
SENIOREN EN WONEN

8 WESTLAND

Huiselijkheid en persoonlijke zorg. Dat biedt Huize Dijckwegh in
Naaldwijk haar seniore bewoners. Een concept dat aanslaat. 
‘Binnen een jaar na de opening vorig jaar zaten we al vol.’
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‘Net een klein
hotel, maar dan
met zorg’

H uize Dijckwegh, een kleinschalige
particuliere woonzorgvoorziening
voor ouderen, opende in augustus
vorig jaar haar deuren in een voor-

malig schoolgebouw. Na een grondige ver-
bouwing was het huis klaar voor 21 senioren.
En die meldden zich al snel aan. ‘Binnen een
jaar zaten we vol; dat was boven verwachting’,
blikt directeur Vera Vrolijk terug. ‘We hadden
verwacht daar zeker anderhalf jaar over te
doen. Dit is een nieuw concept voor het West-
land. En Westlanders willen vaak toch eerst
even de kat uit de boom kijken.’ Vera kan het
weten, ze komt zelf uit het Westland. ‘Samen
met enkele vastgoedondernemers hebben we in
2011 een soortgelijk concept neergezet in Hille-
gersberg. Dat is zo’n succes dat we een tweede
huis wilden openen. Omdat we allemaal hier
vandaan komen of hier wonen, vonden we het
leuk om dat in onze eigen omgeving te doen.’

 
WELZIJN Huize Dijckweg biedt huiselijke,

persoonlijke zorg. ‘We worden wel vergeleken
met een klein hotel, maar dan met zorg erbij’,
vertelt Vera. ‘We hebben een heel ruim team.
Onze mensen willen oprecht goed zorgen en
krijgen daar ook de tijd voor. Welzijn is daar een
belangrijk onderdeel van. We bieden vijf dagen
in de week activiteitenbegeleiding en zorgen dat
iedereen zo veel mogelijk in beweging blijft. We
maken ook uitstapjes, zoals naar het Varend
Corso. En we zijn naar de musical van de buurt-
school geweest. Hartstikke leuk. Zulke dingen
houden we er zeker in.’

De grote belangstelling voor Huize Dijck-
wegh bracht wel wat uitdagingen met zich mee,
zegt Vera. ‘De zorgsector kampt met een tekort
aan gediplomeerd personeel. Mensen die van
baan wilden wisselen om bij ons te komen wer-
ken, hadden een opzegtermijn en waren dus
niet direct inzetbaar. Terwijl de tendens bij de
aanmeldingen was: mijn moeder kan niet meer
alleen wonen. Kan ze volgende week al bij jullie
komen? Gelukkig hebben we een team dat er vol
voor gaat en extra diensten wilde draaien tot er
voldoende personeel was. Heel fijn!’

 
Vera en de vastgoedondernemers hebben

geen vastomlijnde plannen voor de toekomst.
‘Ons doel is niet om in vijf jaar tijd tien huizen
uit de grond te stampen. Daarmee ondermijn je
je eigen kwaliteit. We zijn nu vooral blij dat alles
goed loopt en de tevredenheid hoog is. We wil-
len het de mensen die bij ons wonen én ons
team zo aangenaam mogelijk maken.’

Vera Vrolijk: 'We willen het de

mensen die bij ons wonen én

ons team zo aangenaam mo-

gelijk maken.'
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Huize Dijckwegh
In Huize Dijckwegh

hebben bewoners 

- ook echtparen zijn

welkom - een ruime 

eigen woning. Verder

zijn er een gemeen-

schappelijke huiskamer

met een open haard,

een eetkamer, biblio-

theek en een open 

keuken. Elke avond

wordt er vers gekookt

door een kok. 

Bewoners die dat wil-

len, kunnen helpen met

koken.
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