er zijn diverse badkamers met toilet.  

Ook is in de woning een ruimte voor de wasmachi-

ne, droger, koelkast/diepvries en een berging.  

De zitslaapkamer is volledig gestoffeerd. In ver-

band met de werkomstandigheden van de mede-

werkers worden bed en linnenkast door Zorg-

waard verstrekt. De overige inrichting van de 

zitslaapkamer mag door de bewoner en de familie 

zelf worden bepaald. Goede verlichting is hierbij 

wel erg belangrijk t.b.v. de zorgmedewerkers.  

Foto’s en schilderijtjes e.d. kunnen aan de muur 

worden gehangen via een railsysteem, er mag niet 

in de muur worden geboord. 

Team 

Elke bewoner krijgt een EVV’er  (Eerste Verant-

woordelijke Verzorgende) toegewezen die verant-

woordelijk is voor de coördinatie van zorg rondom 

de bewoner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het centrum van Heinenoord bevindt zich locatie Korenschoof. Deze locatie ontleent  zijn naam aan 

de voormalige sporthal die nu geïntegreerd is in het tegenover gelegen schoolgebouw.  

De locatie is onderdeel van een groter pand waarin ook een kinderopvang en huurwoningen zijn  

gehuisvest. 
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Daarnaast zijn er verplegenden, verzorgenden, hel-

penden  en stagiaires, die gezamenlijk zorgen voor 

een zo aangenaam mogelijk verblijf.  Het verple-

gend personeel werkt in wisselende diensten, zoda-

nig dat er gedurende 24 uur vakkundig personeel 

aanwezig is. De medewerkers staan onder leiding 

van een zorgmanager.  

 

Activiteiten 

Omdat er een gezamenlijke huishouding wordt ge-

voerd zijn er dagelijks terugkerende huishoudelijke 

activiteiten die men thuis ook gewend was te doen. 

Uiteraard zijn ook andere activiteiten mogelijk. Er 

zijn  boeken en spelletjes, er is een radio, televisie 

en dvd/videospeler. Maar ook creatieve bezigheden 

behoren tot de mogelijkheden. Het is zeer wenselijk 

dat familie hierbij betrokken wordt. Bij uitstapjes 

wordt een eigen bijdrage gevraagd. 

In de zorg zijn niet alleen lichamelijke, psychische 

en sociale factoren van een mens belangrijk, maar 

ook het levensbeschouwelijke aspect en het gees-

telijk welzijn. In Korenschoof wordt  maandelijks 

een pastoraal uur gehouden door de geestelijk ver-

zorger. Tijdens dit uur wordt er gezamenlijk  

gezongen en vindt er een gesprek plaats n.a.v. een 

Bijbelgedeelte of een Bijbels thema. 

 

Cliëntenraad en -commissie 

De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle  

cliënten van Zorgwaard. De Cliëntenraad wil graag 

weten wat er bij de cliënt leeft. De Cliëntenraad 

wordt gevoed door de cliëntencommissies. Iedere 

locatie heeft een vertegenwoordiging.  Er is altijd 

plaats voor nieuwe leden, zowel in de cliëntencom-

missies als in de Cliëntenraad. Zie de flyer 

’Cliëntenraad’ voor meer informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresgegevens 

Zorgwaard  

Locatie Korenschoof 

Wouter van den Walestraat 1 

3274 CR  Heinenoord 

Telefoon:  0186– 577577 

Email:  korenschoof@zorg-waard.nl 

Website: www.zorg-waard.nl 

 

 


