Het HART in
Alkmaar-Zuid

Welkom bij
Stichting NiKo
In deze brochure maakt u kennis met Stichting NiKo, een mensgerichte zorgorganisatie in Alkmaar-Zuid die zorg- en
welzijnsdiensten aan ouderen levert. Thuis en in onze huiselijke woonzorgcentra. Ons uitgangspunt is: wat kunt u
zelf en waar kunnen wij u ondersteunende hulp bieden. Onze gekwalificeerde en betrokken zorgmedewerkers zijn
24 uur per dag beschikbaar, zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Als thuis blijven wonen niet
meer lukt, vindt u een nieuw thuis in een van onze woonzorglocaties.
Ook een tijdelijk verblijf behoort tot
de mogelijkheden, bijvoorbeeld in de
herstelfase na een ziekenhuisopname. In
deze brochure vertellen wij u meer over
de visie, zorg, voorzieningen, diensten
en activiteiten van Stichting NiKo. Heeft
u na het lezen nog vragen of wilt u

meer informatie? Neem gerust contact
op voor informatie of een afspraak.
Bel (072 – 518 50 00) of kom langs
bij de receptie van zorgcentrum De
Nieuwpoort voor informatie,
Prins Alexanderstraat 25 in Alkmaar.

Vernieuwende en
wijkgerichte zorgorganisatie
Stichting NiKo is een vernieuwende en wijkgerichte
zorgorganisatie in Alkmaar-Zuid. Onze kerntaken zijn wonen, zorg
en welzijn. Wij zijn Persoonlijk, Deskundig en Dichtbij. Dát is onze
missie. In ons handelen stellen wij altijd dezelfde vraag: wat schiet
u er als zorgvrager mee op? Onze waarden en uitgangspunten van
denken en doen weerspiegelen in onze naam.
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– nabij, nauwlettend, nauwkeurig, naleven, nakomen
– individueel, interesse, inleving, innovatief, inrichten
– klantgericht, keuzes, kwaliteit, kracht zetten
– 	ondersteuning, ondernemend, openstaan, ontwikkelen,
ontmoeten, ontzorgen, oprecht

Uw rechterhand
bij zorg- en
welzijnsdiensten
U wilt zo lang en goed mogelijk thuis wonen
en voor uzelf zorgen. De regie over uw eigen
leven houden en zelf bepalen wat u doet. Dat
begrijpt Stichting NiKo als geen ander. Daarom
staan bij onze innovatieve en laagdrempelige
zorgorganisatie uw wensen en behoeften
voorop. U heeft de touwtjes in handen, wij zijn
uw rechterhand. Wij leveren in Alkmaar-Zuid
een breed pakket aan zorg- en welzijnsdiensten
op maat. U krijgt de zorg en aandacht die u
nodig heeft en die u verdient. Thuis of in een van
onze woonzorglocaties, als er sprake is van een
toenemende vraag naar professionele zorg en
ondersteuning.

Zorg op maat
op verschillende
locaties
De zorgvrager
centraal
Bij Stichting NiKo staat niet de
zorgverlener, maar de zorgvrager
centraal. Wij bieden onze zorgvragers
een thuis, waar ze zoveel mogelijk
zeggenschap over hun zorg hebben.
Wij willen u graag beter leren kennen
om het wonen bij ons voor u zo
aangenaam mogelijk te maken. Zo
bespreken wij met u uw voorkeuren
en wensen en leggen dit vast in uw
dossier samen met de afspraken
over uw persoonlijke zorg. Er wordt
bijvoorbeeld gekeken naar hoe u graag
wilt worden aangesproken, waar u
van houdt of juist niet. Zo weten de
zorgverleners het beste hoe zij u te
woord kunnen staan en u kunnen
helpen en krijgt u de liefdevolle zorg
die bij u past.

