1

																

Waardenverkenning

2

Inhoudsopgave
Methode, Resultaat, Advies				

3

Doelgroepen						
			

11		

Programma van Waarden				

13

Programma van Waarden				

14

Waarden Philadelphia				

17

Ruimtelijk Programma van Waarden		

18

Schaalniveaus					

19

Ruimtebehoefte					

20

Basiswaarden					

21

Gemeenschappelijke Waarden			

30

Doelgroepwaarden					

36

Thuisbasiswaarden					
		

46		

Locatieanalyse						

51

Bewonersgesprekken					

58

			

3

Methode
Resultaat
Advies

4

Inleiding en methode
De opgave
Philadelphia wil een verbeterslag maken in de huisvesting van haar cliënten in Haarlem. Een deel
van de huisvesting is verouderd, van de huidige 11 locaties zijn 7 locaties aan vervanging toe. Er ligt
een variant om te komen tot centralisatie van de huisvesting voor cliënten op één locatie.
De wensen van de cliënten, familie en medewerkers en de zorgvisie van Philadelphia zijn leidend
in de besluitvorming. Om die wensen en waarden te verkennen heeft Philadelphia Onix gevraagd
een onderzoek te doen waarin de woonwaarden van de bewoners, belangenbehartigers en de
werkwaarden van medewerkers in beeld gebracht worden. Zo kunnen de vastgoedplannen
getoetst worden en kan Philadelphia tot de realisatie van een waardevolle leefomgeving voor de
bewoners komen.
Onze methode
Onze methode bestaat uit de volgende stappen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

waarden als fundament
locatieonderzoek
gesprekken met cliënten
doelgroepenbepaling
waardenverkenning
programma van waarden
ruimtelijk programma van waarden

