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SHDH is een vraaggerichte en betrokken organisatie,  
die mensen die ouder worden en ouder zijn, in staat stelt te leven  
zoals zij zelf willen. SHDH biedt diensten op het gebied van wonen, 
zorg, welzijn en leefcomfort.  Maatwerk is daarbij het parool: SHDH 
gaat uit van de individuele mens. De dienstverlening is aanvullend  
op wat iemand zelf kan of wil doen en wordt geleverd in de eigen  
omgeving van de cliënt.

In deze brochure stellen wij met plezier  
SHDH aan u voor.  

Onze diensten SHDH levert diensten op het gebied van wonen, zorg,  welzijn en 
leefcomfort daar waar de cliënt ze wil ontvangen. In Haarlem en Bloemendaal liggen recent gebouwde 
of verbouwde, kleinschalige accommodaties: midden in de Haarlemse binnenstad,  in het rustige  
Ramplaankwartier, in het vertrouwde Haarlem-Noord, in de levendige Molenwijk, enzovoorts. 

Betrokken en gekwalificeerde medewerkers bieden hulp bij het huishouden, 
persoonlijke verzorging, begeleiding en (complexe) verpleegkundige zorg; 
bij mensen thuis of in een van de acht locaties. Verder kunnen cliënten  
én wijkbewoners er deelnemen aan culturele, sportieve en creatieve  
activiteiten, de kapper en pedicure bezoeken, muzikale optredens bijwonen 
of gebruikmaken van het internetcafé. Daarnaast beschikt een aantal loca-
ties over een restaurant. Ook advies en behandeling van artsen,  diëtisten, 
ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers 
en psychologen behoren tot de mogelijkheden. Met vragen op het gebied van 
religie en/of zingeving kunnen cliënten terecht bij geestelijk verzorgers. 

SHDH biedt een breed 
scala aan diensten op  
het gebied van wonen, 
zorg, welzijn en leefcom-
fort. Thuis, in woonzorg-
centra, dagcentra en 
ontmoetingsgroepen. 



Continu in beweging 
SHDH past zich continu aan de veranderende vraag van de cliënt aan.  
Gebouwen worden gemoderniseerd, de organisatiestructuur verandert 
steeds mee en onze diensten voegen zich naar de wensen van de cliënt. 
Zo startte SHDH als eerste in Nederland met kleinschalig wonen voor 
ouderen met dementie: in 1989 werd het Anton Pieckhofje geopend, een 
woonzorgvoorziening die nationaal en internationaal bekendheid geniet. 
SHDH heeft kleinschalig wonen inmiddels in alle locaties doorgevoerd. 
Binnen een groter geheel zijn woningen gecreëerd met een huiskamer en 
slaapkamers: net als thuis. In de visie op dienstverlening ligt de nadruk 
op het dagelijkse leven, op begrippen als kleinschaligheid, 
vertrouwdheid en vrijheid.

Zinvolle relaties  SHDH vindt zinvolle relaties van groot belang voor de 
kwaliteit van leven. Het gaat daarbij vooral om relaties van medewerkers en vrijwilligers met de cliënt, 
zijn familie en bekenden. Een cliënt woont prettig, als hij omringd wordt met zorg en diensten van 
professionals en de aandacht en vriendschap van naasten. 

Familie en bekenden 
Familie en bekenden spelen een belangrijke rol in ieders leven en dat 
verandert niet bij een verhuizing naar een woonzorgcentrum. Ook dan 
is aandacht van naasten van grote invloed op het welbevinden. Daarom 
stimuleert SHDH de betrokkenheid van familieleden en bekenden.  

Medewerkers
Medewerkers zijn verantwoordelijk voor het opbouwen van een goede 
relatie met cliënten en hun naasten. SHDH biedt medewerkers volop 
mogelijkheden om zich hierin te ontwikkelen. Ook is er veel aandacht voor 
vakinhoudelijke scholing en vaardigheidstrainingen. Zo ontwikkelen 
medewerkers zich continu mee met de vraag van de cliënt. Daarnaast 
biedt SHDH ruimte om door te groeien naar andere functies.