De Nieuwpoort
en De Kroon
appartementen
De Nieuwpoort heeft ruime 2- en
1-kamerappartementen voor
zorgvragers met lichamelijke
problematiek. In het naastgelegen
gebouw De Kroon heeft Stichting NiKo
de beschikking over 25 appartementen
die ook bestemd zijn voor dezelfde
doelgroep. Deze zorgvragers hebben
een 3-kamerappartement met een
eigen voordeur en een balkon. Zij
wonen hierdoor meer zelfstandig, maar
ontvangen dezelfde zorg als in De
Nieuwpoort en kunnen naar behoefte
ook gebruikmaken van de diensten
en activiteiten in De Nieuwpoort.
De Nieuwpoort heeft een echte
buurtfunctie, waar ook wijkbewoners
in- en uit lopen en van de faciliteiten
gebruikmaken.

Stichting NiKo verleent zorg op maat,
op verschillende locaties. Zorgvragers
met lichamelijke klachten vinden
een warm thuis in De Nieuwpoort
en De Kroon appartementen. De
mooie appartementen zijn er voor
zorgvragers die niet meer thuis kunnen
wonen, maar toch zelfstandig willen
wonen mét zorg en begeleiding.
De Nieuwpoort biedt ook Wonen
met Structuur. Een afdeling voor
zorgvragers met beginnende dementie
en/of behoefte aan structuur in hun
dag. De Duinvogel biedt beschermd
wonen voor oudere zorgvragers met
een psychiatrische aandoening. Hier
wordt nauw samengewerkt met een
verpleegkundig team van de GGZ.
Stichting NiKo biedt een plek voor
iedere zorgbehoefte en zorgzwaarte!
Zorgvragers met gevorderde dementie
zijn welkom in De Palatijn. Ze kunnen
zich in het woonzorgcentrum én in
de afgeschermde tuin vrij bewegen.
Stichting NiKo is het HART in de wijk.
Ons wijkzorgteam biedt deskundige
verzorging, verpleging en individuele
begeleiding bij de mensen thuis in
Alkmaar-Zuid. Samen met u en uw
mantelzorger bieden wij de zorg die u
het beste past.

Wonen
met zorg
Wonen met zorg is mogelijk met een
indicatie vanuit de Wet langdurige
zorg (Wlz). De Wlz regelt zware,
intensieve zorg voor mensen die
voortdurend intensieve zorg nodig
hebben. Het Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ) beoordeelt of u in
aanmerking komt voor zorg vanuit de
Wlz.
Een verhuizing is een grote stap. De
HARTwerkende zorgmedewerkers
en vrijwilligers van Stichting NiKo
bezorgen u zo snel mogelijk het

thuisgevoel. Wij kijken wat u zelf kunt
en ondersteunen u waar nodig. Wij
stemmen de zorg af op uw wensen
en behoeften. U woont zo zelfstandig
mogelijk. U bepaalt uw eigen
dagritme en dagelijkse activiteiten,
net als thuis. Er is geen keurslijf, u
mag zijn wie u bent. U bepaalt van
welke voorzieningen u gebruikmaakt.
Onze gepassioneerde zorgverleners
geven u persoonlijke aandacht,
zorg en ondersteuning, waarbij u
zoveel mogelijk dezelfde, vertrouwde
gezichten ziet.

Kortdurende opvang
Stichting NiKo heeft 3 appartementen voor maximaal
6 zorgvragers, die bestemd zijn voor kortdurende opvang
ofwel eerstelijnsverblijf (ELV). Mogelijk kunt u tijdelijk niet
zelfstandig wonen als u bijvoorbeeld moet herstellen na een
ziekenhuisopname. U krijgt de zorg, opvang en ondersteuning
die nodig is voor een goed en snel herstel. Er is een
fitnessruimte voor beweging en revalidatie, om het herstelproces
zo goed mogelijk te begeleiden. De indicatie voor de ELV loopt
via de (huis)arts, de financiering via de zorgverzekeraar.

