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Van harte welkom bij de  
Frankelandgroep! 
Woont u als senior thuis en heeft u zorg of meer ondersteuning nodig? Wilt u 
meer te weten komen over woonvoorzieningen, omdat u ten gevolge van een 
aandoening/beperkingen uitgebreide begeleiding, zorg en/of behandeling nodig 
heeft? Of kunt u bijvoorbeeld wel wat ondersteuning gebruiken bij de invulling 
van uw dag of bij het in contact komen met andere mensen? 
 
De Frankelandgroep helpt u daar graag bij met een breed scala aan zorg- en 
dienstverlening en welzijnsactiviteiten. Daarover vertellen we in deze folder meer.
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Wie zijn wij?
De Frankelandgroep is een groep van verzorgings-/verpleeghuizen en thuiszorg 
en levert zorg en diensten in Schiedam en Vlaardingen. We zijn gespecialiseerd 
in de dagelijkse zorg voor senioren in een kwetsbare situatie en volwassenen met 
een neurologische aandoening (zoals dementie, Parkinson en Korsakov). 



Onze zorg, zo gewoon mogelijk

Uw eigen leefstijl zo lang en zo gewoon mogelijk kunnen voortzetten in een veilige en 

vertrouwde omgeving. Dat is waar we dagelijks naar streven! Zowel voor bewoners van onze 

locaties als voor onze cliënten in de thuissituatie.  

De belangrijkste uitgangspunten bij onze zorgvisie zijn dat u kwaliteit van leven (een zinvolle 

 levensinvulling) en autonomie (zoveel mogelijk regie op uw eigen leven en keuzemogelijkheden) 

ervaart. We hebben oog en gevoel voor uw gewoonten, wensen en behoeften en wat voor u 

belangrijk is. Binnen de Frankelandgroep is iedereen welkom, ongeacht etnische achtergrond, 

levensbeschouwing/geloofsovertuiging, seksuele voorkeuren en gender identiteiten. Dit keert 

terug in ons dagelijks handelen waarbij we ons ten volle inzetten voor een gastvrij leefklimaat en 

sociale acceptatie, zodat u zich bij ons welkom en thuis voelt. 

De Frankelandgroep bestaat uit:
• locatie Frankeland

• locatie Harg-Spaland

• locatie Jacobs Gasthuis

• locatie Schiewagh 

• locatie Vaartland

• Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep. 

Binnen de Frankelandgroep streven we continu naar 

een hoge kwaliteit van zorg- en dienstverlening. 

Dit is onder meer beloond met Gouden Keurmerken 

in de zorg voor alle locaties en onze thuiszorg. 

We werken vanuit de kernwaarden:

-  deskundig, zorgvuldig en met respect 

voor privacy

- oprecht, eerlijk, betrokken en betrouwbaar

- met inzet en passie 

-  met tijd en middelen voor gezelligheid en 

welbevinden
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6 �Thuiszorg�Ouderen� 
Frankelandgroep 
Schiedam - Vlaardingen (pag. 13)
Nieuwe Haven 243
3117 AB Schiedam

Ligging
Op de plattegrond ziet u de ligging van onze locaties. De paginanummers verwijzen naar 
de pagina’s waarop u meer informatie over de locaties kunt vinden.

1 Frankeland (pag. 8)
Sint Liduinastraat 10
3117 CS Schiedam

2 Harg-Spaland (pag. 9)
Willem Andriessenlaan 2
3122 JT Schiedam

3 Jacobs�Gasthuis (pag. 10)
Burgemeester Knappertlaan 59
3116 BC Schiedam

4 Schiewaegh (pag. 11)
Nieuwe Damlaan 759
3119 AT Schiedam

5 Vaartland (pag. 12)
Dillenburgsingel 9
3136 EA Vlaardingen
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Aan de rand van het oude centrum van 

Schiedam bevindt zich het warme en 

sfeervolle Frankeland. Bij vele Schiedammers 

is Frankeland bekend vanwege haar lange 

geschiedenis vanuit het Sint Liduinagesticht 

(1850). Frankeland is een levendige locatie, 

waar het altijd bruist van de activiteiten en 

gezelligheid. Ook komen veel senioren naar 

Frankeland vanwege het brede scala aan zorg- 

en dienstverlening.