SHDH: blijvend in beweging 
om de zorg- en dienstverlening 
aan te passen aan hedendaagse 
eisen en wensen van cliënten. 

SHDH: een uitdagende 
organisatie voor 
medewerkers, met 
volop ontwikkel- en 
groeimogelijkheden. 



Vrijwilligers
Onze vrijwilligers brengen als het ware de buitenwereld naar binnen bij 
de locaties. Zij maken deel uit van de kring van medewerkers, familie en
bekenden die met elkaar zorgen voor het welbevinden van de cliënt. 
Ook hun bijdrage wordt bepaald door de vraag van de cliënt. 

Elke locatie van SHDH heeft een cliëntenraad. Het doel van een cliënten-
raad is cliënten invloed te laten uitoefenen op het reilen en zeilen binnen 
de locatie. Ook is er een centrale cliëntenraad. Deze houdt zich bezig met 
zaken die voor alle locaties van belang zijn.

SHDH: zinvolle relaties 
ontwikkelen is belangrijk.

Optimale afstemming  Tussen SHDH en haar omgeving bestaat een 
levendige wisselwerking. Mede daardoor ontstaan goed op elkaar afgestemde voorzieningen. Net zo 
belangrijk is de samenwerking binnen de organisatie; tussen de locaties, afdelingen en diensten. 

Vloeiende overgangen 
SHDH biedt complete zorg zodat cliënten niet of slechts in uiterste noodzaak 
hoeven te verhuizen als meer of andere zorg nodig is. Thuiswonende oude-
ren krijgen daar de benodigde zorg en diensten, terwijl mensen in een woon-
zorgcentrum in het eigen appartement de gewenste verzorging, verpleging 
en behandeling ontvangen. De overgangen tussen verschillende vormen 
van zorg, soorten dienstverlening of woonomgevingen verlopen vloeiend, 
zodat de cliënt daarvan geen onnodige hinder ondervindt. 

Goede samenwerking
SHDH heeft een groot aantal samenwerkingspartners. Doel van samenwer-
king is de woonvoorzieningen en zorg- en welzijnsdiensten steeds verder 
te verbeteren. Belangrijke partners zijn onder andere huisartsen, Centrum 
Indicatiestelling Zorg, woningcorporaties, andere zorgorganisaties en 
ziekenhuizen.

SHDH ziet het als haar 
taak om - al dan niet 
in samenwerking met 
anderen - bij te dragen 
aan het welbevinden 
van ouderen. 



SHDH is een innovatieve organisatie die in en vanuit acht locaties
vraaggerichte zorg en diensten biedt. SHDH staat bekend om haar 
betrokken medewerkers en de goede kwaliteit van dienstverlening.

Stichting SHDH: Aandacht voor ouder worden en ouder zijn 

Missie
SHDH richt zich op vragen die samenhangen met ouder worden en ouder zijn
door het bieden van een ruim dienstenpakket op de terreinen wonen, zorg, 
welzijn en leefcomfort. SHDH gaat uit van vragen, wensen, mogelijkheden en 
levenssfeer van de cliënt en heeft een duurzame relatie met haar cliënten. Wij 
zorgen voor vloeiende overgangen en samenhang in diensten op de terreinen 
wonen, zorg, welzijn en leefcomfort. Medewerkers en vrijwilligers hebben 
invloed op hun werksituatie en kunnen zich binnen de organisatie ontplooien. 

SHDH is werkzaam in de regio Zuid-Kennemerland.

Netwerken
SHDH neemt deel aan diverse landelijke netwerken met als doel informatie 
te halen en te brengen en kennis te delen. SHDH is daarbinnen voortrekker 
als het gaat om kleinschalig wonen. Ook nemen wij actief deel aan overleg-
gen binnen de brancheorganisaties. 

Toekomstperspectief
Ouderen rekenen op ondersteuning, ook over tien of twintig jaar. SHDH past 
die ondersteuning steeds aan de behoefte van de individuele cliënt aan. 
Veranderingen zullen plaatsvinden in de ondersteuning zelf én in de plaats 
waar die geleverd wordt. Als vanouds kan men terecht in woonzorgcentra. 
Ook zelfstandig wonende ouderen kunnen vertrouwen op SHDH. 
Wij richten onze organisatie daar op in. Dit maakt de toekomst uitdagend 
en interessant! 

