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Werken bij Senna Zorg
Stichting Vrienden van Senna Zorg

Senna Zorg is een zorgorganisatie waarbij 
er deskundig gewerkt wordt met oprechte 
aandacht en waardering voor cliënten, 
medewerkers en vrijwilligers. Wij zijn kleinschalig 
georganiseerd en actief binnen de thuiszorg, 
individuele begeleiding en dagbesteding voor 
mensen met geheugenproblemen op ons 
Ontmoetingscentrum Onderdak.

Ben je een professionele medewerker met een 
medemenselijk hart en voldoe je aan de gestelde
eisen? Kijk op onze website naar onze vacatures 
of stuur een open sollicitatie naar
werken@sennazorg.nl t.a.v. Sandra Bongaards. 

Wij bieden ook leuke stageplekken en 
vakantiewerk aan. Bij Senna Zorg krijg je een 
leerzame en plezierige (leer/werk) omgeving 
met gezellige collega’s en cliënten.

Altijd al iets terug willen doen voor jouw 
samenleving? Onze vrijwilligers kunnen je 
hulp en glimlach goed gebruiken bij het samen 
eten, spelletjes doen, fi etsen en/of wandelen 
met de mensen bij ons Ontmoetingscentrum. 
Stuur je reactie naar werken@sennazorg.nl o.v.v. 
gewaardeerd vrijwilliger!

Stichting Vrienden van Senna Zorg

De Stichting Vrienden van Senna Zorg is opgericht ter ondersteuning van de zorginstelling Senna 
Zorg en haar cliënten en heeft als doel het bijeen brengen van gelden voor een bestemming die niet 
uit de exploitatie kan worden bekostigd.

Nu en in de toekomst is er een toenemende behoefte aan zorg zoals die door Senna Zorg wordt 
verleend. De Stichting Vrienden van Senna Zorg wil daar een ondersteunende bijdrage aan leveren, 
mede gezien door: 
•   De toename van het aantal mensen met een vorm van dementie
•   Een groot aantal ouderen en alleenstaanden die zo lang mogelijk zelfstandig willen 
     blijven wonen met hierbij, indien nodig, de zorg die Senna Zorg aanbiedt.

Uw steun is onmisbaar voor de Stichting Vrienden van Senna Zorg.

Uw bijdrage en/of donatie zorgt er voor om voor de cliënten van Senna Zorg een omgeving te 
creëren die een positieve invloed heeft op hun welbevinden en die van hun omgeving.

Kijk voor meer informatie op www.sennazorg.nl onder het kopje Vrienden van Senna.

Senna Zorg
Oudelandstraat 1B   |    2691 CB    |    ‘s Gravenzande
0174 - 441527

Contactgegevens

Sandra Jacoline               Marjolijn
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Vrienden maken het verschil! 

Werken bij een organisatie waar professionaliteit en medemenselijk-
heid centraal staat!



Individuele Begeleiding bij u thuis 

De zorg voor uw partner of ouder wilt u zo lang 
mogelijk blijven doen. U kent hem of haar het 
allerbeste en weet wat uw partner of ouder 
leuk vindt. We weten dat een mantelzorger af 
en toe ruimte moet hebben voor zichzelf om 
de zorg vol te kunnen houden. De individuele 
begeleiding van Senna Zorg is voor u een 
uitstekende oplossing. Een vast team van
verzorgenden begeleidt uw partner of ouder 
en we doen dit aan de hand van uw wensen 
en onze mogelijkheden. Denkt u bijvoorbeeld 
aan wandelen, samen koken, naar een winkel 
of wij zijn bij uw partner thuis zodat u even 
tijd voor u zelf heeft. Wilt u meer weten over 
deze unieke persoonlijke begeleiding, neem 
vrijblijvend contact op met Denise van der 
Kruk of Lydia van der Zwan en informeer naar 
de mogelijkheden.

begeleiding@sennazorg.nl 
Tel. 0174 441527

Ontmoetingscentrum Onderdak is een 
gezellige kleinschalige dagbesteding voor 
mensen met geheugenproblemen. Wij zijn 
zes dagen in de week geopend van maandag 
t/m zaterdag. 
We ontvangen onze cliënten in een sfeervolle 
woonkamer, met ruime lichte serre, grenzend 
aan een prachtige tuin met een groot terras. 
Deze prettige ambiance draagt eraan bij dat 
uw partner of ouder zich snel thuis voelt.

Tussen de middag wordt een verse warme 
maaltijd geserveerd en samen met de andere 
mensen en medewerkers gezellig getafeld. 
Er worden dagelijks verschillende (re) 
creatieve activiteiten aangeboden waarbij 
de persoonlijke interesse en wensen centraal 
staan. Ook maken we regelmatig gebruik, 
indien gewenst, van de duo-fi ets om te 

genieten van de buitenlucht en de prachtige 
omgeving. Samen met ons vaste team van 
ervaren medewerkers en vrijwilligers zorgen 
wij dat Ontmoetingscentrum Onderdak een 
plek is waar de cliënt en de mantelzorger 
gezien wordt. 

“Ik weet dat mijn man een gezellige dag heeft 
op Onderdak, terwijl ik die dag activiteiten doe 
die we niet samen kunnen doen. Onderdak is 
heerlijk huiselijk en jullie zijn allemaal lief voor 
hem maar ook voor mij“.

Wilt u meer weten of heeft u een partner 
of ouder met geheugenproblemen? Neem 
contact op met Wendy van Staalduinen of 
Jenny van Rossum. U bent van harte welkom 
om te komen kijken.

Preventie en zorg bij u thuis

U wilt zelfstandig blijven wonen maar de 
zorg voor u wordt steeds zwaarder? 
Onze wijkverpleegkundige informeert en
adviseert u graag over uw zorgmogelijk-
heden en eventuele preventie om langer 
zelfredzaam te blijven.

Heeft u wijkzorg nodig, tijdelijk of voor 
langere tijd, wij hebben een vast team 
en bieden persoonlijke zorg. Dit doen 
we met professionele handen en een 
medemenselijk hart. 

Onze verpleegkundigen en verzorgenden 
zijn betrokken bij uw ziekteproces of uw 
herstel. U zelf of familieleden hebben 
volledig inzicht in de voortgang van 
uw zorg en de zorgtijden. Senna Zorg 
gaat voor de beste zorg in de gemeente 
Westland en Hoek van Holland. Dit blijkt 
uit de hoge waardering van onze huidige 
cliënten via Zorgkaart Nederland. Wilt u 
thuis blijven wonen en de beste zorg 
ontvangen, welkom bij Senna Zorg! 

wijkzorg@sennazorg.nl  tel. 0174 441527

oconderdak@sennazorg.nl
Tel. 0174 441527

Denise Lydia

Tessa                            Helen

Ontmoetingscentrum Onderdak voor mensen met geheugenproblemen

Wendy                Jenny
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