Hieronder lichten wij deze stappen toe.
1. Waarden als fundament.
Wonen is voor mensen van grote betekenis. De omgeving waar je verblijft, waar je slaapt, eet, je
dag doorbrengt, ontspant, anderen ontmoet, bepaalt voor een groot deel hoe je je voelt. Een thuis,
als spiegel van jezelf, waar je tot je recht komt.
Mensen zijn verschillend en dat zie je goed in de manier waarop zij wonen.
De een wil graag een woning die intimiteit en beschutting biedt; de ander wil laten zien wat hij zich
kan permitteren; een derde is erg gesteld op privacy en veiligheid. In de manier van wonen komt
tot uitdrukking aan welke waarden bewoners belang hechten.
Dat geldt voor ieder van ons, ook voor mensen die zich moeten toevertrouwen aan de zorg van
anderen. Voor hen ligt dat complexer zeker als de huisvesting door een instelling wordt
aangeboden. In de manier van wonen wordt zichtbaar hoe de instelling denkt over zorg, welke visie
en welke waarden eraan ten grondslag liggen.
Bij de realisatie van nieuw zorgvastgoed, of het nu nieuwbouw of verbouw betreft, gaan wij op
onderzoek uit naar datgene wat de bewoner van belang vindt, welke waarden hij of zij aanhangt.
De familie van cliënten in de zorg zijn daarbij vaak ook een goede kennisbron. Ook bevragen wij
de zorgmedewerkers op wat zij van waarde vinden in de zorg die zij bieden en hoe zij goed kunnen
werken met de beschikbare financiële middelen.
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Een woonwens is niet hetzelfde als een waarde. Een voorbeeld om dat te verduidelijken. Een cliënt
wil een erker – een woonwens. Daarachter gaat echter een waarde schuil, bijvoorbeeld eigenheid,
een eigen plek willen hebben, even los van de anderen in de groep; of contact met de natuur, een
directe relatie met buiten.
Een gesprek over waarden is zinvol omdat aan waarden zoals eigenheid of contact met de natuur,
op verschillende wijzen inhoud gegeven kan worden, mogelijk een veel rijkere oplossing dan een
erker.
Waarden zijn het kompas waar de organisatie op vaart. Ze zijn er altijd, bewust of onbewust,
impliciet gebleven of in mission statements vertaald.
In onze methode is altijd opgenomen een gesprek op bestuurlijk- of directieniveau om kennis te
nemen van de waardeoriëntatie van de organisatie en die vruchtbaar te maken in het onderzoek.
Een zorggebouw verdient een goed fundament en dat bieden wij door in gesprek te gaan over
waarden met:
•
de gebruiker
•
de familie
•
de zorgmedewerkers.
•
bestuurder/directeur van de zorgorganisatie.
2. Locatieonderzoek.
Een bezoek aan de huidige woonlocaties biedt vaak een goed inzicht wat cliënten van belang
vinden. Bovendien krijgen wij dan een indruk hoe de zorg georganiseerd wordt.
Routines in woonpatronen kunnen zichtbaar gemaakt worden door met een frisse blik te kijken en
foto’s te maken waardoor een gesprek daarover makkelijker wordt.
Gele plakkertjes op de ijskast, bijvoorbeeld, als communicatiemiddel tussen zorgmedewerkers
benadrukt de woning van de cliënt als zorgeenheid.
Locatieonderzoek levert verhalen op over de waarden van de bewoner en van de zorg, waarover
doorgesproken kan worden in de dialoog met de verschillende betrokkenen.
Wij gaan ervan uit dat de verantwoordelijke manager ons rondleidt op de locatie. In een interview
met deze manager krijgen wij een eerste beeld van de organisatie.
3. Gesprekken met cliënten.
Het is vreemd dat gesprekken met de toekomstige gebruikers van de zorgwoning, de cliënten, niet
vanzelfsprekend zijn. Nogal eens worden vooral de belemmeringen aangevoerd om met hen in
gesprek te gaan.
In onze methode is altijd een gesprek met cliënten voorzien. Wij benutten daarvoor eenvoudige
hulpmiddelen als: fotografeer de mooiste plek van je woning, of ook de meest nare.
Gesprekken met cliënten over hun manier van wonen leveren eigenlijk altijd verassende beelden
op.
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4. Doelgroepenbepaling.
Cliënten zijn uniek, maar ze hebben vaak gemeenschappelijke kenmerken die het mogelijk maken
hen in te delen in doelgroepen.
Het is namelijk waarschijnlijk dat bij mensen uit dezelfde doelgroepen vergelijkbare waarden hoog
aangeschreven staan.
In samenspraak met de medisch socioloog dr. Sineke ten Horn komen wij tot een zorgvuldige
indeling in doelgroepen.
5. Waardenverkenning
Wij hebben, op basis van bestaande waardenspelen, een eigen spel ontwikkeld waardoor wij
gemakkelijk in gesprek kunnen met de familieleden en de zorgmedewerkers.
•
Er worden waarden gekozen vanuit drie perspectieven:  de cliënt, de zorg en de familie.
•
De zorg en de familie kiezen in eigen kring waarden en gaan daarover in gesprek.
•
Vervolgens presenteren de beide groepen de resultaten en kunnen ze elkaar bevragen op
hun keuzes.
•
De bedoeling is dat ze vervolgens prioriteren tot maximaal zes waarden.
6. Programma van waarden.
Deze werkwijze leidt tot een programma van waarden, vaak per gekozen doelgroep.
Het programma van waarden levert inzicht op in wat de verschillende betrokkenen vinden van goed
wonen gecombineerd met goede zorg.
7. Ruimtelijk programma van waarden.
Waarden klinken soms abstract en dan helpt het om inzichtelijk te maken waarover het gaat. De
waarden worden ruimtelijk vertaald in het zogenoemde ruimtelijke programma van waarden. Het
visualiseren van een waarde als veiligheid kan een duidelijker beeld doen ontstaan.
Waarden zijn het fundament van de organisatie, het ruimtelijk programma van waarden
geeft een vertaling daarvan om te komen tot een waarde-volle leefomgeving voor de cliënten.
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Resultaat en advies
Resultaten
Cliënten in huidige locaties:
•
Locatieanalyse:
Er zijn 9 locaties bezocht en daarbij is een beeld gevormd van de huidige omstandigheden. Door
middel van het waardenspel zijn de waarden van de locatiemanagers verkend en besproken.
Enkele conclusies;
o

Aandacht voor het vormgeven en inrichten van de ruimte is niet vanzelfsprekend.

o

De locaties zijn zelden uitgerust tot het stimuleren van vitaliteit en activiteit.

Voor de meer geconcludeerde aandachtspunten voor de nieuw te realiseren huisvesting verwijs ik
u graag naar pagina 51 in dit rapport.
•
Bewonersgesprekken:
Met een aantal cliënten zijn informele gesprekken gevoerd op hun favoriete plek. Uit deze
gesprekken werden waarden gegenereerd die wij hebben meegenomen in het Ruimtelijke
programma van waarden. Enkele voorbeelden: rust hebben in je eigen plek, een wens naar
eigenheid, met passie uitoefenen van je eigen hobby.
Het verslag van deze gesprekken kunt u vinden op pagina 58 in dit rapport.
Programma van waarden:
•
Doelgroepen:
Alle bewoners zijn verschillend en toch zit er ook overlap in hun wensen en behoeften. Daarom
hebben wij n.a.v. de gesprekken met de locatiemanagers en de bewonersgesprekken in
samenwerking met medisch socioloog dr. Sineke ten Horn drie doelgroepen bepaald:
o

het gezelligheidsmens houdt van nabijheid

o

de individualist is zelfstandig of heeft uitgesproken hobbys

o

de structuralist heeft veel baat bij structuur en overzicht.

o
		

Daarnaast hebben wij nog een onderscheid aangebracht tussen huiselijk
(geen dagbesteding) en werkend (dagbesteding).

