
Vaartland

Gouden keurmerk in de zorg



Locatie Vaartland  
In 1966 is het protestants-christelijke zorgcentrum Vaartland  opgericht. 
Vaartland omvat 142 appartementen waar bewoners langdurig  verblijven 
en zorg ontvangen. Vaartland Résidence - het luxe appartementen-
complex dat aan Vaartland grenst -  bestaat uit 35 senioren woningen.  

Sinds 2004 behoort Vaartland tot de Frankelandgroep. Vaartland heeft 
een levendige, laagdrempelige uitstraling, mede door de grote dage-
lijkse toeloop van ouderen uit de wijk. Vaartland wordt gekenmerkt 
door een gastvrije en gezellige sfeer. In de zorg- en dienstverlening 
staan veiligheid, privacy, comfort en welzijn van de bewoners centraal.



De Frankelandgroep vindt het van groot belang dat bewoners/
cliënten zoveel en zolang mogelijk hun eigen leefstijl in een 
voor hen veilige en vertrouwde omgeving kunnen voortzetten. 
De  pijlers van onze visie zijn: kwaliteit van leven (een zinvolle 
levensinvulling), eigen keuzemogelijkheden en zoveel mogelijk 
regie hebben dan wel houden op het eigen leven.  
Vanuit deze visie biedt de Frankelandgroep zorg op basis van 
de persoonlijke wensen, behoeften en gewoonten van onze 
 bewoners/cliënten. Belangrijk uitgangspunt is dat de zorg 
 aansluit op de mogelijkheden om het leven zo  zelfstandig en 
zinvol mogelijk voort te zetten. Bewoners/cliënten ontvangen de 
benodigde zorg als ziekte en/of beperkingen de eigen mogelijk-
heden belemmeren. 

Onze visie
Onze zorg, zo gewoon mogelijk!



Zorg binnenshuis
Huren met Zorg Thuis
Voor senioren die graag zelfstandig thuis wonen, maar behoefte 
 hebben aan een meer beschermde woonomgeving met 24 uur per 
dag directe nabijheid van professionele zorgverleners, is wonen in 
 Vaartland een goede optie. Senioren kunnen in aanmerking komen 
voor het huren van een appartement als zij een indicatie voor Zorg 
Thuis hebben. Passend binnen deze indicatie, biedt Vaartland Zorg 
Thuis ( verzorging/verpleging, eventueel in combinatie met huishoude-
lijke zorg), die is samengesteld op basis van de wensen en behoeften 
van de cliënt.

Vaartland biedt zeven verschillende typen appartementen met 
 verschillende oppervlakten. Voor elk type appartement geldt een 
 aparte huurprijs. De appartementen bestaan uit een zit-slaapkamer, 
kitchenette (waarbij geen aansluiting om te koken) met kleine koelkast 
en een volledig ingerichte badkamer.
Daarnaast zijn er diverse algemene voorzieningen in het appartement 
aanwezig zoals personenalarmering, brandmelder, CAI aansluitpunt, 
telefoonaansluitpunt, gordijnrails en automatische zonwering met 
 elektrische bediening.

Zorg met langdurig verblijf 
Vaartland biedt zorg met langdurig verblijf aan bewoners die in min of 
meerdere mate door een geestelijke ziekte/ aandoening beperkingen 
hebben. De benodigde zorg, begeleiding en behandeling is afhankelijk 
van de verkregen indicatie en de  persoonlijke wensen en behoeften 
van de bewoner. Een vaste, ‘eigen’ verzorgende verzorgt en begeleidt 
de bewoner bij de dagelijkse gang van zaken.
Bewoners die vanwege geestelijke achteruitgang meer zorg nodig 
hebben, kunnen advies, begeleiding en behandeling van een praktijk-
verpleegkundige krijgen. Dit gebeurt te allen tijde in samenspraak met 
de huisarts.
Op indicatie kan vanuit het Behandel- en expertisecentrum van de 
Frankelandgroep paramedische behandeling worden geboden.  Hierbij 
kan worden gedacht aan fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en 
 diëtetiek. 

Een eigen appartement met sanitaire voorzieningen biedt bewoners 
privacy en de mogelijkheid de eigen leefstijl zoveel mogelijk voort te 
zetten. Op de huiskamers van de psychogeriatrische zorgafdeling 
wordt gewerkt met vaste dagprogramma’s. Dit houdt in dat de dag-
indeling op een huiskamer, activiteiten, muziek en maaltijden worden 
afgestemd op de specifieke (groepen) bewoners. 



Zorg buitenshuis
Vaartland Résidence
Het hoofdgebouw van Vaartland loopt over in Vaartland Résidence, 
een sfeervol appartementencomplex van 35 ruime, luxueuze senioren-
woningen. Deze appartementen worden verhuurd aan senioren met 
een indicatie voor Zorg Thuis.

Servicepakket 55+

Vaartland biedt aan 55-plussers uit Vlaardingen het Servicepakket 
55+. Leden kunnen dagelijks deelnemen aan de  welzijnsactiviteiten 
van Vaartland. Ook kunnen zij gebruikmaken van een uitgebreid 
 aanbod van voorzieningen van Vaartland, zoals vervoer, maaltijden, 
 wasservice, technische klussendienst, vervoer, kapsalon, pedicure en 
bibliotheek. 

