Cedrah

Welkom bij Cedrah
Wonen, zorg en diensten vanuit een
reformatorische levensovertuiging

Gezellig deelnemen aan activiteiten,
thuiszorg ontvangen of een appartement
van Cedrah betrekken; aan u de keuze!

Welkom bij Cedrah!
Gaan de dingen niet meer zo gemakkelijk als vroeger?
Heeft u behoefte aan gezelligheid en sociale contacten?
Wilt u graag wonen in een beschermde omgeving, met
zorg binnen handbereik? Wij staan graag voor u klaar!
Deelnemen aan activiteiten, thuiszorg ontvangen of een
appartement van Cedrah betrekken; het kan allemaal.
Ook wanneer u intensieve zorg en begeleiding nodig
heeft, kunt u bij Cedrah terecht.
Onze missie
In onze missie hebben we geformuleerd waar wij voor staan
en wat onze waarden zijn. De missie is leidend bij de wijze
waarop wij onze zorg en diensten aanbieden. Onze missie luidt
als volgt: Cedrah biedt wonen, zorg en diensten aan ouderen
die bewust kiezen voor een organisatie met een reformatorisch
identiteitsprofiel. Daarbij wenst Cedrah in alles te handelen in
overeenstemming met Gods Woord.

Wat heeft Cedrah u te bieden?
Cedrah biedt een breed pakket aan zorg en diensten; ook zijn
er mogelijkheden om zelfstandig te wonen, met zorg binnen
handbereik. En als we iets (nog) niet bieden, zullen wij samen
met u de mogelijkheden bekijken om een oplossing op maat
te vinden!
Zelfstandig wonen
Wonen in een serviceflat van Cedrah betekent veilig en comfortabel wonen in een vertrouwde omgeving. De woningen zijn afgestemd op de huidige eisen van comfort en kwaliteit. Heeft u
(nog) geen zorg nodig? Ook dan is het wonen in een serviceflat
een goede keuze. Onze woningen zijn namelijk levensloopbestendig, wat betekent dat u er ook kunt blijven wonen als u
(zware) zorg nodig heeft. Op dat moment kunnen wij snel en
zorgvuldig de nodige zorg voor u regelen, geleverd door onze
bekwame en vriendelijke medewerkers.

U heeft keuze uit appartementen van verschillende grootte en luxe,
passend bij uw financiële mogelijkheden of levensstijl. Naast het
huren van een woning in een serviceflat of aanleunwoning is het
ook mogelijk om een appartement binnen het woonzorgcentrum te
huren. Dit biedt u de mogelijkheid om zelfstandig te wonen binnen
de vertrouwde en veilige omgeving van een woonzorgcentrum.
Verzorgd Wonen
U kunt op een veilige en beschermde wijze wonen in een woonzorgcentrum van Cedrah, met de daarbij behorende zorg. Deze
zorg bestaat uit persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding
en/of (medische) behandeling. Uw woning en de zorg worden
gefinancierd op basis van een indicatie in de vorm van een Zorg
Zwaarte Pakket (ZZP).
Kleinschalig Wonen
In een kleinschalige groepswoning wonen 6 tot 8 bewoners samen
in een ‘huis’. De bewoners, vaak ouderen met dementie of andere
ouderdomsziekten, ontvangen de (verpleeghuis)zorg en begeleiding die nodig is, op basis van een indicatie in de vorm van een
ZZP (5 of hoger). Op de woongroep heeft u een eigen woon- en
slaapkamer; de keuken en de huiskamer worden gedeeld met de
andere bewoners van de woongroep.
Kortdurend verblijf
Bij een kortdurend verblijf logeert u maximaal 72 uur per week in
een woonzorgcentrum van Cedrah. U ontvangt dan persoonlijke
verzorging, verpleging, begeleiding en/of behandeling.
Dagbesteding
Woont u zelfstandig, maar heeft u soms behoefte aan begeleiding
en/of gezelschap? Of bent u in afwachting van een plaats
in het woonzorgcentrum? Dan bent u van harte welkom op de
dagbesteding! De deelnemers van de dagbesteding zijn ingedeeld
op een vaste dag of op vaste dagen en worden begeleid door medewerkers en vrijwilligers.
Thuiszorg
Of u nu ondersteuning nodig heeft bij uw persoonlijke verzorging
of juist begeleiding na een ziekenhuisopname, met thuiszorg
van Cedrah bent u verzekerd van goede zorg in uw vertrouwde
omgeving. Wij bieden ondersteuning bij de persoonlijke
verzorging, verpleging en begeleiding bij de dagstructuur.

Met thuiszorg van
Cedrah bent u verzekerd
van goede zorg in uw
vertrouwde omgeving.