Frankeland
Schiedam - West

-  wooncomplexen Liduinahof en Havenbogen 

met Zorg Thuis

-  verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg 

-     tijdelijk verblijf incl. revalidatie en crisiszorg 

-   behandeling en deskundig op het gebied van 

dementie, Parkinson en Korsakov

-  dagbesteding

-  visiteclubs

- uitgebreide horeca, waaronder een brasserie

-  Sport- en Recreatieclub
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In de Schiedamse wijk Groenoord bevindt 

zich het levendige en gastvrije Harg-Spaland. 

Deze van oorsprong protestants-christelijke 

locatie kenmerkt zich door haar gezellige en 

gemoedelijke sfeer. De deuren staan dagelijks 

open voor senioren uit de wijk die gebruik 

willen maken van de diverse welzijnsvoor-

zieningen. Harg-Spaland is eveneens nauw 

betrokken bij de zorg- en dienstverlening 

in diverse wooncomplexen en ontmoetings-

ruimten voor senioren in Schiedam-Noord.

Harg-Spaland
Schiedam - Groenoord

-   wooncomplexen Groenzicht, Meerzicht, 

Menuet en De Suite met Zorg Thuis

-  verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg 

-  tijdelijk verblijf 

-  behandeling en deskundig op het gebied van 

dementie

-  visiteclubs 

-  ontmoetingsruimten 

-  uitgebreide horeca, waaronder een brasserie 
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Het stijlvolle Jacobs Gasthuis ligt aan de 

Burgemeester Knappertlaan, op loopafstand 

van het prachtige Julianapark. Het gebouw 

heeft een beschermd stadsgezicht, vanwege 

de buitenzijde die van de oorspronke-

lijke monumentale stadsvilla behouden is 

gebleven. Het Jacobs Gasthuis is kleischalig 

van opzet en heeft een rustige, intieme sfeer. 

Er is ruimte voor zowel privacy als voor 

ontmoeting en gezelligheid.

Jacobs�Gasthuis
Schiedam - West

- wooncomplex DrieLanen met Zorg Thuis

- verzorgingshuiszorg

- tijdelijk verblijf

- visiteclubs

- brasserie
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Schiewaegh ligt in de levendige en 

 multiculturele wijk Nieuwland en kenmerkt 

zich door een bedrijvige en ongedwongen 

sfeer. Mede door de in Schiewaegh 

zelfstandig gevestigde praktijken, zoals een 

huisartsen praktijk, fysiotherapiepraktijk 

en een apotheker is er volop toeloop van 

bewoners uit de wijk.

Schiewaegh
Schiedam - Nieuwland

- wooncomplex Matlinge met Zorg Thuis

-  verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg 

- tijdelijk verblijf inclusief palliatieve zorg

-  behandeling en deskundig op het gebied van 

dementie

- visiteclubs

-  uitgebreide horeca, waaronder een brasserie
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Het van oorsprong protestants-christe-

lijke Vaartland is een gastvrije locatie waar 

gezelligheid hoog in het vaandel staat. Deze 

locatie kent een huiselijke, persoonlijke sfeer 

waar zowel bewoners als senioren uit de wijk 

zich welkom voelen.

Vaartland
Vlaardingen - Holy Zuid

- wooncomplex Vaartland met Zorg Thuis 

- verzorgingshuiszorg

-  tijdelijk verblijf 

inclusief particulier kortdurend verblijf

-  deskundig op het gebied van dementie

-  uitgebreide horeca, waaronder een brasserie
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Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep is 

gevestigd aan de Nieuwe Haven in Schiedam. 

Onze wijkteams staan voor een hoge 

kwaliteit van zorg bij u aan huis en werken 

met enthousiasme, passie en persoonlijke 

aandacht.

