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De sfeer in Klein België is gemoedelijk. 
We kennen onze cliënten door en 
door en volgen hen in hun wensen 
en behoeftes – hun ritme bepaalt het 
verloop van de dag, hun interesse 
de invulling van activiteiten. Samen 
met artsen, behandelaars, vrijwilligers 
én mantelzorgers scheppen we een 
liefdevolle, warme leefomgeving. 
Bewegen vinden we belangrijk in Klein 
België. Met begeleiding is het heerlijk 
wandelen langs het Spaarne of naar de 
winkels aan het einde van de straat.

Persoonsgerichte zorg
De zorg en ondersteuning van  
Sint Jacob is persoonsgericht. Onze 
medewerkers zijn altijd in de buurt 
en kijken, luisteren en handelen met 
aandacht. Aandacht voor u als mens. 
Om de zorg goed te laten aansluiten 
op uw wensen, leren wij u graag 
goed kennen. Wat zijn uw dagelijkse 
routines? Waar wordt u blij van? 
Welke mensen en welke bezigheden 
zijn belangrijk voor u? Wat vond u 
vroeger fijn om te doen? Samen met 
uw mantelzorgers kijken we welke 

Woonzorgcentrum Klein 

België ligt aan de rand 

van Schalkwijk en biedt 

kleinschalige zorg aan 48 

ouderen met een vorm van 

dementie. Klein België oogt 

compact van buiten, maar 

blijkt binnen verrassend ruim. 

Vijf ‘huisjes’, kleinschalige 

woongroepen met een eigen 

sfeer en identiteit, bieden 

een veilig thuis. De brede 

gangen en overzichtelijke 

plattegrond nodigen uit 

tot wandelingetjes van het 

ene naar het andere huisje 

of naar één van de vier 

binnentuinen.  

De 1e etage is bestemd voor 

eerstelijnsverblijf.



ondersteuning er nodig is om zoveel 
mogelijk het leven voort te zetten dat 
u voor uw verhuizing naar Klein België 
gewend was.

Kleinschalige zorg: in goede 
handen
Kleinschalige zorg is een goede 
oplossing voor ouderen die vanwege 
hun (vergevorderde) dementie niet 
meer zelfstandig kunnen wonen. 
In een kleine woongroep voelt het 
dagelijks leven voor hen veilig en 
vertrouwd. Een groep telt zes tot 
acht cliënten. Elke cliënt heeft een 
kamer met eigen sanitair en delen 
een gezellige woonkamer en -keuken. 
Onder deskundige begeleiding van 
een vast zorgteam wordt met elkaar 
een huishouden gevormd waar 

altijd wel iets te doen is, van samen 
ontbijten tot muziek luisteren of de 
maaltijd koken. Iedere groep bepaalt 
zelf het menu en de invulling van 
activiteiten. Klein schalig wonen biedt 
ouderen met de mentie een warm en 
comfortabel thuis.

In een kleinschalige woongroep:
  vormen zes tot acht cliënten één 

huishouden
  kunnen cliënten meehelpen met 

huishoudelijke klusjes
  kiezen cliënten de invulling van 

activiteiten
  bepalen cliënten en verzorgenden 

samen het menu
  helpen familieleden en 

mantelzorgers zo veel mogelijk mee



Eerstelijns verblijf
Naast kleinschalige zorg voor ouderen 
met dementie bieden we in Klein 
België ook eerstelijns verblijf aan. 
Als het tijdelijk niet verantwoord of 
niet mogelijk is om zelfstandig thuis 
te wonen, heten wij u van harte 
welkom op de eerstelijnsverblijf (ELV) 
afdeling op de 1e etage. Met een 
verwijzing van uw huisarts of specialist 
kunt u hier voor een korte periode 
aansterken of herstellen, bijvoorbeeld 
na een ziekenhuisopname. 

Meer weten?
Wilt u meer informatie? Bijvoorbeeld 
over de wachtlijst, een rondleiding 
of hoe u zich kunt aanmelden? 
Onze zorgadviseurs van afdeling 
Zorgbemiddelig helpen u graag 
verder. U kunt contact met hen 
opnemen per telefoon of e-mail: 
023 892 29 80 of zorgbemiddeling@
sintjacob.nl.

Klein België is een woonzorgcentrum 
van ouderenzorgorganisatie Sint Jacob. 
In acht locaties in Haarlem en 
Heemstede bieden wij wonen met 
zorg, tijdelijk verblijf en revalidatiezorg 
aan ouderen. Onze medewerkers en 
vrijwilligers bieden zorg en ondersteu-
ning die passen bij uw leefwereld.

Woonzorgcentrum Klein België
Belgiëlaan 3, 2034 AV Haarlem
023 760 19 00, kleinbelgie@sintjacob.nl

sintjacob.nl