Individuele begeleiding
Wij kunnen u praktische en sociale hulp bieden in het dagelijks
leven. Denk hierbij aan hulp bij het boodschappen doen, ondersteuning bij het indelen van de dag of hulp bij persoonlijke
verzorging vanwege een niet-medische oorzaak. Bijvoorbeeld
als u een psychiatrische aandoening, een verstandelijke of een
zintuiglijke beperking hebt.
Huishoudelijke hulp
Worden de huishoudelijke werkzaamheden u te zwaar? Of bent
u na een ziekenhuisopname (tijdelijk) niet in staat uw huis op
orde te houden? Onze medewerkers helpen u graag. U kunt
hierbij denken aan boodschappen doen, strijken, schoonmaken
of stofzuigen. Samen met u maken we afspraken over welke
taken wanneer worden uitgevoerd, zodat u prettig kunt blijven
wonen in uw eigen huis.
Activiteiten
Wekelijks worden er diverse activiteiten georganiseerd in onze
woonzorgcentra. Of u nu bij Cedrah of thuis woont, u bent van
harte welkom om deel te nemen! De mogelijkheden verschillen
per locatie, maar u kunt denken aan samen zingen, creatief bezig zijn, geheugentraining of samen koffie drinken. Ook organiseren we regelmatig themamaaltijden of spelmiddagen. Daarnaast zijn er mogelijkheden om – al dan niet onder begeleiding
– te werken aan uw conditie en het behoud van krachten.

Seniorenrestaurant
U bent in onze woonzorgcentra van harte welkom om samen
met anderen te genieten van een heerlijke maaltijd!
De openingstijden en mogelijkheden verschillen per locatie;
meer informatie kunt u vinden op onze website of telefonisch
opvragen bij een locatie bij u in de buurt.
Maaltijdservice en catering
Via onze maaltijdservice kunt u heerlijk verse maaltijden warm
aan huis laten bezorgen. De maaltijden kunnen besteld worden
via het servicepunt of receptie van de locaties. Op de locaties
is het mogelijk om een verjaardag of feestje volledig te laten
verzorgen. Denk daarbij ook aan recepties en jubilea.

Identiteit in de praktijk
Wat betekent ons reformatorisch identiteitsprofiel nu in de
praktijk? Allereerst proberen wij ons dagelijks handelen af
te stemmen op de normen en waarden vanuit Gods Woord.
Daarnaast wordt er dagelijks samen gebeden en uit de Bijbel
gelezen. Cedrah biedt ook pastorale zorg in diverse vormen.
Denk hierbij aan weeksluitingen, Bijbeluren of bijeenkomsten
rondom heilsfeiten. Veel van deze activiteiten worden verzorgd
door de pastoraal werker van Cedrah.

Kernwaarden
De wijze waarop Cedrah de missie dagelijks in de praktijk
brengt, wordt weergegeven in de volgende kernwaarden:

Zingeving
Met elkaar zoeken we naar de zin van het leven.
Daarbij is de Bijbel ons richtsnoer, waarin God
ons oproept om tot Zijn eer te leven. Wij leven
vanuit het besef dat Gods verkiezende genade in
Christus ons kan redden van zonde en dood door
bekering en geloof.
Liefdevol
Voor ons betekent dat God liefhebben boven alles
en onze naasten als onszelf. We accepteren elkaar
en verlenen zorg en diensten op een respectvolle
en warme manier. Ook in de onderlinge samenwerking is sprake van aandacht voor de mens,
vergevingsgezindheid en waardering voor elkaar.
Klantgericht
Als schepsel van God is ieder mens uniek en
waardevol. We hebben oog voor de individuele klant met zijn mogelijkheden en zijn hierin
dienstverlenend op professionele en deskundige
wijze.
Openheid
We streven naar een open en transparante communicatie in alle lagen van de organisatie met
respect voor de ander. We luisteren naar elkaar,
geven elkaar feedback en complimenteren elkaar.
Betrouwbaar
Als collega, zorgverlener en samenwerkingspartner zijn wij eerlijk, integer en duidelijk en nemen
we verantwoordelijkheid voor datgene wat we
doen. Dit wordt zichtbaar in ons handelen, waarin
we reële afspraken maken en deze nakomen.

Organisatiestructuur
De algemene leiding en het bestuur van de stichting zijn in
handen van de eenhoofdige Raad van Bestuur, de heer T.A.
(Teunis) Stoop. Hij wordt ondersteund door het managementteam en een aantal stafafdelingen. De Raad van Toezicht, bestaande uit zeven leden, ziet toe op het beleid van de Raad van
Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.
Daarnaast is er een Commissie van Advies. Deze commissie
bestaat uit kerkelijke afgevaardigden en adviseert de Raad van
Bestuur met name over de identiteit van de stichting en de
contacten met de samenwerkende kerken.

Onze medewerkers en vrijwilligers
Bij Cedrah werken zo’n 1.000 medewerkers en ongeveer 700
vrijwilligers, die zich dagelijks inzetten voor hetzelfde doel:
professionele zorg en dienstverlening bieden aan ouderen die
bewust voor Cedrah kiezen. Onze medewerkers en vrijwilligers
onderschrijven het identiteitsprofiel van Cedrah en geven concreet invulling aan de reformatorische leefgemeenschap op de
locaties. Werken bij Cedrah betekent werken in professionele
en hechte teams, binnen een herkenbare sfeer. Kwaliteit van
zorg is voor Cedrah erg belangrijk; daarom worden onze medewerkers en vrijwilligers met regelmaat bijgeschoold middels
trainingen of opleidingen.