De wijkteams zijn kleinschalig van 

opzet. Hierdoor zijn we goed bereikbaar, 

betrouwbaar in het nakomen van zorgaf-

spraken en kunt u rekenen op een vast team 

van medewerkers dat bij u thuis komt.

Thuiszorg�Ouderen
Frankelandgroep
Schiedam - Vlaardingen

- wijkverpleging (verpleging en verzorging)

- personenalarmering

- ondersteuning bij het huishouden 

- begeleiding

-  deskundig op het gebied van neurologische 

aandoeningen



Zorg- en dienstverlening van 
de Frankelandgroep



Personenalarmering
Woont u nog zelfstandig thuis, maar bent u op 

zoek naar meer zekerheid in geval van nood 

(bijvoorbeeld bij onwel worden of vallen)? Dan 

kunt u gebruikmaken van personenalarmering 

van de Frankelandgroep. Dit alarmsysteem 

brengt u bij een noodsituatie in direct contact 

met onze  alarmcentrale. Waar nodig komt er 

direct een verzorgende/verpleegkundige van de 

 Frankelandgroep naar u toe. 

Zorg�Thuis
Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep kan, 

afhankelijk van uw indicatie, de zorg en 

 ondersteuning bieden die u thuis nodig heeft.  

We bekijken samen met u welke zorg u specifiek 

nodig heeft, zodat u zich zo lang en zo goed 

mogelijk thuis kunt redden.

Zorg�Thuis
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Ondersteuning bij het huishouden
Als u een indicatie heeft voor ondersteuning bij 

het huishouden dan helpen we u bij huishoude-

lijke werkzaamheden. Afhankelijk van uw situatie 

kunt u denken aan schoonmaken, stofzuigen en 

beddengoed verschonen. Op basis van uw indicatie 

Wijkverpleging
U kunt wijkverpleging krijgen als u door een 

aandoening of beperkingen onvoldoende in staat 

bent om uzelf te verzorgen. Ons wijkteam helpt u 

bijvoorbeeld bij het wassen, aankleden, aantrekken 

van steunkousen of bij inname van uw medicijnen.

Ook bieden we verpleegkundige zorg. U kunt 

hierbij denken aan het toedienen van insuline of 

andere injecties, wondverzorging of het verzorgen 

van een katheter of stoma. Palliatieve thuiszorg 

valt eveneens onder wijkverpleging. Dit is een 

intensieve vorm van zorg die bij het naderende 

levenseinde kan worden gegeven.

Begeleiding 
Het wijkteam kan u eveneens begeleiding bieden 

wanneer u moeite heeft met het regelen of 

uitvoeren van dagelijkse taken of met het plannen 

van uw dagindeling. Daarnaast heeft Thuiszorg 

Ouderen Frankelandgroep casemanagers dementie. 

Dit zijn verpleegkundigen die deskundig zijn op 

het gebied van dementie. Zij geven voorlichting en 

advies, denken mee, regelen zorg en ondersteunen 

u/uw mantelzorgers bij het maken van keuzes.

maakt een vaste huishoudelijk medewerker van 

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep afspraken 

met u over welke werkzaamheden uitgevoerd gaan 

worden.
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Wonen met zorg

Langdurig wonen met zorg 
(verzorgings- en verpleeghuizen) 
Als u door gezondheidsproblemen of lichamelijke/

geestelijke beperkingen (in toenemende mate) 

zorg, begeleiding en/of behandeling nodig heeft, 

kan de situatie ontstaan dat u zich moeizamer 

thuis kunt redden en het niet langer verantwoord 

is om thuis te blijven wonen. 

U bent dan, met een geldige en passende indicatie, 

van harte welkom bij de locaties van de Franke-

landgroep. Binnen deze locaties bieden we verzor-

gingshuiszorg en verpleeghuiszorg. Bij verzor-

gingshuiszorg kunt u denken aan uitgebreide 

zorg en ondersteuning. Verpleeghuiszorg is een 

intensieve vorm van zorg, begeleiding, (para)

medische behandeling en farmaceutische zorg.

U krijgt de zorg en ondersteuning die u nodig  

heeft in een beschermde en veilige woonom-

geving.  