De Duinvogel
Aan de zijkant van De Nieuwpoort
bevindt zich de afdeling Duinvogel.
Hier wordt aan 30 oudere zorgvragers
met een psychiatrische aandoening,
veelal in combinatie met somatische
problemen, een thuis geboden.
Iedere zorgvrager heeft een eigen
appartement. Op de eerste en tweede
etage is een gemeenschappelijke
huiskamer. Plaatsing op deze afdeling
is mogelijk met een GGZ-indicatie.
Ook op de Duinvogel wordt
persoonsgerichte zorg in een klein
zorgvrager gericht team geboden.
Hierbij staat structuur, veiligheid en
regelmaat centraal. Wij streven naar
een zinvolle en prettige dagbesteding
ter bevordering van het welzijn van
de zorgvragers. Het zorgteam van de
Duinvogel werkt nauw samen met
GGZ NHN. GGZ-medewerkers komen
regelmatig op afspraak langs om
psychiatrische begeleiding dan
wel behandeling te bieden.
Tevens kan het zorgteam
van de Duinvogel zeven
dagen per week, 24
uur per dag een
beroep doen op de
crisisdienst van de
GGZ.

Wonen met
Structuur
De afdeling Wonen met Structuur
biedt zorg, welzijn en begeleiding aan
zorgvragers met geheugenproblemen
door ouderdom, beginnende dementie
of psychische klachten. Zorgvrager
gerichte teams leveren op de eerste
etage van De Nieuwpoort zorg en
ondersteuning aan 35 zorgvragers.
Het draait om Rust, Regelmaat en
Routine. De daginvulling is afgestemd
op het ritme en de behoeften van de
zorgvragers. Er zijn drie gangen (Noord,
West en Zuid) en drie huiskamers.
De sfeer is net als thuis. Er is een
structuur van slapen, eten, zelfzorg
en ontspanning. Gezamenlijkheid,
kleinschaligheid, gezelligheid en
een open huiskamersetting zijn
kernwaarden. Het leveren van goede
zorg en een zinvolle dagbesteding
gaan hand in hand, om de zorgvragers
in alle fases van het ouder worden
een passende leefomgeving zonder
onnodige vrijheidsbeperkingen te
bieden.

De Palatijn
In het woonzorgcentrum De Palatijn
wonen 48 zorgvragers met gevorderde
dementie. Onze locatie De Palatijn is
geregistreerd als Wzd-accomodatie.
Stichting NiKo biedt mensgerichte zorg
op vier etages. Op elke etage wonen
12 zorgvragers. De leefomgeving is
volledig op de zorgvragers afgestemd.
Iedere etage heeft zijn eigen identiteit
(Bloemen, Molen, Koeien en Zee).
Iedere zorgvrager heeft een ruim
appartement met een eigen badkamer/
toilet. De gezamenlijke, prikkelarme
huiskamer en serre per etage ademen
een huiselijke sfeer. De zorgvragers
kunnen gebruikmaken van de
totale woonzorglocatie, inclusief de
afgeschermde tuin. Ze kunnen in het
restaurant eten of verblijven met familie
of wijkbewoners.
De Palatijn werkt per etage met
vaste, zorgvrager gerichte teams van
verpleegkundigen, verzorgenden IG,
dienstverleners persoonlijke verzorging
en medewerkers maatschappelijke zorg.
De zorgverleners zijn zeer betrokken,
kennen de zorgvragers goed en zetten
zich met HART en ziel in om de beste

zorg te verlenen. Er zijn kleinschalige
groepsactiviteiten, zoals muziek
luisteren, zingen, voorlezen, een
BeleefTV, SilverFit Mile geheugentrainer
of een balspel. Individuele activiteiten
zijn onder meer manicuren, puzzelen en
foto’s kijken. De maaltijden worden zelf
(voor)bereid. Wie kan en wil, helpt bij
het koken. Het samen koken en warm
eten draagt bij aan het welbevinden
en de eetlust van de zorgvragers. Er is
geen vast draaiboek op de afdeling. Het
team kijkt dagelijks wat de stemming
van de zorgvragers is en waar behoefte
aan is. De Palatijn maakt het verschil
met kleinschaligheid, betrokkenheid,
een open sfeer, liefdevolle zorg en
gezamenlijkheid. De familie participeert
in het samendoen en het wij-gevoel.

