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Schoterhof, deel uitmakend van Stichting SHDH, is een moderne 
woonzorgvoorziening voor circa 150 ouderen en heeft een wijkfunctie 
voor oudere buurtbewoners. Het ligt aan het Plesmanplein in Haarlem-
Noord, dicht bij een klein winkelcentrum, prima bereikbaar met open-
baar vervoer en met het rustige, groene Noordersportpark op loop-
afstand. Rondom het gebouw liggen fraaie gazons met plantenborders 
en een gezellig terras en zitjes, waar het bij mooi weer goed toeven is.

Het complete pakket aan voorzieningen op de terreinen zorg, wonen 
en welzijn stelt ouderen in staat zo lang mogelijk zelfstandig te functi-
oneren. Daarbij hebben wij niet alleen aandacht voor de lichamelijke 
conditie, maar ook voor het sociaal en geestelijk welzijn. Sleutelwoorden 
zijn keuzevrijheid voor de cliënt, behoud van eigen regie over het leven 
en waar nodig ondersteuning door betrokken medewerkers.

Voor u ligt een brochure over Schoterhof. 
Via deze brochure informeren wij u over zorg, wonen 
en welzijn in en vanuit ons zorgcentrum. Misschien wilt 
u hier gaan wonen of heeft u om andere reden interesse
in Schoterhof. Hoe dan ook: wij hopen dat u antwoord 
krijgt op uw vragen over Schoterhof. 

Zorgcentrum Schoterhof
Plesmanplein 10
2024 HT Haarlem
telefoon (023) 512 82 00

www.shdh.nl

Schoterhof maakt deel uit van Stichting SHDH.
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Zorg
We hechten veel waarde aan de 
wensen en zelfstandigheid van onze 
cliënten. Daar stemmen wij onze 
dienstverlening op af. Onze mede-
werkers nemen u geen taken uit 
handen die u zelf kunt doen, 
maar staan voor u klaar als 
het niet meer gaat. 

U kunt op onze medewerkers rekenen 
als u begeleiding, verzorging of ver-

pleging nodig heeft. Ook als het gaat om intensieve zorg of als u ziek bent. 
U kunt dan in uw eigen appartement blijven wonen. Dankzij de deskun-
digheid van onze medewerkers en de aanwezigheid van hoogwaardige 
verpleegartikelen kan (tijdelijke) verhuizing naar een verpleeghuis zo lang 
mogelijk uitgesteld of zelfs voorkomen worden.
Ouderdom brengt behalve lichamelijke gebreken soms ook psychische of 
sociale problemen met zich mee. Daardoor kunnen ouderen zich, ondanks 
alle voorzieningen in Schoterhof, toch eenzaam of angstig voelen. U kunt 
dan een beroep doen op onze gespecialiseerde begeleiding en ondersteu-
nende activiteiten.
In principe kunt u in Schoterhof uw eigen huisarts kiezen. Echter, om 
adequaat te kunnen reageren op adviezen van een arts, werken wij nauw 
samen met de huisartsen uit de drie waarneemgroepen in Haarlem-Noord. 
Ook voor fysiotherapie of osteopathie kunt u terecht in Schoterhof. 
U bent in principe zelf verantwoordelijk voor het dagelijks schoonhouden 
van uw appartement. Eens per week komt een huishoudelijk medewerk-
ster uw appartement schoonmaken. Het wassen van linnengoed en 
machine-wasbare kleding kan, tegen vergoeding, door een wasserij 
verzorgd worden. Tegen een vergoeding kan men ook het reinigen en 
stomen van andere kleding voor u regelen.

Boulevard   Voor cliënten met een geheugenstoornis heeft Schoterhof 
een speciale afdeling. De Boulevard, op de eerste etage van Schoterhof, 
biedt circa dertig dementerende ouderen de zorg en aandacht die ze nodig 
hebben. Het accent ligt op het sociale welzijn van de ouderen en de klein-
schaligheid, o.a. koken per huiskamer. 
Elke cliënt heeft een eigen slaapkamer met badkamer. Daarnaast zijn 
er huiskamers waar de ouderen overdag kunnen verblijven. In die huis-
kamers wordt de cliënten onder deskundige leiding een aangepast aktivi-
teitenprogramma aangeboden. Op deze afdeling is een verpleeghuisarts 
verantwoordelijk voor de medische zorg. 

