
Villa Sluysoort: 
bijzondere plek om te wonen 
én te werken

Advertorial

Aan de oever van de Vecht in Maarssen 

ligt Villa Sluysoort; een statige 

woonzorgvilla van Zorggroep De Laren 

met luxe appartementen voor senioren. 

Een prachtige locatie om te wonen. Én te 

werken. Drie medewerkers vertellen wat 

werken bij Villa Sluysoort zo leuk maakt.

Veel meer dan werk alleen

Boukje Bons-van Rooijen werkt als 

verzorgende bij Villa Sluysoort. “Als ik 

’s morgens aan kom fietsen en van verre 

deze villa zie, dan ben ik trots! Op de mooie 

omgeving waarin ik werk. Maar ook op mijn 

werk zelf, en hoe ik daarmee verschil maak 

voor de bewoners en hun familie. Want 

ik doe zoveel meer dan alleen verzorgen; 

soms voel ik me een maatschappelijk 

werker, dan weer een fysiotherapeut of een 

schoonheidsspecialiste.”

Petra Deegens, vindt haar werk als 

coördinator Team Horeca en Team 

Huishouding bij Zorggroep De Laren 

heerlijk. “Hier wordt op veel meer terreinen 

een beroep op me gedaan dan in het 

traditionele bejaardenhuis waar ik vroeger 

werkte. Als iemand graag iets wil, vind ik 

het een eer om te proberen dat direct in 

te willigen.” “Ja, als je Petra iets vraagt, 

gebeurt het meteen. En daar maken we 

dankbaar gebruik van,” lacht een bewoner. 

“Ach, zo blijf ik fit!” grinnikt Petra.

Levenservaring wordt gewaardeerd

Zorggroep De Laren werkt zoveel 

mogelijk met vaste gezichten. Zoals 

Leentje Timisela, medewerkster Team 

Huishouding. “Aan de hand van foto’s op 

het dressoir begin ik vaak een gesprek 

met de bewoners. Dat doet hen goed en 

ook ik geniet daarvan. Ze bepalen zelf 

wat ik schoonmaak. Sommigen willen 

bijvoorbeeld niet dat ik hun antieke 

vazen poets, omdat dat familiestukken 

zijn.” “Het wordt hier gewaardeerd als 

je wat ouder bent en meer levenservaring 

hebt,” voegt Petra toe. “Hoe fijn is het 

voor een 80-jarige als jij weet wie Corry 

Brokken was?”

Goede zorg en service voor bewoners

De kok bereidt dagelijks verse maaltijden, 

afgestemd op de (dieet)wensen van de 

bewoners. De appartementen worden 

schoongehouden, en de was en strijk 

wordt gedaan. Zo zorgt het team van 

medewerkers en vrijwilligers dat het de 

bewoners van Villa Sluysoort aan niets 

ontbreekt. En dat ze zorgeloos kunnen 

genieten van hun oude dag. 

Het contact met de bewoners is het 

leukste aspect van het werk. Petra: 

“We hebben oog voor elke bewoner. 

In Villa Sluysoort wonen meerdere 

echtparen. Het ontroert me om te zien 

dat velen nog steeds dol zijn op elkaar.”

Zorgen voor elkaar

De medewerkers van Villa Sluysoort 

zorgen ook goed voor elkaar. Leentje: 

“Tijdens mijn werk kijk ik nooit op mijn 

horloge. Gelukkig zegt mijn collega dan: 

“Leentje, morgen weer een dag. Ja, bij 

Villa Sluysoort wil ik nooit meer weg.”

Villa Sluysoort in Maarssen 

beschikt over 24 ruime huurapparte-

menten voor permanente bewoning en 

2 zorghotelstudio’s voor tijdelijk verblijf.

Behalve een statige hal, woon- en 

eetkamer is er een eigen keuken en kok, 

kapsalon en fitnessruimte, een lift, een 

parkeergarage en bergingen, een eigen 

wasserij en een tuin met terras. 

Villa Sluysoort is een kleinschalige 

woonzorgvoorziening met als kenmerken 

persoonlijk, betrokken, deskundig en 

servicegericht. 

Ben je geboeid door de verhalen van 

Leentje, Petra en Boukje en wil je als 

(zorg)medewerker deel uitmaken

van ons team?

Kijk dan op www.zorggroepdelaren.nl of

neem contact op via tel 038 - 452 40 67

of e-mail info@zorggroepdelaren.nl.
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