Zo heeft u (eventueel als echtpaar) een eigen 

appartement met sanitaire voorzieningen, dat 

u naar eigen smaak kunt inrichten. Daarmee 

behoudt u uw privacy en eigen leefsfeer. Een 

persoonlijk begeleider verzorgt en begeleidt u 

bij de dagelijkse gang van zaken en is een vast 

aanspreekpunt voor u en uw mantelzorgers. 

De meeste zorgafdelingen van de Frankeland-

groep hebben ook een gezellige huiskamer, waar 

u als bewoner desgewenst een gedeelte van de 

dag kunt doorbrengen. Ook hebben de locaties 

diverse voorzieningen voorhanden, zoals algemene 

ontmoetings-/activiteitenruimten, een toko, 

bibliotheek, kapper en beautysalon.
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Tijdelijk�verblijf
U kunt bij ons terecht voor een tijdelijk 

verblijf als u voor een bepaalde periode extra 

zorg  

en/of behandeling nodig heeft en dit in uw 

thuissituatie onvoldoende haalbaar is. 

De Frankelandgroep biedt de volgende 

vormen van tijdelijk verblijf: 

- kortdurend verblijf; bijvoorbeeld bij ziekte 

of herstel na een ziekenhuisopname of ter 

ontlasting van mantelzorgers

- geriatrische revalidatiezorg; behandeling 

en/of deskundige observatie vanwege een 

aandoening, (orthopedische) operatie of 

ongeval 

- crisisverblijf; crisisopvang bij een 

spoedsituatie 

- palliatief verblijf; palliatieve zorg bij een 

  naderend levenseinde

Huur-�en�aanleunwoningen
Bent u op zoek naar een huur- of aanleunwoning 

waarin u zelfstandig en comfortabel kunt wonen, 

met alle voorzieningen en de nodige zorg binnen 

handbereik? Dan bent u bij ons aan het juiste 

adres. We bieden u een ruime keuze aan (sociale) 

huurwoningen in Schiedam en Vlaardingen. Onze 

wooncomplexen zijn merendeels gevestigd in de 

buurt van onze locaties of ontmoetingsruimten. 

De woningen zijn bestemd voor senioren met een 

zorgvraag en/of de behoefte aan beschut wonen, 

die de zorg- en dienstverlening van de Franke-

landgroep wensen te ontvangen.
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Behandeling en expertise

Dementie 
Elke locatie heeft één of meerdere zorgafdelingen 

voor bewoners met een vorm van dementie. We 

streven ernaar om met persoonsgerichte zorg, 

specifieke benaderingswijzen en aangepaste 

dagprogramma’s/activiteiten zo goed mogelijk 

aan te sluiten bij de behoeftes en belevingswereld 

van deze bewoners. Onze zorgmedewerkers en 

behandelaren onderzoeken daarbij steeds welke 

benadering geruststellend werkt en de meeste 

veiligheid biedt.

Maandelijks organiseren we het Alzheimer Café als 

trefpunt voor mensen met dementie, hun partner 

en andere mantelzorgers. Ook zijn er periodiek 

gespreksgroepen voor mantelzorgers en familie-

avonden waar diverse thema’s rondom dementie 

aan de orde komen. 

Parkinson 
Het expertisecentrum Parkinson van de Franke-

landgroep is gespecialiseerd in de begeleiding, 

verzorging en behandeling van mensen met 

Parkinson. We bieden een gevarieerd aanbod 

van behandel- en zorgprogramma’s. U kunt 

hierbij denken aan het Parkinson Café, een 

 Parkinsonkoor, een visiteclub Parkinson, diverse 

cursussen, een dagbehandeling Parkinson en twee 

specifieke zorgafdelingen Parkinson binnen locatie 

Frankeland. Daarnaast kunnen onze ervaren 

behandelaren u deskundig advies en specialis-

tische behandeling geven. 
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Korsakov 
Heeft u Korsakov of kent u iemand in uw naaste 

omgeving die vanwege Korsakov (intensieve) 

ondersteuning, begeleiding en behandeling nodig 

heeft? Dan kunt u terecht bij de zorgafdeling voor 

 Korsakov-cliënten binnen locatie Frankeland. 