Zorg met kortdurend verblijf 
Vaartland heeft meerdere appartementen voor kortdurend  verblijf 
 beschikbaar voor ouderen die tijdelijk extra zorg nodig hebben.  
Dat kan zijn bij ziekte of herstel na een ziekenhuisopname. Ook is een 
tijdelijke opname mogelijk als bijvoorbeeld familie op vakantie gaat of 
om de thuissituatie tijdelijk te ontlasten.



Welzijn en welbevinden
Binnen de Frankelandgroep is nadrukkelijk aandacht voor het welzijn 
en mentaal welbevinden van onze bewoners en cliënten. Zo wordt veel 
aandacht besteed aan wie de bewoner/cliënt als persoon is met de 
eigen specifieke achtergrond, interesses, voorkeuren en gewoonten. 
Ook zijn medewerkers steeds alert op hoe het met de bewoner/cliënt 
gaat en welke persoonlijke wensen en behoeften er zijn. 
In deze filosofie past een breed activiteitenaanbod dat aansluit op 
de  interesses van ouderen. Vaartland kent een activiteiten aanbod, 
waarbij het accent ligt op gezellig samenzijn. Er worden wekelijks 
 activiteiten  georganiseerd, zoals sport en spel, koersbal, bingo, zang- 
en spel activiteiten, herensociëteit, handwerken, bloemschikken en 
 filmavonden. Ook zijn er muziekoptredens, themaweken en activi-
teiten buitenshuis, waaronder bustochten, theatervoorstellingen en 
 museumbezoeken.  Bewoners met lichamelijke en/of geestelijke beper-
kingen kunnen  deelnemen aan aangepaste, kleinschalige activiteiten. 
Vaartland heeft diverse voorzieningen, zoals een winkel met breed 
 assortiment, bibliotheek, internetcafé, kapsalon en pedicure. 

Brasserie Vaartland 
Brasserie Vaartland is een moderne brasserie waar bewoners, cliënten 
en gasten in een sfeervolle ambiance hun maaltijd kunnen nuttigen. 
Dagelijks hebben zij de mogelijkheid om zelf hun menu uit een ruim 
assortiment van maaltijdcomponenten samen te stellen.
Naast warme maaltijden behoren ook koffie, thee, (fris)drank, belegde 
broodjes, snacks en een reeks van lunchgerechten tot het assortiment.
Eén van de meest populaire feestelijkheden is het regelmatig 
 terugkerende delicatessendiner. Onder het genot van gepaste live-
muziek krijgen de  bewoners, cliënten en gasten een exclusief 
viergangen diner geserveerd.

  
Sport- en Recreatieclub
De Frankelandgroep heeft een eigen Sport- en Recreatieclub voor 
haar bewoners en cliënten. Deze Sport- en Recreatieclub bevindt 
zich in  Frankeland en omvat een zwembad, fitheidsruimte, solarium 
en buiten recreatie. Het zwembad heeft een extra brede trap met 
 leuningen, een speciale lift, een hogere water- en luchttemperatuur en 
speciaal ontworpen kleed- en doucheruimten. 
In de fitheidsruimte staan diverse persluchtgestuurde toestellen waar-
mee door ouderen op eenvoudige en verantwoorde wijze kan worden 
 geoefend. Naast de fitheidsruimte is een aparte ruimte met solarium. 
Grenzend aan het zwembad ligt een buitenterras dat uitkijkt op de 
 binnentuin van Frankeland. In deze binnentuin is een ruim aanbod aan 
buitenrecreatie te vinden, zoals midgetgolfbanen, een jeu de boules-
baan, een reuzenschaakbord en een tafeltennistafel. 



Welzijn en welbevinden

Villa de Pastorie
De Frankelandgroep biedt bewoners en cliënten van de  Frankelandgroep 
ook de mogelijkheid om een dagje uit dan wel met vakantie te gaan. 
De Frankelandgroep is in het bezit van Villa de  Pastorie in  Rockanje. 
Deze monumentale villa is bedoeld voor ouderen die niet meer 
goed in staat zijn zelfstandig op vakantie te gaan en heeft dan ook 
 voorzieningen voor minder validen.
De villa heeft een fraai aangelegde tuin en ligt midden in het centrum 
van Rockanje. Winkelen, wandelen in de natuur of een uitstapje naar 
het strand liggen binnen handbereik.

La Sorpresa
La Sorpresa (‘de verrassing’) is de vakantievilla van de  Frankelandgroep 
in het Spaanse dorp Benissa, vlakbij Calpe. De tegen een berg  gelegen 
driehonderd jaar oude wijnboerderij (finca) biedt prachtig uitzicht op 
zee en de omringende bergen. 
Bewoners, cliënten en 55-plussers uit de regio kunnen bij La  Sorpresa 
in een veilige en vertrouwde omgeving vakantie vieren. Die veilige 
en  vertrouwde omgeving wordt dankzij vrijwilligers, die de vakantie-
vierders zo nodig begeleiden, mogelijk gemaakt.
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Frankeland
Sint Liduinastraat 10
3117 CS  Schiedam
Tel.: 010 - 426 49 25

Harg-Spaland
Willem Andriessenlaan 2
3122 JT  Schiedam
Tel.: 010 - 247 55 55

Jacobs Gasthuis
Burg. Knappertlaan 59
3116 BC  Schiedam
Tel.: 010 - 246 00 86

Schiewaegh
Nieuwe Damlaan 759  
3119 AT  Schiedam
Tel.: 010 - 409 32 00

Vaartland valt onder de paraplu van de Frankelandgroep samen met:

Schiewaegh
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