
 

 

Voor het beste  
van elk moment
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Wij zijn Marga Klompé. Samen met vrijwilligers, mantelzorgers, 
collega’s en samenwerkingspartners zetten wij ons er elke dag voor 
in om het beste uit elk moment te halen. Voor cliënten. En voor 
elkaar. Dat doen we met een nuchtere mentaliteit die bij de regio 
Achterhoek past. Zonder fratsen, maar mét een glimlach. 

Marga Klompé biedt wonen, welzijn, 
zorg en behandeling aan ouderen 
in de Achterhoek. Naast thuiszorg 
hebben wij locaties in Aalten, 
Beltrum, Bredevoort, Groenlo, Laren, 
Lichtenvoorde, Lochem, Meddo en 
Winterswijk. Thuis en vanuit onze 
groepswoningen, verpleeghuizen, 
woningen met zorg en dagcentra 
kunnen cliënten op ons rekenen.

Wonen, zorg en welzijn
Ons uitgangspunt is dat u woont en 
leeft zoals u dat wenst. Ook met een 
zorgvraag. Thuis, en als dat niet meer 
gaat, zo gewoon mogelijk als thuis. 
Deze maximale zelfstandigheid geven 
wij vorm met belevingsgerichte zorg. 
Een vorm van zorg waarin we vooral 
kijken naar wie u bent en steeds peilen 
hoe u uw situatie beleeft. Welzijn is 
daar een essentieel onderdeel van. 

Diensten
Wilt zo lang mogelijk thuis blijven
wonen en uw zelfstandigheid 
behouden? Als u ondersteuning heeft
van uw partner, familie, buren of
kennissen is dat vaak lang mogelijk. 
Maar soms is dat niet genoeg. 

Marga Klompé biedt u aanvullende 
diensten waardoor u langer thuis 
kunt blijven wonen. U kunt hierbij 
denken aan:

• Maaltijdservice thuis of in het 
restaurant van één van onze locaties

• Personenalarmering

• Veilig door het verkeer met een 
scootmobiel

Behandeling
Ook kunnen wij thuis ondersteuning
bieden door de inzet van deskundigen 
als een fysiotherapeut, ergotherapeut, 
logopedist of diëtist. 

Thuiszorg
Als u thuis woont en een vorm 
van zorg nodig heeft, biedt 
Thuiszorg Marga Klompé u een 
scala aan mogelijkheden. U kunt 
er terecht voor:

• Huishoudelijke hulp

• Persoonlijke verzorging en 
begeleiding

• Verpleging

• 24 uurszorg en terminale thuiszorg

• Noaberschap: een vorm van  
‘zorg op afstand’ via een tablet

Verandert uw zorgvraag? Dan stemmen 
wij onze zorg daar op af. Zo komen we 
zo veel mogelijk aan uw wensen
tegemoet. 

Wij bieden thuiszorg in de gemeenten 
Aalten, Berkelland, Lochem, Oost Gelre 
en Winterswijk.

Deeltijdzorg
Woont u thuis en heeft u meer 
ondersteuning of behandeling nodig? 
Of raken de mensen om u heen 
overbelast? Dan kan deeltijdzorg 
uitkomst bieden. Marga Klompé heeft 
mogelijkheden voor:

• Dagverzorging

• Dagbehandeling

• Logeren 

• Crisiszorg

Onze dagcentra
Afhankelijk van uw wensen of 
behoeften kan het zijn dat u anderen 
wilt ontmoeten, wilt deelnemen 
aan activiteiten of een structuur 
nodig heeft. Wij bieden dit aan in 
verschillende dagcentra. Deze vindt 
u in:

• De Hoge Weide in Lochem

• Beth San in Aalten

• Pronsweide in Winterswijk

• De Berkhof in Winterswijk

• De Molenberg in Groenlo  
(Huis van de Buurt)

• Stegemanhof in Aalten  
(Huis van de Buurt)
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Wonen bij Marga Klompé
Zelfstandig wonen bij Marga Klompé 
is ook mogelijk. U huurt bij ons een 
woning en heeft de beschikbaarheid 
van zorg- en dienstverlening dicht 
bij huis. Een veilig gevoel.  
Op www.margaklompe.nl vindt u 
al onze locaties en woningen.

Kwaliteit
Binnen Marga Klompé vinden we het 
belangrijk om de kwaliteit van onze 
zorgverlening voortdurend op peil te 
houden. Aan de ene kant door criteria, 
protocollen en richtlijnen, maar juist 
ook door met elkaar in gesprek te gaan 

over warme kwaliteit van leven en 
welzijn. Wij stellen ons voortdurend de 
vraag: ‘Doe ik daar goed aan voor déze 
cliënt?’

Marga Klompé heeft een HKZ-
certificaat (Harmonisatie Kwaliteits-
beoordeling in de Zorgsector).  We 
laten met dit certificaat zien dat 
we de zaken goed op orde hebben 
en doorlopend aan verbetering van 
de zorg- en dienstverlening werken. 
Tweemaal per jaar vindt een inspectie 
plaats op alle locaties. Daarnaast 
houden we regelmatig interne audits 
in de organisatie.