Deze speciale zorgafdeling biedt vijftien plaatsen 

voor volwassenen/senioren met Korsakov. 

Naast de benodigde zorg bieden we sturing en 

structuur door onder meer duidelijke gedrags- en 

huisregels, een gestructureerd  dagprogramma en 

zinvolle activiteiten. 

Behandelcentrum 
Ons deskundig team van behandelaren kan 

u paramedische zorg geven als u door een 

aandoening thuis klachten of beperkingen 

ondervindt. Onder paramedische zorg 

verstaan we fysiotherapie, ergotherapie, 

logopedie en diëtetiek.

We werken met een vast team van behan-

delaren, die nauw met elkaar samenwerken. 

Doel van de behandeling is om, samen met 

u, te kijken hoe we uw klachten kunnen 

verminderen of verhelpen. Ook kunnen we 

u vaardigheden aanleren als beperkingen 

blijvend zijn. 
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Welzijn en ontspanning

Welzijn en ontspanning, dat vinden we binnen de Frankelandgroep heel 
belangrijk! Daarom hebben we voor senioren een uitgebreid aanbod aan 
activiteiten en welzijnsvoorzieningen, zowel voor onze bewoners als voor 
cliënten in de thuissituatie en wijkbewoners. U kunt kiezen uit diverse 
activiteiten waaraan u plezier beleeft. Ook kunt u contacten opdoen of 
onderhouden die voor u waardevol zijn. 
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Brasserieën 
Goed en lekker eten staan bij de Frankelandgroep 

hoog in het vaandel. Elke locatie beschikt over 

een gezellige brasserie, waar bewoners, gasten en 

senioren uit de wijk in een sfeervolle ambiance 

een smakelijke maaltijd kunnen nuttigen. De 

maaltijden worden dagelijks vers bereid in onze 

eigen keukens. Onze enthousiaste keukenteams 

verzorgen maaltijden van hoge kwaliteit: 

gevarieerd, gezond en lekker. We streven naar 

herkenning, de smaak van vroeger! 

De Brasserieën zijn dagelijks geopend en bieden 

een uitgebreide kaart voor koffie, thee, (fris)

drank, patisserie en borrelhapjes. Wat dacht u van 

een keer deelnemen aan een High Five-diner? Elke 

locatie van de Frankelandgroep organiseert één 

keer per twee maanden dit populaire viergangen-

diner van hoge kwaliteit. Gegarandeerd een 

heerlijk avondje uit. 

Welzijnsactiviteiten 
Binnen de Frankelandgroep is er altijd iets te 

beleven! Elke locatie heeft een gevarieerd activi-

teitenaanbod, met voor ieder wat wils. U kunt 

hierbij denken aan activiteiten, zoals biljarten, 

klaverjassen, creatieve activiteiten, kook- en 

 bakactiviteiten, muziekactiviteiten, gymnastiek, 

Thai Chi en wandelen. Ook zijn er cursussen, 

gespreksgroepen, muziekoptredens en leuke 

daguitjes. 
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Sport-�en�Recreatieclub�
Speciaal voor senioren heeft de Frankeland-

groep een Sport- en Recreatieclub. Hier kunt u 

zwemmen, fitnessen en gebruikmaken van de 

zonnebank. Het zwembad is extra verwarmd en 

voorzien van een brede trap met leuningen en een 

tillift. Daarmee is het zwembad volledig afgestemd 

op het gebruik door senioren. Onze fitnessruimte 

is voorzien van de modernste toestellen en 

apparatuur waarmee u op eenvoudige en verant-

woorde wijze kunt oefenen. Onze medewerkers 

verwelkomen u na het sporten graag in de 

gezellige bar van de Sport- en Recreatieclub voor 

een kop koffie of thee! 