Mantelzorg
Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg en
dienstverlening. Vaak is de mantelzorger een partner of kind
van de klant. Een mantelzorger helpt bijvoorbeeld zijn vader of
moeder omdat aankleden en wassen niet meer zelf lukt. Of een
chronisch zieke wordt door zijn partner geholpen bij het innemen van de medicijnen. Binnen Cedrah vinden we het belangrijk dat u uw rol als mantelzorger ook kunt blijven vervullen
wanneer uw partner, vader of moeder in een locatie van Cedrah
komt wonen. Onze professionele (formele) zorg is daarom altijd
aanvullend op de mantelzorg die iemand al ontvangt. Daarbij
luisteren we naar de wensen van de klant en uw ervaringen
en mogelijkheden als mantelzorger. Samen zoeken we naar de
best passende zorg voor uw naaste en onze klant!

Kwaliteit
Goede kwaliteit van zorg en dienstverlening staat bij Cedrah
voorop. Daarom maken we met elke klant persoonlijke afspraken over de zorg en dienstverlening en evalueren deze regelmatig. Daarnaast letten wij erop dat belangrijke processen goed
verlopen. Zo nodig sturen we bij. Er zijn verschillende manieren waarop de kwaliteit van de zorg en dienstverlening wordt
getoetst:
›› ISO-certificaat Cedrah is in het bezit van het ISO-certificaat.
Dit betekent dat Cedrah kwalitatief goed werk levert.
›› Klantsignaal Tevreden klanten zijn voor Cedrah erg belangrijk.
Daarom hebben zij of hun familie altijd de mogelijkheid om
een klantsignaal in te vullen. Elk signaal is welkom, van compliment tot klacht.
›› Klanttevredenheidsonderzoek Elke twee jaar worden klanten van
Cedrah om hun mening gevraagd. Ten behoeve van de onafhankelijkheid worden deze interviews uitgevoerd door een
externe organisatie. De resultaten vindt u op onze website.

Cedrah locaties
Waar vindt u ons?

Cedrah biedt wonen, zorg en diensten aan op diverse locaties
in Zuid-Holland en Zeeland. In het overzicht ziet u waar onze
locaties zich bevinden en welke woonvormen, zorgtaken en
diensten wij op de betreffende locatie kunnen bieden.

Zeeland

Zuid-Holland

Woonzorgcentrum
Eben-Haëzer

Woonzorgcentrum d’Amandelhof

Briandlaan 2
4334 GP Middelburg
t 0118 - 67 66 00
e ebenhaëzer@cedrah.nl

Fluiterlaan 52
2903 RL Capelle a/d IJssel
t 010 – 450 91 22
e amandelhof@cedrah.nl

Woonzorgcentrum
Rehoboth

Woonzorgcentrum
Beth-San

Bergweg 1
4461 LX Goes
t 0113 - 22 45 00
e rehobothgoes@cedrah.nl

Wilde Veenen 1
2751 EE Moerkapelle
t 079 – 593 18 40
e beth-san@cedrah.nl

Michelangelostraat 98
3066 NM Rotterdam
t 010 – 420 98 06
e rehobothrotterdam@
cedrah.nl

Kleinschalig wonen Hebron

Woonzorgcentrum Nebo

Algemeen

Kerkring 3-7
4306 CJ Nieuwerkerk
t 0111 – 46 01 20
e hebron@cedrah.nl

Hoofdland 1
3332 RD Zwijndrecht
t 078 – 612 42 88
e nebo@cedrah.nl

Seniorencomplex Marnixflat

Serviceflat Avondrust

Zorg Informatie Punt

Nudenoord 38
3079 ZH Rotterdam
t 010 – 482 90 28
e avondrust@cedrah.nl

t 0118 67 66 78
e zip-info@cedrah.nl

Charlotte de Bourbonweg
4461 WX Goes
t 0113-224500
e g.c.kaman@cedrah.nl

Woonzorgcentrum Uitzicht
Churchillsingel 483
3137 XB Vlaardingen
t 010 – 474 17 55
e uitzicht@cedrah.nl

Serviceflat Rehoboth

Hoofdkantoor
Barbizonlaan 1
2908 MA Capelle a/d IJssel
t 010 - 2075858
e info@cedrah.nl
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Meer informatie?
We hopen dat deze folder u een eerste indruk heeft gegeven
van wie wij zijn. Wilt u meer weten, of heeft u interesse in één
van onze diensten? Kijk dan eens op onze website cedrah.nl,
of maak geheel vrijblijvend een afspraak met de klantadviseur
van de dichtstbijzijnde locatie bij u in de buurt! Zij staan u
graag te woord en kunnen u alles vertellen over Cedrah en wat
wij voor u kunnen betekenen. Van harte welkom!

Cedrah
Barbizonlaan 1
2908 MA Capelle a/d IJssel
t 010 207 58 58
e info@cedrah.nl
www.cedrah.nl