Wijkzorg
U wilt zo lang mogelijk veilig en
zelfstandig thuis wonen en zo
comfortabel mogelijk uw eigen
leven leiden. U kunt daarbij wel wat
hulp gebruiken. De Wijkzorg van
Stichting NiKo is het HART in de wijk.
Het wijkzorgteam biedt verzorging,
verpleging en individuele begeleiding in
Alkmaar- Zuid. De zorg wordt optimaal
afgestemd op uw wensen en behoeften.
Wij werken met kleine, ervaren teams
van verpleegkundigen, verzorgenden en

dienstverleners persoonlijke verzorging.
Nieuwe zorg wordt snel ingezet.
Het team verleent 24 uur per dag
alarmeringszorg. U ziet zoveel mogelijk
dezelfde, vertrouwde gezichten. De
Wijkzorg is herkenbaar, benaderbaar,
dichtbij en werkt met korte lijnen. U
krijgt persoonlijke aandacht, deskundige
zorg en individuele begeleiding. De
nauwe samenwerking met andere
disciplines (zoals huisarts, fysiotherapie,
ziekenhuis, Geriant) staat garant voor
hoge kwaliteit zorg. De Wijkzorg wordt
vergoed via de Zorgverzekeringswet
(Zvw) en is opgenomen in het
basispakket van uw zorgverzekering.
Wijkzorg wordt ook geleverd als
u een Wlz-indicatie heeft. Wilt u
thuis vergelijkbare zorg als in het
woonzorgcentrum, met toezicht,
persoonlijke verzorging en verpleging?
Maak gebruik van het Volledig
Pakket Thuis (VPT), afgestemd op
uw situatie. U kunt gebruikmaken van
personenalarmering, maaltijdservice,
huishoudelijke hulp en activiteiten.
Informeer naar de mogelijkheden en
neem contact op met onze afdeling
Zorgbemiddeling. Zij helpen u graag.
Telefoon: 072 – 518 50 00, e-mail:
zorgbemiddeling@stichtingniko.com.

NiKo WonenPlus pas
Wilt u graag aan maandelijkse activiteiten deelnemen,
gezellig samen eten of koffie drinken, of een klusje
laten doen? Maak gebruik van de NiKo WonenPlus pas.
Sluit een voordelig abonnement af en u bent gelijk lid
van WonenPlus Alkmaar. De pas geeft recht op twee
gratis maaltijden per maand in het restaurant van De
Nieuwpoort, twee gratis activiteiten per maand bij
Stichting NiKo, een jaarabonnement voor de bibliotheek
van De Nieuwpoort en één maandelijkse rit in de NiKo
MAX Mobiel voor boodschappen. U krijgt bovendien
een jaarlijkse verrassing. Wilt u meer informatie of zich
aanmelden? Neem direct telefonisch of per e-mail contact
op met onze afdeling Zorgadministratie (072 – 518 50 00
of zorgadministratie@stichtingniko.com).

Hoge kwaliteit van
de mensgerichte zorg
Stichting NiKo wil een warm en veilig
thuis bieden met hoogwaardige,
mensgerichte zorg en ondersteuning.
De afdelingen werken met vaste teams
van zorgmedewerkers, bestaande uit
verpleegkundigen, verzorgenden IG,
medewerkers maatschappelijke zorg,
dienstverleners persoonlijke zorg
en dienstverleners. De zorgvrager
gestuurde teams staan dicht bij
de zorgvrager en spelen optimaal in
op de wensen en behoeften. Onze
zorgverleners kennen het verhaal van

de zorgvragers, onderhouden een
warm contact en bieden in overleg
passende hulp. Wij maken tijd voor
evaluatiegesprekken met de zorgvragers.
Wij vragen hoe het gaat, hoe de
ontvangen zorg wordt ervaren, wat er
eventueel ontbreekt en wat we anders
of beter kunnen doen.
Stichting NiKo borgt de kwaliteit
van de zorg met goede
opleidingsmogelijkheden.
WijkLeerbedrijf Alkmaar-Zuid is een