Dagbesteding 
Nabij locatie Frankeland, aan de Nieuwe Haven, 

heeft de Frankelandgroep sinds jaren een gezellige 

dagbesteding waar zelfstandig wonende senioren 

naar toe komen. Als u vanwege een aandoening 

of beperkingen meer behoefte heeft aan sociale 

contacten, activiteiten en structuur in de dag, 

is de dagbesteding wellicht iets voor u. U kunt, 

afhankelijk van uw indicatie, één of meerdere 

dagen naar de dagbesteding komen voor een 

plezierige daginvulling en gezelligheid. Daarbij 

ondersteunen we u graag bij het zo zelfstandig en 

zelfredzaam mogelijk blijven in uw thuissituatie.
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Visiteclubs 
Ouder worden kan met zich meebrengen dat 

belangrijke sociale contacten en/of activiteiten 

wegvallen. Wilt u meedoen aan leuke activiteiten 

en een gezellige (mid)dag met andere senioren 

hebben? Dan bent u van harte welkom bij één van 

Roze�Salon�
De Frankelandgroep organiseert maandelijks 

een Roze Salon. Een gezellige plek voor senioren 

met verschillende seksuele voorkeuren en 

gender identiteiten, zoals lesbisch, homosek-

sueel, biseksueel, transgender en interseksuelen 

(LHBTI). Naast een gezellig samenzijn, biedt 

de Roze Salon een gevarieerd programma met 

wisselende thema’s. Onder het genot van een kopje 

koffie, thee of een drankje kunt u in gesprek gaan 

en onderling ervaringen uitwisselen rondom het 

thema van die dag.

de visiteclubs van de Frankelandgroep. Bij een 

visiteclub kunt u in contact komen met andere 

senioren, een gezamenlijke hobby uitoefenen en 

kennismaken met nieuwe vrijetijdsbestedingen. 
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Vakantievilla’s 
Bent u toe aan een dagje uit of een (mini)

vakantie in eigen land? Dan bieden wij u de 

mogelijkheid om te verblijven in onze ruim 

honderd jaar oude villa, ‘Villa De Pastorie’, 

midden in het gezellige dorpscentrum van 

Rockanje. Winkelen, wandelen in de natuur 

of een uitstapje naar het strand liggen binnen 

handbereik.

Zoekt u het liever wat verder van huis? Dan is 

La Sorpresa, onze prachtige vakantievilla aan 

de Spaanse Costa Blanca, de uitgelezen kans. 

De villa ligt op een berg en heeft magnifiek 

uitzicht op zee en de omringende bergen. 

Hier kunt u vakantie vieren in een veilige en 

vertrouwde omgeving met de benodigde zorg 

en begeleiding.

Ontmoetingsruimten voor senioren 
Wilt u graag andere senioren uit de wijk 

ontmoeten en deelnemen aan kleinschalige activi-

teiten? Dan bent u van harte welkom bij één van 

onze  ontmoetingsruimten. Bewoners van Menuet 

en De Suite, alsook zelfstandig wonende senioren 

uit de wijk, kunnen terecht in de ontmoetings-

ruimte van De Suite. De (wijk)bewoners van de 

Nieuwe Harg zijn van harte welkom in de hierin 

gevestigde ontmoetingsruimte De Nieuwe Harg. 

Ook wooncomplex Vallmofäste in Sveaparken 

heeft een ontmoetingsruimte, De Valm, voor 

huurders en omwonende senioren.
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Contact

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u 

graag meer informatie over onze zorg- en dienstverlening, 

wijze van aanmelding, indicatiestelling en bekostiging? 

Bezoek dan onze website waar u uitgebreide informatie over 

deze onderwerpen kunt vinden.

U kunt ook contact opnemen met:

Onze�medewerkers�van�Thuiszorg�Ouderen� 

Frankelandgroep 

voor Zorg Thuis

  010�-�707�41�12�

Onze medewerkers van de maatschappelijke dienst 

voor wonen met zorg, behandeling en expertise, welzijn en 

ontspanning

  010�-�426�49�25

De maatschappelijke dienst is bereikbaar tijdens het  

telefonisch spreekuur, op werkdagen van 09.00 tot 10.00 

uur. 
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www.frankelandgroep.nl
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