
Mevrouw 
Smit 

zet nog graag een kopje koffie ...

... samen met 

jou
Aandacht 
die men 
verdient

Aandacht 
voor cliënt én
medewerker

SHDH heeft diverse locaties in Haarlem en Bloemendaal:

Anton Pieckhofje | Transferzorg Kennemergasthuis

De Blinkert | Janskliniek | De Molenburg

Overspaarne | De Rijp | Schoterhof

Verpleeghuisdependance Wildhoef

Voel je thuis 

  bij SHDH
Aan de slag bij SHDH
Binnen SHDH hebben wij regelmatig ruimte  

voor nieuwe, geïnspireerde medewerkers, met 

aandacht voor onze cliënten. Medewerkers die 

het verschil willen maken en met lef kleur wil-

len geven aan de dienstverlening. Past dit bij jou?  

Solliciteer dan vandaag nog bij SHDH!

Voor Zorg Thuis en Zorg in de locaties zijn wij op  

zoek naar zowel ervaren en gediplomeerde mede-

werkers, als naar mensen die willen in- en door-

stromen via een interne opleiding. Bijvoorbeeld 

voor functies zoals:

Assistent woonzorgbegeleider

Woonzorgbegeleider

Eerst Verantwoordelijke Verzorgende 

Verzorgende

Helpende

Medewerker huishouding

Ook bieden wij opleidingsmogelijkheden voor: 

Leerlingen BOL/BBL

Tevens kunnen er vacatures zijn bij onze dienst 

Behandeling & Begeleiding.

Bij deze behandeldienst zitten specialisten als 

psychologen, logopedisten, fysio- en ergothera-

peuten, specialisten ouderengeneeskunde, dië-

tisten, maatschappelijk werkers en geestelijk 

verzorgers. Op onze site lees je er veel meer over.

Heb je interesse?
Kijk op www.shdh.nl voor meer informatie over 

onze organisatie of bel ons, op telefoonnummer 

023-514 95 19. 

Ben je geïnteresseerd, stuur dan een e-mail met 

motivatie en cv naar werving&selectie@shdh.nl  

of stuur een brief naar SHDH, t.a.v. de dienst 

MO&O, Jansstraat 27, 2011 RT  HAARLEM.



Meneer 
Koelman 
kookt nog altijd 

 zijn groenten ...

Aandacht voor 

    ouder worden
 en ouder zijn

... samen met 

Moniek

De dienstverlening  
met een eigen kleur

Veranderen 
om de kwaliteit 
te verbeteren

Meneer Koelman 
is een cliënt van SHDH 

Meneer Koelman is een alleenstaande man van 70 

jaar, die beperkt is in zijn dagelijks functioneren. 

Maar dat wil niet zeggen dat hij niet midden 

in het leven staat. Integendeel. De buurt waar  

meneer Koelman al meer dan veertig jaar woont, 

is erg belangrijk voor hem. Hier voelt hij zich  

helemaal thuis. 

 

Daarom probeert meneer Koelman er zo lang  

mogelijk zelf standig te blijven wonen. Met  

ondersteuning van Moniek. Als medewerker van 

SHDH helpt zij  met dagelijks voorkomende zaken 

waar meneer Koelman soms wat tegenop ziet.  

Moniek helpt bijvoorbeeld met het schoon- 

maken van zijn woning. Ook biedt zij hulp bij zijn  

persoonlijke verzorging en dagbesteding. Zo geeft 

zij net die extra aandacht waardoor meneer 

Koelman in zijn eigen omgeving kan blijven.

Een blijk van waardering
Omdat kwaliteit een van onze belangrijkste kernwaarden is, zijn wij continu op zoek naar 

verbeteringen in onze dienstverlening. De kwaliteit ervan wordt regelmatig getoetst door  

onafhankelijke deskundigen. Zo beschikken alle locaties van SHDH over het Bronzen 

Keurmerk. Een kwaliteitsnorm gericht op zorg, welzijn en veiligheid, die niet alleen 

kijkt naar de bedrijfsprocessen, maar vooral naar tevredenheid van cliënten. Uit een 

onafhankelijk onderzoek van bureau Facit blijkt dat zowel de bewoners van de verzor-

gings- en verpleeghuizen als de cliënten van onze Zorg Thuis SHDH een royale 8 als 

gemiddeld rapportcijfer geven. Een resultaat om trots op te zijn! 

Zorg en zelfstandigheid
Aandacht voor de mens achter de zorgvraag. Dat 

is de belangrijkste drijfveer van SHDH. Met zorg 

die gebaseerd is op respect en kwaliteit. Moderne 

dienstverlening, met voorzieningen op maat. Of 

het nu gaat om vakkundige verpleging of hulp bij 

het zoeken naar een geschikte hobby; SHDH biedt 

ouderenzorg met oog voor wat mensen zelf kunnen 

én willen. In een van onze locaties of aan huis. 

 

Dagelijks zetten 1500 geïnspireerde medewerkers 

en 400 betrokken vrijwilligers zich in om het leven  

van onze cliënten zo aangenaam mogelijk te  

houden. Zelfstandig werkende teamspelers die door 

middel van inzicht en inlevingsvermogen mensen 

in staat stellen hun eigen leven te blijven leiden. 

Van eigen huis tot verpleeghuis. Een  

zorgvraag die wij beantwoorden met de inzet van  

gedreven medewerkers. Mensen die zich  

helemaal thuisvoelen in de dienstverlening  

naar anderen. Mensenwerk met een duidelijke 

meerwaarde.


