Wonen, welzijn en zorg
bij Sint Jozefoord

Over Sint Jozefoord
Sint Jozefoord biedt wonen
met zorg voor ouderen. Voor
senioren uit de omgeving
bieden wij huishoudelijke hulp,
wijkverpleging, dagbesteding
en maaltijd aan huis.

Onze waarden
Sint Jozefoord vindt het belangrijk om menswaardige aandacht
te hebben voor elkaar. De kracht zit in de verbondenheid. Door te
zorgen voor een betekenisvol leven voor alle ouderen in de lokale
omgeving waarbij ze op eigen wijze invulling kunnen geven aan hun
leven, draagt Sint Jozefoord bij aan deze verbinding. Daarbij laat
Sint Jozefoord zich leiden door vier kernwaarden. Ze wijzen Sint
Jozefoord de weg en helpen bij het bepalen van de koers.
Zingeving
Zin geven in en aan de dag
staat centraal in ons handelen,
zien en gezien worden, met
respect voor het verleden en
oog voor de toekomst.
Vakmanschap
Hoog kwalitatief handelen,
autonoom handelen, eigenaar
zijn, kritisch naar onze manier
van werken en steeds zoeken
naar verbetering.

Persoonlijke aandacht
Zien en gezien worden, zowel
bij alle ouderen als de medewerkers.
Openheid
We treden de wereld open
tegemoet, van buiten naar
binnen en andersom, collectief
en individueel, we stellen ons
open voor de lokale gemeenschap en elkaar, betrekken
familie en mantelzorgers voor
optimale zorg.

Onze dienstverlening
Maaltijd bij u thuis
Nuland, Vinkel, Geffen, Rosmalen, Nuland

Hulp bij het huishouden
Geffen
Nuland

Den Bosch, Nuland, Vinkel, Geffen
(Geffen alleen zonder indicatie)

Dagbesteding
Nuland, Vinkel, Geffen

Rosmalen
Maliskamp

Vinkel

‘s-Hertogenbosch

Wijkverpleging
Nuland, Vinkel, Geffen, Rosmalen, Maliskamp

Wonen met zorg en verpleeghuiszorg
Nuland

Hulp bij het huishouden
Sint Jozefoord biedt u
ondersteuning bij het
huishouden, afgestemd
op uw wensen en uw
manier van leven. Onze
medewerkers komen uit
de omgeving en werken
met aandacht en oprechte
betrokkenheid. Samen
met ons bekijkt u wat u
zelf kunt doen en wat
mensen uit uw omgeving,
familie of mantelzorger,
kunnen doen voor u.

Maaltijd bij u thuis
Gezond eten thuis laten
bezorgen. Dat kan met de
maaltijdservice van Sint
Jozefoord. U kiest zelf uw
maaltijden en ontvangt
deze koelvers thuis. Zo
eet u warm en gezond,
op het moment dat het
u uitkomt. De maaltijden
zijn gevarieerd, gericht op
het seizoen, gezond en
verantwoord. Uiteraard
houden wij rekening met
uw dieetwensen.

Wij bezorgen de maaltijden een keer per week in
Nuland, Vinkel, Geffen en
Rosmalen.
U heeft geen indicatie
nodig voor de maaltijdservice en u zit niet vast
aan een abonnement.

Ook als mantelzorger
kunt u voor huishoudelijke
zorg bij ons terecht. De
gemeente ’s-Hertogenbosch biedt aan mantelzorgers die wonen in de
gemeente én zorgen voor
iemand in de gemeente
een tegemoetkoming in
de kosten voor hulp bij het
huishouden. U kunt kiezen
voor ondersteuning bij uw
naaste of bij u zelf. Uiteraard kunnen wij hierbij
helpen. Neem hiervoor
contact met ons op.

“Ik ben blij met de hulp, en ook met de aandacht
en het praatje. Dat maakt het verschil.”

Wijkverpleging
Als u thuis woont en
hulp nodig heeft met uw
persoonlijke verzorging
of verpleging, kunt u een
beroep doen op de wijkverpleging van Sint
Jozefoord.

Dagbesteding
Bent u al wat ouder, voelt
u zich eenzaam of heeft u
lichamelijke klachten? Of
bent u soms wat vergeetachtig? Dan kan het fijn
en belangrijk zijn om een
vaste structuur te hebben,
onder de mensen te
komen en mee te doen
met activiteiten.
De dagbesteding biedt
een goede afwisseling van
activiteiten en rust. U doet

zo actief en vitaal mogelijk
mee met diverse activiteiten, zoals wandelen,
bewegen, zingen, schilderen, tuinieren, biljarten of
handwerken. Geheugentraining en andere oefeningen zorgen ervoor dat
uw geest scherp blijft.
Daarnaast kunt u genieten
van een warme maaltijd,
die – zo mogelijk – samen
met u wordt bereid.

Wij ondersteunen u in het
behoud van uw eigen
regie, in samenwerking
met uw mantelzorgers. U
krijgt zoveel mogelijk een
vast en vertrouwd gezicht
bij u thuis.

Het wijkteam van Sint
Jozefoord werkt samen
met huisartsen, collegazorgorganisaties en vrijwilligersorganisaties om
in beeld te krijgen welke
hulp en zorg u thuis nodig
heeft. Voor iedere cliënt
wordt een persoonlijk plan
opgesteld om passende
zorg te leveren.