Eens per week maken onze huishoudelijk 
medewerkers uw appartement schoon. 
Uw bed opmaken en afstoffen moet u 
in principe zelf doen. Als dat niet gaat, 
assisteren wij u natuurlijk.

Onze medewerkers en vrijwilligers 
begeleiden en ondersteunen u waar 
nodig. Zij zorgen er voor dat u zich 
snel thuis zult voelen in Schoterhof. 
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Wonen
Schoterhof heeft twee vleugels: 
hoogbouw met negen verdiepingen 
en laagbouw met vijf verdiepingen. 
Vanaf de bovenste etages van de 
hoogbouw heeft u een weids uit-
zicht over Haarlem en omgeving!

Comfortabele appartementen Schoterhof heeft zeer comfor-
tabele appartementen. Deze zijn rolstoeltoegankelijk en hebben volledig 
aangepast sanitair. De appartementen hebben een woongedeelte met 
kitchenette, een slaapgedeelte, een ruime douche- en toiletruimte en de 
meeste appartementen hebben ook een berging. Voor echtparen heeft 
Schoterhof enkele tweepersoonsappartementen met een extra ruimte. 
Ook de aanleunwoningen in Buitenhof (zie hieronder) bieden prima 
mogelijkheden voor echtparen. In ieder appartement vindt u een 
elektrisch kookplaatje, een koelkast en een telefoon met alarmfunctie. 
Het woon- en slaapgedeelte heeft een aansluiting voor radio en tv. 
Voor uw post heeft u een eigen afsluitbare brievenbus bij uw 
appartement. 
Uiteraard mag u uw woning geheel naar eigen inzicht en smaak inrich-
ten. Huisdieren zijn welkom, echter onder bepaalde condities.

Buitenhof: voor zelfstandig wonende 55+-ers  
Naast Schoterhof ligt Buitenhof, een complex van 43 woningen, bestemd 
voor zelfstandig wonende alleenstaanden of echtparen vanaf 55 jaar. 
Buitenhof bestaat uit sociale en vrije sector huurwoningen. 
Het complex heeft een eigen entree en is via een gang verbonden met het 
zorgcentrum. Ieder appartement is voorzien van een alarminstallatie. 

Indien gewenst kunnen de bewoners 
verzorging vanuit Schoterhof krijgen. 
Ook kunnen zij deelnemen aan het ruime activiteitenaanbod 
en gebruikmaken van het ‘Sterrestaurant’ van Schoterhof. 

Veiligheid  Ieder appartement is voorzien van een extra slot. 
Wanneer u dit slot gebruikt, is het voor derden onmogelijk uw appar-
tement te betreden. Schoterhof is via de hoofdingang 24 uur per dag 
toegankelijk. U ontvangt een elektronische sleutel waarmee u de hoofd-
ingang kunt openen als de receptie gesloten is.
Wij vinden het heel belangrijk dat u zich bij ons veilig voelt. Daarom 
hebben alle appartementen een alarminstallatie, waarmee u op ieder 
moment hulp kunt inroepen. 

Niet roken  In alle ruimtes, behalve de appartementen, geldt een 
rookverbod. Alle appartementen en ruimtes zijn voorzien van warmte/
rookmelders. Op een aantal centrale plaatsen en in de gangen zijn brand-
melders en brandblusapparaten aanwezig. Overal door het gebouw treft 
u plattegronden en instructies aan voor het geval zich een calamiteit 
voordoet.

Het plein van Buitenhof, waar 55+-ers 
zelfstandig wonen, is een lust voor het 
oog. Dit is te danken aan de kleuren 
van de etages, de grote planten en de 
fraaie zitjes. 



De receptie is het centrale informatiepunt 
van Schoterhof. Onze receptiemedewerkers 
nemen de telefoon aan, ontvangen gasten 
en zijn de vraagbaak voor onze cliënten. 
Bij de receptie kunt u ook terecht voor 
kopieën en voor het versturen van fax-
berichten. De receptie is elke dag geopend.
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Welzijn
U hoeft zich bij ons in huis beslist 
niet te vervelen. Wij doen ons best 
steeds een afwisselend programma 
samen te stellen voor onze cliën-
ten en ouderen uit de wijk. Zo zijn 
er optredens van diverse artiesten, 
spelletjesmiddagen, muziekuit-
voeringen en filmvoorstellingen. 
Ook zijn er clubs voor handwerken, 
kaarten, biljarten en ‘meer bewegen 
voor ouderen’. 
Via het interne reisbureau kunt 
u korte of lange uitstapjes met de 
Schoterhofbus boeken.