Er is per doelgroep een Programma van waarden bepaald. Voor een nadere toelichting van de
doelgroepen leest u op pagina 11.
•
Proces :
In twee series van drie en vijf gesprekken hebben wij uitvoerig met medewerkers en familie
gesproken over hun eigen waarden en de waarden voor de cliënten. Deze gesprekken hebben veel
draagvlak gecreëerd bij hen. De medewerkers en de families herkennen zich zeer in de manier
waarop de hun waarden ruimtelijk vertaald zijn. De gesprekken zijn gevoerd in het vertrouwen in
de toezegging dat Philadelphia deze waarden zo veel mogelijk gaat vertalen in de nieuwe
huisvesting.
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•
Resultaat:
De uitkomst van bovengenoemde groepsgesprekken is gevat in een programma van waarden. Dit
bestaat uit de volgende waarden:
o
		

Basiswaarden: deze zijn essentieel voor alle doelgroepen
Huiselijkheid, geborgenheid en warmte

o

Waarden gezelligheidsmens:
Respect, verantwoordelijkheid, structuur, aandacht en ontspanning/ontwikkeling

o

Waarden individualist:
Vertrouwen/openheid, zelfstandigheid, passie en ruimte

o
		
o

Waarden structuralist: Eigenheid, verantwoordelijkheid, teamgeest, betrouwbaarheid
en harmonie
Thuisbasiswaarden: deze zijn voor de bewoners zonder dagbesteding
Authenticiteit/vrijheid en vitaliteit/activiteit

Op pagina 13 vind u in het Programma van waarden de uitvoerige beschrijving van de gevonden
waarden.
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Ruimtelijk programma van waarden
•
Het Programma van waarden is ruimtelijk vertaald in tekst en ruimtelijke schetsen die
het Ruimtelijke programma van waarden vormen. Hieronder zijn een aantal belangrijke aandachtspunten genoemd:
o
		
		
		
		
		
		

Huiselijkheid, warmte en geborgenheid:
Deze drie waarden zijn van cruciaal belang bij de ontwikkeling van de nieuwe
huisvesting. Het betekend o.a. dat de gebouwen een thuis zijn waar de zorg te gast is.
Dit dient zich te vertalen in schaal, vorm, uitstraling en materialsering.
De clustering van ruimten ten opzichte van elkaar en de inbedding in de wijk dienen
zo vorm gegeven te worden dat (informele) ontmoetingen gestimuleerd worden. 		
Clustering en gedeelde programmas met de wijk zijn daar belangrijk.

o
		
		
		

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid: Het gebouw zelf dient zo ingedeeld te zijn
dat er een zekere nabijheid ontstaat. Een nabijheid tussen de cliënten en een
nabijheid tussen de cliënten en de zorg. Hierdoor wordt het voor de zorg mogelijk
verantwoordelijkheid te nemen en voor de cliënt om zelfstandig te zijn.

o
		
		
		
		

Vitaliteit/activiteit, aandacht: de gemeenschappelijke ruimten dienen uit te dagen tot
activiteit, alleen of met anderen. Ze dienen de wederzijdse aandacht te
stimuleren. Daar hoort beweging bij maar ook het samen activiteiten doen zoals
koken, spelletjes etc. daarnaast is het voor de vitaliteit noodzakelijk om dingen te
blijven leren. Ook dat dient de ruimte te stimuleren.

o
		
		

Ruimte, Eigenheid: Gemeenschappelijke ruimtes zijn harmonieus en met aandacht
ingericht. Daarnaast is de gemeenschappelijke zo vormgegeven dat er verschillende
ruimten ontstaan dat je bij de groep hoort en toch alleen kunt zijn.

o
		
		
		

Passie: De eigen ruimtes hebben een menselijke schaal en zijn divers vormgegeven
dat er keuze is. keuze in functie en indeling moet mogelijk zijn en ze houden
rekening met de wensen en behoeftes van de cliënt. De cliënt kan hierin zijn passie
volgen en er is ruimte voor zijn eigenheid.