SHDH: prettig om te 
leven, te wonen en 
te werken. 

SHDH is geen op zichzelf 
staand geheel, maar 
maakt onderdeel uit van 
de maatschappij waar-
binnen zij functioneert.



SHDH-locaties Dagcentra en Ontmoetingsgroepen 

  Dagcentrum Vergierdeweg
  (onderdeel van Schoterhof)
  Vergierdeweg 52
  2025 TK  Haarlem
  Telefoon 06 126 05 504

	 Dagcentrum Schoterhof
  Plesmanplein 10
  2024 HT  Haarlem
  Telefoon 06 126 05 504

3	 Dagcentrum De Rijp
  Bloemendaalseweg 134
  2061 SC  Bloemendaal
  Telefoon 023 541 47 00

4		 Ontmoetingsgroep De Schakel
  en Dagcentrum Overspaarne
  (onderdeel van Overspaarne) 
  Lansiersstraat 25
  2023 GA  Haarlem 
  Telefoon 023 543 04 00

		 Schoterhof
  Plesmanplein 10
  2024 HT  Haarlem
  Telefoon 023 512 82 00
  schoterhof.secretariaat@shdh.nl

		Verpleeghuisdependance 
 in zorgcentrum Wildhoef
  Donkerelaan 285
  2061 JZ  Bloemendaal
  Telefoon 023 510 07 30
  wildhoef@pro-senectute.nl

3		De Rijp
 Bloemendaalseweg 134
  2061 SC  Bloemendaal
  Telefoon 023 541 47 00
  receptie.rijp@shdh.nl

4 Overspaarne
  Lansiersstraat 25
  2023 GA  Haarlem
  Telefoon 023 543 04 00
  receptie.overspaarne@shdh.nl

5		Janskliniek 
  Ridderstraat 32
  2011 RS  Haarlem 
  Telefoon 023 891 40 00
  info.janskliniek@shdh.nl

6			De Blinkert
  Rockaertshof 66
  2015 ED  Haarlem
  Telefoon 023 510 16 00
  receptie.blinkert@shdh.nl

7		Anton Pieckhofje 
  Anijsstraat 1
  2034 ML  Haarlem
   Telefoon 023 536 69 83 

APH.informatie@shdh.nl

8	 De Molenburg
  Groningenlaan 12
  2036 EN  Haarlem 
  Telefoon 023 543 03 00
  receptie.molenburg@shdh.nl

5	 Dagcentrum Janskliniek
  Ridderstraat 32
  2011 RS  Haarlem 
  Telefoon 023 891 40 25

6	 Dagcentrum De Blinkert
  Rockaertshof 66,
  2015 ED  Haarlem
  Telefoon 023 510 16 00

7	 	Ontmoetingsgroep 
Haarlem-Oost

  (onderdeel van Janskliniek)  
  Noormannenstraat 1 
  2033 LG  Haarlem 
  Telefoon 06 209 75 311

8	 	Dagcentrum De Ringvaart 
(onderdeel van De Molenburg) 
Floris van Adrichemlaan 98 
2035 VD  Haarlem 
Telefoon 023 540 11 81

9	 	Ontmoetingsgroep Heemstede
  (onderdeel van De Molenburg)
  Overijssellaan 307 
  2101 TK  Heemstede
  Telefoon 023 528 34 15

	 	Ontmoetingsgroep Schalkwijk 
  (onderdeel van De Molenburg)
  Laan van Berlijn 1
  2034 SB  Haarlem
  Telefoon 06 101 07 600

	 Dagcentrum Nieuw Meerwijk
  (onderdeel van De Molenburg)
  Briandlaan 39
  2037 XE  Haarlem
  Telefoon 023 540 46 10

	 WMO-dagcentrum  
  Lieven de Key
  (onderdeel van De Molenburg)
  Lieven de Keylaan 24
  2101 VE  Heemstede
  Telefoon 023 528 85 10

	 	Dagcentrum Spaarndam 
(onderdeel van Schoterhof) 
Ringweg 36 
2064 KK  Spaarndam 
Telefoon 06 126 05 504 
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