Het Hofplein  Het Hofplein, de hal van Schoterhof, is het levendige 
middelpunt van ons zorgcentrum. Behalve de receptie vindt u er de win-
kel, een dames- en herenkapsalon, een fysiotherapiepraktijk, een praktijk 
voor osteopathie, de bibliotheek, het Internetcafé, de sociëteit, biljartgele-
genheid, het Sterrestaurant en het buffet met diverse hapjes en drankjes. 
Het Hofplein is een gezellig ingerichte en lichte ruimte, waarvan het dak 
bij mooi weer open kan. Hier treffen cliënten, familie en wijkbewoners 
elkaar onder het genot van een drankje of hapje. 

Dineren à la carte  ‘Eten wat de pot schaft’ is er bij ons niet meer 
bij. U kunt dagelijks uit verschillende voorgerechten, hoofdschotels en 
nagerechten een smakelijk menu samenstellen. De maaltijden kunnen 
in het Sterrestaurant worden genuttigd, waar ook uw bezoek, familie en 
wijkbewoners van harte welkom zijn. U kunt naar keuze ’s middags of 

’s avonds de warme maaltijd ge-
bruiken. Voor de broodmaaltijden 
moet u zelf zorgen. Het winkeltje 
op Het Hofplein verkoopt vers 
brood en andere eerste levensbehoeften, maar u kunt natuurlijk ook naar 
het winkelcentrum aan het Plesmanplein gaan. Als u niet zelf uw brood-
maaltijd kunt verzorgen, regelen wij dit voor u.

Andere voorzieningen  In het winkeltje kunt u terecht voor 
de dagelijkse boodschappen. Er worden onder meer dagverse producten 
(brood, zuivel, vleeswaren, fruit), koekjes, fris- en licht alcoholische dran-
ken, huishoudelijke artikelen, kadootjes, kaarten en bloemen verkocht.
Ook kunt u hier terecht voor postzegels en strippenkaarten.

In onze kapsalon bent u op afspraak van harte welkom voor alle moge-
lijke behandelingen. Desgewenst komt op afspraak een pedicure bij u op 
het appartement. 
Als u van lezen houdt, kunt u iedere donderdagochtend uw hart ophalen 
in onze bibliotheek. U vindt er een ruime collectie normale en grote-letter 
boeken. In de bibliotheek is ook het Internetcafé gevestigd. Hier worden 
regelmatig computercursussen gehouden. 

Het Hofplein is een gezellig 
ingerichte en lichte ruimte
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Groenproject   Als u zich graag met de natuur bezighoudt, is het 
groenproject van Schoterhof iets voor u. Dankzij deskundige medewer-
kers, vrijwilligers en actieve cliënten kunt u genieten van de natuur: 
binnen, maar ook buiten de muren van Schoterhof. Speciaal daartoe zijn 
enkele ruimtes, een mooie vlindertuin en diverse terrasjes ingericht.

Geestelijke verzorging   Schoterhof heeft een algemeen-
christelijke grondslag. Echter, elke oudere, al dan niet kerkelijk, is bij 
ons welkom. Iedere zondagavond wordt een dienst van woord en gebed 
gehouden, waarin bij toerbeurt predikanten en pastors van diverse ge-
zindten voorgaan. Regelmatig worden gespreksgroepen gehouden.

Voor wijkbewoners
Ook als u in de buurt van Schoterhof woont, kunt u gebruik-
maken van onze zorg en diensten: in Schoterhof, of bij u thuis. 

Wijkbewoners met geheugenproblemen kunnen terecht in de dagopvang 
van Schoterhof. En wilt u na een operatie revalideren of herstellen van 
een behandeling in het ziekenhuis? Dan bent u bij de wijkziekenboeg van 
Schoterhof aan het juiste adres. 