Hoge waardering van zorgvragers
Alle zorgmedewerkers en vrijwilligers van Stichting NiKo doen elke
dag hun best om de zorgvragers de beste zorg en een prettige
en zinvolle dagbesteding te geven. Dit zien wij terug in een hoge
waardering op ZorgkaartNederland, een onafhankelijke website
van Patiëntenfederatie Nederland. Stichting NiKo is trots op de
goede beoordelingen, onze zorgverleners werken dagelijks aan
het optimaliseren van de zorgkwaliteit. Bekijk alle waarderingen
op www.stichtingniko.com en krijg een eerste indruk van onze
hoogwaardige en mensgerichte zorg- en dienstverlening.

samenwerking met ROC Horizon
College. Studenten worden opgeleid tot
dienstverlener persoonlijke verzorging
(MBO-niveau 2). Diverse BOL- en BBLstudenten vinden bij ons een leer- of
stageplaats. Van praktijkonderwijs
niveau 1 tot en met HBO niveau 6.

Afdeling
Verblijf:
spil in de
dienstverlening

Breed
aanbod aan
activiteiten en
voorzieningen
Stichting NiKo heeft een breed aanbod
aan activiteiten, voorzieningen en
diensten. Er is elke dag wat te doen! Het
activiteitenaanbod omvat onder meer
koersbal, (klassieke) muziek luisteren,
voorlezen, bingo, bewegen voor ouderen,
een soos, handwerken, wandelen,
geheugentraining, koffie drinken en
de krant lezen in het restaurant. Er is
tweemaal per maand een optreden,
DJ of toneelvoorstelling. Er zijn een
aantal maal per jaar uitstapjes en
seizoenmarkten. U bepaalt als regisseur
van uw leven waar u aan meedoet.
De restaurants in De Nieuwpoort
en De Palatijn zijn dé verblijfs- en
ontmoetingsplekken van Stichting
NiKo. U kunt hier als zorgvrager of
wijkbewoner in Alkmaar-Zuid gezellig
met familie of andere bewoners wat
eten of drinken. De koks serveren iedere
dag een in de open keuken bereide
warme maaltijd. U mag uw maaltijd
ook op uw kamer consumeren. De
broodmaaltijden worden in De Palatijn
gezamenlijk gebruikt. In De Nieuwpoort
zijn er gezamenlijke broodmaaltijden
op afdeling Duinvogel en Wonen met
Structuur. De overige zorgvragers
verzorgen hun broodmaaltijd zelf. Het
restaurant is ook de ideale plek om uw
verjaardag, jubileum of ander feestje te
vieren.

Buurtbewoners kunnen gebruikmaken
van de maaltijdservice thuis van
Stichting NiKo.
Het woon- en verblijfsgenot krijgt een
extra impuls door de aantrekkelijke
voorzieningen op de locaties van
Stichting NiKo. Laat u in De Nieuwpoort
of De Palatijn verwennen bij de kapper
en schoonheidsspecialiste. Beide locaties
hebben een prachtige verblijfstuin.
De Nieuwpoort heeft een winkeltje
voor de dagelijkse boodschappen,
een pedicure, bibliotheek, vervoer per
NiKo MAX Mobiel, fitnessruimte én
een stiltecentrum. Zorgvragers van
alle gezindten hebben de mogelijkheid
om hier diensten te houden en de
gelegenheid voor momenten van
bezinning.

De afdeling Verblijf is de spil in
de dienstverlening van Stichting
NiKo. Hieronder vallen de receptie,
restaurants, maaltijdbezorging (warm
en koud), linnenkamer/wasserij,
winkeltje, activiteitenbegeleiding,
schoonmaak, technische dienst (inclusief
personenalarmering en elektronische
slotservice) en alles aangaande de
gebouwlocaties. Een betrokken team
van Esdégé-Reigersdaal verleent in De
Nieuwpoort” allerlei ondersteunende
diensten. Zij helpen met postbezorging,
schoonmaken, was opvouwen, klusjes in
de woningen en appartementen, koekjes
bakken en ze verrichten diverse taken
in het restaurant. De afdeling Verblijf
zorgt voor prettig wonen, welbevinden
en een zinvolle dagbesteding van de
zorgvragers.