“Door de goede zorg kon mijn moeder
de afgelopen jaren, na het overlijden van
mijn vader, zelfstandig blijven wonen.”

“We kregen een warm welkom. Alles bespreekbaar,
in belang van mijn moeder. Ze mag zijn wie ze is en
voelt zich gehoord en begrepen. En ik ook. Ik heb
er ineens een heel grote familie bij.”

Verpleeghuiszorg
Indien u zorg nodig heeft
en zorg aan huis voor u
niet meer voldoende is,
kunt u kiezen voor wonen
met verpleeghuiszorg bij
Sint Jozefoord.
Al jaren wordt onze zorg
hoog gewaardeerd door
onze bewoners, cliënten
en hun naasten bij cliënttevredenheidsonderzoeken en op de website van
Zorgkaart-Nederland.
Wij bieden verpleeghuiszorg met een kleinschalig
karakter. Onze bewoners
wonen in kleinschalige

woongroepen, met een
grote gezamenlijke huiskamer en keuken en een
eigen appartement. Er
wordt samen gekookt en
gegeten, kleine taken in
het huishouden gedaan
en gezellige activiteiten
ondernomen.
Deze woonvorm is vooral bedoeld voor mensen
met psychogeriatrische
klachten, zoals dementie
(Ziekte van Alzheimer of
vasculaire dementie). Door
het kleinschalige karakter
is de geboden zorg
persoonlijk en huiselijk.

In 2018 is Zicht op Nuland
gebouwd, waar 8 woongroepen gehuisvest zijn.
Daarnaast zijn alle
appartementen in het
oude klooster de afgelopen jaren volledig
gerenoveerd en aangepast aan de wensen
en eisen van deze tijd. In
2023 zal Sint Jozefoord
plaats bieden aan 172
bewoners.

Kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg
Het uitgangspunt van Sint
Jozefoord in de zorg en ondersteuning is zoveel mogelijk
aansluiten bij wat u, de cliënt,
belangrijk vindt. Want kwaliteit
van leven is meer dan kwaliteit
van zorg. We vinden het belangrijk om u, uw levensverhaal
en uw naasten te kennen. Zo
kunnen we zorg leveren die past
bij uw wensen en behoeften, en
kunt u zichzelf zijn en blijven.
Uw mantelzorgers, familie en
naasten zijn altijd welkom.
Komen ze een handje helpen
bij het ontbijt? Trekt u er samen
op uit met de duo- of rolstoelfiets? Of brengt u met elkaar
een bezoekje aan onze mooie
kloostertuin?

Uiteraard hebben we ook
aandacht voor de kwaliteit van
zorg. Regelmatig voeren we
interne en externe audits uit, om
ons kwaliteitsbeleid te (laten)
beoordelen. Zorg en ondersteuning van Sint Jozefoord is door
een onafhankelijk auditbureau
beloond met het kwaliteitskeurmerk van Prezo.

Religie
De bosrijke omgeving, de
karakteristieke architectuur van
het gebouw, de kapel en de
serene rust.
Veel aan Sint Jozefoord ademt
de sfeer van het verleden als
klooster. Dat wordt versterkt
doordat er nog altijd zusters bij

ons wonen en door de mogelijkheden voor gebed, meditatie,
geestelijke begeleiding en het
(dagelijks) bijwonen van vieringen in de kapel.
Maar misschien nog wel
bepalender voor de sfeer in ons
huis, is de cultuur van respect.

Spiritualiteit en zingeving zijn
voor Sint Jozefoord thema’s die
ertoe doen. Deze erfenis uit onze
rijke geschiedenis koesteren we.
De verbondenheid is dan ook
groot. Niet alleen tussen de
medewerkers en bewoners,
maar ook tussen bewoners
onderling.

Geschiedenis
Sint Jozefoord is begin jaren ’50
gebouwd door de Congregatie
Dochters van Maria en Joseph.
Het klooster was een oase van
rust, precies zoals de zusters
voor ogen hadden. Het klooster
was bestemd voor oude en zieke
zusters die er konden wonen en

genieten van hun welverdiende
rust.
De Bossche congregatie
Dochters van Maria en Joseph,
in de volksmond de Zusters van
de Choorstraat genoemd, kreeg
het landgoed geschonken na de
Tweede Wereldoorlog.

Sinds 1992 wonen er ook zusters
van andere congregaties bij Sint
Jozefoord, en vanaf 2008 zijn
ook niet-religieuzen als bewoner
welkom. Momenteel zijn er zo’n
154 bewoners en wonen er
zusters van 12 congregaties.
(stand: oktober 2022)

De manier waarop de zusters
met elkaar omgaan, met respect en aandacht voor de ander,
heeft zijn sporen nagelaten in
onze identiteit en in de manier
waarop wij met elkaar omgaan.

Welkom
Welkom bij Sint Jozefoord.
We stellen ons in deze brochure
graag aan u voor. We vertellen
over wie we zijn en wat we voor
u kunnen doen.
Heeft u na het lezen van deze
brochure nog vragen? Of wilt u
bijvoorbeeld een rondleiding?
Wij helpen u graag verder!

Sint Jozefoord
Duyn en Daelseweg 15
5391 EC Nuland
073 5 342 342
www.jozefoord.nl