Ook kunnen wijkbewoners gebruikmaken van voorzieningen van 
Schoterhof, zoals de kapper, fysiotherapeut, bibliotheek, Internetcafé en 
winkel. Speciaal voor wijkbewoners die deel willen nemen aan het koers-
bal of gymnastiek, of willen biljarten, is een strippenkaart ontwikkeld. 
En het sterrestaurant van Schoterhof kunnen we bij iedereen aanbevelen: 
voor uw lunch of warme maaltijd.

In de wijk, vlakbij Schoterhof, liggen dagcentra. Deze zijn bestemd voor 
ouderen met sociale problemen, ouderen die eenzaam zijn of van wie de 
mantelzorg even ontlast moet worden. De dagcentra bieden een gezellige 
dagbesteding, inclusief een maaltijd.

Voor meer informatie over de dagcentra kunt u terecht bij de cliënt-
adviseur van Schoterhof. 

Ook voor een bezoek aan de manicure 
of pedicure hoeft u de deur niet uit. 
En hebt u groene vingers? Dan is 
het groenproject van Schoterhof 
echt iets voor u. Een verbouwde 
rollator dient als ‘schuurtje’. 

In Schoterhof kunnen (wijk)bewoners 
onder deskundige leiding 
verantwoord bewegen.

In de bibliotheek 
worden regelmatig computer-
cursussen gehouden. 
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Schoterhof: een mooi 
huis, met goede zorg 
en prima voorzieningen. 
Voor bewoners en 
mensen uit de wijk. 

12 13

Praktisch 
Alle stemmen tellen   Wij vinden het van groot belang dat onze 
cliënten meebeslissen over zaken die van invloed zijn op het leefklimaat 
in ons zorgcentrum. Het belangrijkste orgaan hiervoor is de Cliëntenraad, 
die in ons zorgcentrum de belangen van de cliënten behartigt. Behalve 
een adviserende taak, heeft de Cliëntenraad ook een sociale functie, 
bijvoorbeeld bij de opvang en begeleiding van nieuwe cliënten.
Via het periodieke tevredenheidsonderzoek hebben cliënten en wijk-
bewoners een stem in het reilen en zeilen binnen Schoterhof. 

Als u toch niet tevreden bent   Waar gewerkt wordt, worden 
fouten gemaakt. Dat kan ook onze medewerkers gebeuren. Meestal biedt 
in zo’n geval een gesprek met betrokkene of één van de leidinggevenden 
al soelaas. Als dat niet het geval is, staat het u vrij om een klacht in te 
dienen via de interne klasco ( klachten, suggesties, complimenten) -
procedure. Op elke etage hangen de klasco-formulieren. Wanneer u 
zich niet kunt vinden in de afhandeling van de klacht kunt u de onaf-
hankelijke klachtencommissie van Stichting SHDH inschakelen.

Als u in Schoterhof of Buitenhof wilt wonen 
Als u in Schoterhof wilt wonen, of deel wil nemen aan projecten, kunt u 
het beste contact opnemen met uw huisarts of met de cliëntadviseur van 
Schoterhof. De cliëntadviseur kan u precies vertellen hoe de procedure 
in zijn werk gaat. In ieder geval heeft u een indicatie van het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. De cliëntadviseur is bereikbaar via de 
receptie van Schoterhof of via de website: www.shdh.nl.

Hebt u interesse in een woning in Buitenhof? Ook dan adviseren wij u 
om contact op te nemen met onze cliëntadviseur. Als u zorg nodig heeft, 
moet u ook een indicatie van het CIZ hebben. 

Tot slot 
Deze brochure is bedoeld als een eerste kennismaking. 
Wij hopen dat u hiermee voldoende informatie hebt gekregen. 
Mocht u inderdaad in Schoterhof komen wonen, dan ontvangt 
u een map met uitgebreide praktische informatie.

Hebt u nog vragen, of mocht u meer willen weten over bijvoorbeeld 
voorzieningen voor wijkbewoners, belt u dan gerust met de receptie. 
Telefoon: (023) 512 82 00.
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Kamerindeling verzorgingshuis 
(Eenpersoonsappartement)

Kamerindeling verpleegafdeling
(Boulevard)

Indeling
A = zitkamer + kitchenette
B = slaapkamer
C = badkamer
D = berging

Gangkant Gangkant

BA

B

CD C