Mobiel blijven:
actief, sociaal en gezond
Mobiel blijven is voor ouderen ontzettend belangrijk! Het zorgt voor
bewegingsvrijheid, behoud van sociale contacten en een betere
gezondheid. U kunt als zorgvrager op aanvraag gebruikmaken van de
elektrische NiKo MAX Mobiel. Een vrijwilliger van Stichting NiKo
vervoert u graag voor boodschappen, ziekenhuisbezoek, familievisite
of koffie drinken in de stad. Wij beschikken over een elektrische
rolstoelfiets, om er samen met een vrijwilliger of mantelzorger op uit
te gaan. Of kies voor de elektrische duofiets, om samen met een
van onze zorgmedewerkers of vrijwilligers lekker van de buitenlucht
te genieten. Via de receptie kunt u uw aanvraag indienen. Als er een
vrijwilliger beschikbaar is op de datum en tijd van uw aanvraag, maken
wij met u de afspraak definitief.

Neem contact
op met
Stichting NiKo
Heeft u naar aanleiding van de informatie
in deze brochure vragen of verzoeken? Wilt
u advies over uw persoonlijke zorgsituatie en
een afspraak maken? Neem contact op met
Stichting NiKo. Bel (072 – 518 50 00) of e-mail
(zorgbemiddeling@stichtingniko.com) naar onze
afdeling Zorgbemiddeling, die u graag van dienst
is. Of kom langs in De Nieuwpoort en meld u bij
de ontvangstbalie. U krijgt dan de informatie die
u nodig heeft om u verder te helpen.
Mogelijk bent u al een stap verder en wilt u
gebruikmaken van de zorg- en welzijnsdiensten
van Stichting NiKo. Meld u bij onze afdeling
Zorgbemiddeling aan voor wijkzorg,
kortdurende opvang of wonen met
zorg in een van onze locaties. Wilt u
deelnemen aan de activiteiten of
gebruikmaken van de diensten
van Stichting NiKo? Bel
(072 – 518 50 00) of kom
naar de ontvangstbalie van
De Nieuwpoort om u op te
geven.

Zorgvragers, vrijwilligers en
mantelzorgers blijven op de hoogte
De zorgvragers, vrijwilligers en mantelzorgers blijven goed op de
hoogte van de ontwikkelingen, gebeurtenissen en activiteiten op de
locaties van Stichting NiKo. De interne Kabelkrant – die op de televisie
in de complexen te ontvangen is – brengt dagelijks het laatste nieuws
over De Nieuwpoort en De Palatijn. Stichting NiKo geeft maandelijks
het informatiebulletin De Meerpoort uit. De Meerpoort is op
www.stichtingniko.com te downloaden. De eerste contactpersonen
krijgen toegang tot het elektronisch cliëntendossier om mee te kunnen
lezen in de 24-uursrapportage van de zorgvrager.

Maak het verschil en word vrijwilliger!
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het welzijn van onze zorgvragers. Maak
het verschil en word vrijwilliger bij Stichting NiKo. Het is dankbaar en
waardevol werk, waar zowel u als de zorgvrager gelukkig van wordt. U
verricht werkzaamheden die bij u passen. Dit varieert van een wandeling
of fietstochtje met een zorgvrager, samen een spelletje doen of helpen
bij een activiteit tot gastheer/gastvrouw in het restaurant of chauffeur
van de NiKo MAX Mobiel. Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend, want
onze zorgvragers rekenen op uw inzet en aanwezigheid. Wilt u onze
zorgvragers graag helpen? Meld u dan aan als vrijwilliger bij Stichting
NiKo!
Bel (072 - 518 50 00), e-mail (vrijwilligers@stichtingniko.com)
of kom langs bij onze ontvangstbalie in De Nieuwpoort.

Stichting Zorgorganisatie NiKo
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