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locatie, 

op en top 

Schevenings  

 

 

 

Veel  

deskundigheid  

veel  

activiteiten 

 

 

Aan zee, strand en haven 



Kamerindeling 
 

De appartementen in Het Uiter-

joon hebben de volgende facili-

teiten: 

  
 Oppervlakte ongeveer 25 

vierkante meter  

 Badkamer  

 Verstelbaar bed 

 Linnenkast  

 Kluisje  

 

 

 

Ligging 
 

 Openbare parkeerplaatsen 

voor de deur 

 Goed bereikbaar met open-

baar vervoer (tram 11)  

 Aan de zee, het strand en bij 

de haven 

 Boulevard op loopafstand  

 

 

 

 

 

Voorzieningen 

 
 Veel privacy in huiselijke sfeer  

 Restaurant met fantastisch 

uitzicht en schappelijke prij-

zen 

 Internet-voorziening 

 Wifi 

 Rookruimte  

 Kapper 

 Fysiotherapieruimte 

 Activiteitenprogramma’s 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Het Uiterjoon in het kort 

 
 Unieke ligging. Het Uiterjoon ligt op een fantastische locatie: 

vlak achter de Scheveningse boulevard tussen de vuurtoren 

en de eerste binnenhaven, met zicht op het strand, de zee en 

de haven.  

 Fijne sfeer.  Om eerlijk te zijn: Het Uiterjoon is niet het 

meest moderne huis van Den Haag. Er zijn dan ook groot-

scheepse renovatieplannen. Maar, zo vinden onze cliënten, 

aan de sfeer in huis kan niemand tippen. Op en top Scheve-

nings noemen zij het ook wel. Niet alleen is het ‘ons kent ons’, 

onze medewerkers lopen ook graag een stapje harder en we 

zijn trots op onze zeer betrokken Cliëntenraad.  

 Veel activiteiten. Mede dankzij het grote aantal vrijwilligers 

vinden er in en rond Het Uiterjoon tal van activiteiten plaats. 

Zoals koken op de afdeling, meedoen aan de Vierdaagse en 

wat te denken van breien aan de langste Elfstedensjaal ooit 

 
Hoge rapportcijfers 

Cliënten en contactpersonen zijn zeer tevreden over Het Uiterjoon.  

De contactpersonen van de cliënten op afdelingen met geheugen-

problemen geven de instelling een rapportcijfer van 7,7 en de me-

dewerkers krijgen een 7,8. De cliënten met lichamelijke aandoenin-

gen waarderen de instelling ook met een 8,1 en de medewerkers 

met 8.   

 

Gouden Keurmerk 

Het Uiterjoon is in het bezit van het Gouden PREZO Kwaliteitskeur-

merk in de zorg. PREZO is een kwaliteitssysteem dat de behoeften 

van cliënten als uitgangspunt neemt. 

 

Voor wie 

Het Uiterjoon biedt verschillende woonvoorzieningen:   

 Aanleunwoningen. U woont zelfstandig in een woning naast 

Het Uiterjoon. Voor aanvullende hulp kunt u bij Het Uiterjoon 

terecht. U kunt ook gebruik maken van alle faciliteiten van Het 

Uiterjoon. 

 Zorgservicewoningen (inleunwoningen): u woont zelfstandig in 

een woning in Het Uiterjoon. U kunt gebruik maken maken 

van de activiteiten, de servicevoorzieningen en de zorg van 

Het Uiterjoon.  

 Woonvoorzieningen voor ouderen die vanwege lichamelijke 

beperkingen niet meer thuis kunnen wonen en zorg en bege-

leiding nodig hebben.  

 Dementerende cliënten die verzorging, verpleging en begelei-

ding nodig hebben. 

Het Uiterjoon biedt in principe onderdak aan cliënten met een indi-

catie voor zorgzwaartepakketten vier en vijf.  



 

Kijkje nemen? 

 

Wilt u meer weten over Het Ui-

terjoon?  Of een afspraak ma-

ken voor een (vrijblijvende) 

rondleiding? Neemt u dan con-

tact op met ons Servicebureau, 

telefoon (070) 306 91 70, e-

mail  

servicebureau@respectzorggroep.nl 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kosten 
 

Als u een indicatie heeft voor een verpleeghuis, dan worden de kos-

ten van uw verblijf grotendeels betaald vanuit de Wlz U betaalt wel 

een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw financiële situatie. De-

ze eigen bijdrage wordt geïncasseerd door het CAK (www.cak.nl). 

 

Daarnaast betaalt u aan Respect Zorggroep een “Welzijnsbijdrage”, 

waardoor u kunt deelnemen aan alle activiteiten van Het Uiterjoon 

(€ 10,56 per maand). Het Uiterjoon heeft verder de mogelijkheid 

van een kledingwasservice, tegen betaling.  
 
 
Veel deskundigheid 
 

Misschien wel hét kenmerk van de zorg van Respect Zorggroep is 

de bundeling van kennis en kunde van specialisten op veel verschil-

lende terreinen. Met de verpleegkundigen, verzorgenden en overige 

medewerkers kunnen zij het maatwerk leveren dat oudere mensen 

meer en meer nodig hebben. Respect Zorggroep beschikt bijvoor-

beeld over: 

 

 

 
 

Respect Zorggroep 
 

Cliënten respecteren in wat zij vinden, voelen en willen. Vanuit die 

basis biedt Respect Zorggroep zorg, behandeling en diensten. Wij 

stimuleren cliënten om regie te houden over hun leven. Thuis als 

dat kan, in één van onze centra als dat gewenst is of noodzakelijk. 

 

Respect Het Uiterjoon 

Vissershavenstraat 277 

2583 DG  Den Haag 

Tel. (070) 352 92 92 

 

www.respectzorggroep.nl 

info@respectzorggroep.nl 

 

Aanmelden en meer informatie: 

Servicebureau 

Tel. (070) 306 91 70 

servicebureau@respectzorggroep.nlnl 

 Diëtisten  Mondhygiënisten 

 Ergotherapeuten  Psychologen 

 Fysiotherapie  Specialist Ouderengeneeskunde 

 Geestelijk Verzorgers  Tandarts 

 Kunstzinnig therapeuten  Verpleegkundig specialist 

 Logopedisten  Wondverpleegkundige 

 Maatschappelijk Werkers  
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