Onze naamgeefster
Een grote mate van betrokkenheid, 
respect voor ieders levenswijze en 
oog voor kwaliteit zijn een rode 
draad in het leven en werk van 
Marga Klompé. Als organisatie 
 streven wij dit dagelijks na. Wij wil-
len van ieder moment, hoe speciaal 
of hoe moeilijk ook, samen het 
beste maken. De momenten van de 
waarheid. De speciale  momenten, 
de moeilijke momenten, maar 
juist ook die ‘gewone’ momenten 
die voor een stukje geluk kunnen 
 zorgen. Alles binnen de mogelijk-
heden om die dingen te realiseren 
die het leven de moeite waard 
 maken, groot of klein. Net als 
 Marga Klompé. We dragen dan ook 
met trots haar naam.

Marga Klompé (1912-1986) werd 
in 1956 de eerste vrouwelijke 
Nederlandse minister. Zij heeft 
zich altijd ingezet voor het 
vrijwilligerswerk en was één van de 
grondleggers van belangrijke sociale 
en welzijns wetgeving zoals de 
Wet op de Bejaardenoorden en de 
Algemene Bijstandswet. Het credo 
van  Marga Klompé luidde: ‘In een 
samenleving telt ieder mens.’
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Onze locaties
De afgelopen jaren zijn veel locaties 
van Marga Klompé nieuw gebouwd 
of verbouwd. Dit ‘bouwen voor 
de toekomst’ betekent dat we 
hoogwaardige voorzieningen hebben in 
hoogwaardige architectuur. We hechten 
belang aan mooi aangelegde tuinen 
waarin aandacht is voor bewegen. In de 
gebouwen schenken we aandacht aan 
kunst en schoonheid. Zo zijn er vaak 
oude elementen gecombineerd met 
moderne vormgeving.

Onze locaties bestaan uit verpleeg-
huizen, groepswoningen en wonen 
met zorg. Wij bieden u een veilige en 
kleinschalige woonplek, goede zorg 
en een rijk aanbod aan activiteiten en 
ontmoeting. Elke locatie kent haar 
eigen kleur en geschiedenis.

Geworteld in de omgeving
De locaties kennen een rijke 
geschiedenis. Het zijn vaak vertrouwde
plaatsen in de dorpskernen. Geworteld 
in de omgeving, met de bekende 
Achterhoekse gemoedelijkheid.  
We zoeken contact met de buurt 
en bewoners. Veel senioren uit de 
omgeving van onze locaties eten in
de restaurants, doen volop mee aan 
activiteiten in een Huis van de Buurt en 
maken gebruik van onze voorzieningen. 
Naast onze medewerkers zet een groot 
aantal vrijwilligers en mantelzorgers 
zich in voor het welzijn van cliënten. 
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Gemeente Aalten

Beth San, Aalten
Wonen met zorg, groepswoningen met 
verpleeghuiszorg

Hoge Veld, Aalten
Groepswoningen met verpleeghuiszorg

Stegemanhof, Aalten
Wonen met zorg, appartementen 
verpleeghuiszorg

Ambthuis, Bredevoort
Wonen met zorg, groepswoning  
met verpleeghuiszorg

Gemeente Winterswijk

De Pelkwijk, Winterswijk
Wonen met zorg

De Berkhof, Winterswijk
Wonen met zorg, groepswoningen met 
verpleeghuiszorg

Vredense Hof, Winterswijk
Wonen met zorg, groepswoningen met 
verpleeghuiszorg

Pronsweide, Winterswijk
Groepswoningen met verpleeghuiszorg, 
revalidatie

Groepswoningen Meddo (Winterswijk)
Groepswoningen met verpleeghuiszorg

Gemeente Lochem

De Hoge Weide, Lochem
Wonen met zorg, groepswoningen met 
verpleeghuiszorg 

’t Talma, Laren
Groepswoningen met verpleeghuiszorg

Gemeente Oost Gelre

De Molenberg, Groenlo
Wonen met zorg, groepswoningen met 
verpleeghuiszorg 

De Barkenkamp, Groenlo
Centraal kantoor

Mariënhof, Lichtenvoorde
Groepswoningen met verpleeghuiszorg

Gemeente Berkelland

De Hassinkhof, Beltrum
Wonen met zorg, groepswoningen met 
verpleeghuiszorg

Onze 
locaties
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Werken of leren bij  
Marga Klompé?
Meer weten over de organisatie of over 
werken en leren bij Marga Klompé? 
Neem een kijkje op de website. Wij zijn 
altijd op zoek naar enthousiaste 
medewerkers die de beste zorg willen 
leveren aan onze cliënten. Want dat is 
waar wij ons dagelijks met veel plezier 
voor inzetten. Bekijk onze vacatures 
op www.margaklompe.nl/vacatures of 
neem contact op met ons hr-team op 
T 0544 47 41 00.

Postbus 71, 7140 AB Groenlo
Barkenkamp 11, 7141 EL Groenlo
Telefoon 0544 47 41 00
www.margaklompe.nl

Meer informatie?
Wilt u meer weten over ons aanbod van 
wonen, zorg, welzijn en behan de ling? 
Kijk dan op  www.margaklompe.nl. 
Liever een persoonlijk gesprek? 
Neem dan contact op met Service & 
Bemiddeling, T 0544 47 41 14 of mail 
naar serviceloket@szmk.nl.
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