
Oosterwolde
Royaal wonen voor ouderen



Royaal wonen in Oosterwolde
Oosterwolde is niet alleen ‘royaal’ gelegen tegenover  

landgoed Biljoen, met een bushalte voor de deur en het 

treinstation op loopafstand maar ook de appartementen zijn 

er royaal. Het is niet voor niets dat wonen, zorg en services 

van Oosterwolde in trek zijn.

Er is hier volop ruimte om elkaar te ontmoeten 

en mee te doen aan activiteiten. Uw familie, 

vrienden en bekenden zijn in Oosterwolde net  

zo welkom als zij altijd al bij u zijn. Zij kunnen 

voor u (en met u) blijven doen wat zij altijd al 

deden. Zoals thuis, dát is wat we bij Innoforte 

het liefste zien.

Ons uitgangspunt is dat u uw leven kunt blijven leiden zoals 

u dat wilt. U heeft en houdt de regie. Daarbij kunt u rekenen 

op goede zorg.

Voor wie
U kunt in Oosterwolde wonen met een indicatie van het  

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ geeft bij de 

indicatie een zorgprofiel af. Dat is een omschrijving op 

hoofdlijnen van de zorg die nodig is. Daardoor kan de zorg 

afgestemd worden op uw persoonlijke situatie!

Een klein deel van de mensen in Oosterwolde heeft het  

‘lichtere’ zorgprofiel Beschut wonen met intensieve  

begeleiding en uitgebreide verzorging. De meeste mensen 

hebben het zorgprofiel Beschermd wonen met intensieve 

verzorging en verpleging. Zij hebben vaak zorg in de  

nabijheid nodig. In de gezamenlijke huiskamers vinden zij 

precies die zorg, gezelligheid en activiteiten die zij op prijs 

stellen. In de knusheid van de huiskamer is het ook fijn om 

samen te eten. Alle nieuwe bewoners geven wij hier een 

warm welkom. Zeker in die eerste fase van elkaar leren  

kennen, zorgt dit ervoor dat iemand zich snel thuis voelt. 

Hoe de begeleiding, verzorging en/of verpleging precies voor 

u wordt ingevuld, bespreken wij samen met u. Het gaat om 

uw persoonlijke behoeften en wensen: wat heeft u nodig  

om uw leven te leiden zoals u dat wilt? We leggen alle  

afspraken vast in het zorgplan. Dit zorgplan is opgenomen in 

het Elektronisch Cliënt Dossier (ECD). Iedere cliënt en de zorg 

kunnen inloggen in het ECD en hierin de informatie delen 

die belangrijk is voor het welbevinden van de bewoner. De 

cliënt kan zelf bepalen of familieleden ook mee kunnen lezen 

in het ECD.

“Die gezamenlijke huiskamer vind ik een uitkomst”,  

vertelt meneer V.
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Uw eigen sfeer in uw appartement
Alle appartementen zijn minimaal 60 vierkante meter.  

Ze hebben een hal, een woonkamer met kitchenette, een 

slaapkamer en een badkamer met douche en toilet.  

Ze zijn gestoffeerd, de gordijnen en vloerbedekking zijn  

van brandwerend materiaal. Er is alarmering aanwezig.  

De zonwering, deuren en verlichting zijn op afstand te  

bedienen. Er is kabelaansluiting en internet.  Voor paren zijn 

er enkele driekamerappartementen. Beneden bij de centrale 

ingang heeft iedere bewoner zijn eigen brievenbus. 

U kunt uw appartement natuurlijk inrichten met uw eigen 

spulletjes, zoals u dat wilt. Wij kunnen u adviseren over een 

veilige inrichting. Innoforte zorgt ervoor dat er een bed staat 

voor de bewoners met het zorgprofiel Beschermd wonen. De 

mensen met het zorgprofiel Beschut wonen moeten zelf voor 

een seniorenbed zorgen zodat onze medewerkers optimaal 

zorg kunnen verlenen als dit nodig is. 

Gastvrij Oosterwolde
Prettig wonen is ook samen zorgen voor een fijn woon- 

klimaat. Bewoners, familie, bezoekers, medewerkers en 

vrijwilligers creëren met elkaar een gevoel van gast- 

vrijheid. Van maandag tot en met vrijdag verzorgen 

vrijwilligers een aantal uur per dag de receptie. Zij heten 

bezoekers welkom en wijzen hen de weg. Vrijwilligers zijn 

in Oosterwolde niet weg te denken. Zij brengen voor veel 

bewoners extra kleur in de dag! 

Wat is er te doen?
Het Atrium is het kloppend hart van Oosterwolde.  

Het is dé plek voor ontmoeting en activiteiten. Samen  

koffie drinken, samen eten, samen bewegen, samen  

genieten van bijvoorbeeld spelletjes, creatief bezig zijn  

of optredens. Wie zin heeft, komt ‘naar beneden’ en  

doet gezellig mee. Regelmatig polst de activiteiten- 

begeleider bij de bewoners of het activiteitenaanbod  

aansluit op de behoefte.
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Het Huis van de Buurt
Oosterwolde wil er ook zijn voor de oudere bewoners uit  

de buurt. In het Atrium zijn zij welkom voor de warme  

maaltijd en kunnen zij meedoen met activiteiten. Om het 

Atrium heen bevinden zich de winkel, de kapsalon en de 

Spel-o-theek.

Cliëntenraad
Oosterwolde heeft een eigen actieve cliëntenraad die zich  

inzet voor de belangen van álle cliënten in deze locatie.  

Bewoners stellen uit hun midden de raad samen. Ook familie- 

leden van bewoners kunnen zitting nemen in de raad.

Klachtenregeling
Innoforte kent ook een klachtenregeling. De procedure 

hiervoor is vermeld op onze website.
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Innoforte stimuleert al haar cliënten om te bewegen.  

Het is goed voor lijf en leden, voor het brein en niet te 

vergeten om samen plezier te maken. Speciaal voor  

Oosterwolde, waar relatief veel mensen in een rolstoel 

wonen, is er een Beweegplein. De toestellen en spellen 

zijn ook geschikt voor rolstoelers. Meerdere keren per 

week is er de mogelijkheid om samen te bewegen, onder 

andere op muziek. Oosterwolde is ook de thuisbasis voor 

de Samen Fit-groepen. Na een gezamenlijke warming-up 

vertrekken (buurt)bewoners voor een wandeling.



Meer weten?
Neemt u contact op met de Klantenservice. 

Zij maken graag een afspraak om u rond te leiden.  

Telefoon:  026 388 2000

E-mail:  klantenservice@innoforte-zorg.nl

Adres locatie: Middelhagenhof 1, Velp.

www.innoforte-zorg.nl
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https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-innoforte-velp-11909
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https://www.facebook.com/Innoforte/?modal=admin_todo_tour
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