Het volledige ruimtelijk programma van waarden met de bijbehorende visualisaties vindt u op
pagina 18.
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Advies
In onze opdracht is geen oordeel gevraagd over de mogelijke concentratie in een hoogbouwlocatie,
of de verdeling van de cliëntengroep over kleinere eenheden.
In overleg met de opdrachtgever leggen wij toch een relatie met het onderzoek. In de gesprekken
met de familieleden leefde het thema zeer.
De waarden huiselijkheid, warmte en geborgenheid maken de keuze voor een locatie van 80
cliënten niet voor de hand liggend. Wij realiseren ons dat bedrijfsmatige overwegingen zwaar
wegen, maar een verdeling over twee, of mogelijk drie locaties zou de kans sterk vergroten om de
gevonden waarden vorm te geven.
De locatie zou gastvrij vormgegeven moeten worden zodat het wijkgericht werken, dat uw
organisatie voorstaat, kans krijgt. Kleinere locaties zijn minder institutioneel en nodigen
wijkbewoners gemakkelijker uit deel te nemen aan het leven van de cliënten in de wijk en bieden
bewoners de kans gekend te worden als individu, in plaats van als lid van een grotere groep.
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Doelgroepen
Alle bewoners zijn verschillend en toch zit er ook overlap in hun wensen en behoeften. Daarom
hebben wij n.a.v. de gesprekken met de locatiemanagers en de bewonersgesprekken in samenwerking met medisch socioloog dr. Sineke ten Horn en in overleg met de locatiemanagers drie
doelgroepen bepaald.
De bepaling van de doelgroepen voor dit onderzoek heeft plaats gevonden via de dominante eigenschappen die van belang zijn voor de ruimte waar de bewoners in leven.
De bewoners zijn in doelgroepen ingedeeld, net als alle mensen, op grond van hun karaktereigenschappen en hun gedrag. Het is dus niet de beperking die leidend is, maar de verwachting die zij
hebben van een ruimte, opgrond van wie ze zijn.
De gekozen doelgroepen zijn:
De ‘gezelligheidsmens’ is iemand die zich het liefst in de groep beweegt en teert op gezelligheid
en nabijheid. Waarden die horen bij deze groep: openheid, flexibiliteit, gelijkwaardigheid, plezier,
humor, solidariteit, tolerantie, dienstbaarheid
De ‘individualist’ is iemand die veel waarde hecht aan privacy en graag teruggetrokken en relatief
zelfstandig functioneert. Eigen hobby’s horen ook bij deze mensen. Waarden die horen bij deze
groep: onafhankelijkheid, respect, verantwoordelijkheid, vrijheid, creativiteit, originaliteit, eigenheid
De ‘structuralist’ is iemand die een grote behoefte heeft aan structuur, helderheid en
voorspelbaarheid. U kunt hierbij denken aan mensen met een stoornis in het autistisch spectrum,
dementie of bewoners met een gedragsstoornis. Structuralisten zijn vaak ook individualisten.
Waarden die bij deze groep horen: eenvoud, stilte, vertrouwen, rechtvaardigheid, gehoorzaamheid,
discipline, betrouwbaarheid, duidelijkheid, continuïteit en zekerheid.
Werkend of huiselijk?
Er zijn twee subgroepen namelijk de ‘huiselijken’, bewoners zonder dagbesteding, en de ‘werkenden’, bewoners met een dagbesteding. De reden hiervoor is dat de ruimtelijke voorwaarden van
het leven van iemand die de hele week thuis is of iemand die buitenshuis werkt of dagbesteding
heeft verschillend zijn.
Corrie

Eric

Ron
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Programma van waarden
Het Programma van Waarden is tot stand gekomen na intensieve groepsgesprekken met belangenbehartigers en zorgmedewerkers. Deze gesprekken zijn gevoerd per doelgroep. In een eerste
ronde gesprekken hebben we de groep begeleid in het kiezen van waarden die volgens hen centraal zouden moeten staan in de woningen van de cliënten. Deze waarden hebben ze gekozen
vanuit drie perspectieven, de zorg, de bewoner en de familie. Uit deze waardeverkenning kwamen
per perspectief 4 waarden boven, 12 waarden in totaal. De groep heeft vervolgens uit deze waarden
de belangrijkste 6 waarden gekozen. Deze 6 waarden heeft de groep gerangschikt, waardoor een
ranglijst van 6 waarden ontstond.
Huiselijk
Gezelligheidsmens

Werkend
Gezelligheidsmens

Huiselijk
Individualist

Werkende
Individualist

Structuralist

KERNWAARDEN:

KERNWAARDEN:

KERNWAARDEN:

KERNWAARDEN:

KERNWAARDEN:

Huiselijkheid/
geborgenheid

Huiselijkheid/
geborgenheid

Warmte

Warmte

Geborgenheid

Aandacht

Aandacht

Passie

Respect

Respect

Vertrouwen/ openheid

Passie

Eigenheid

Authenticiteit/ vrijheid

Ontspanning/ ontwikkeling

Zelfstandigheid

Vertrouwen/ openheid

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid

Ruimte/ verbinding

Zelfstandigheid

Teamgeest

Structuur

Structuur

Vitaliteit/ activiteit

Ruimte

Harmonie

Huiselijkheid
Betrouwbaarheid

WAARDE VANUIT:

Zorg

Zorg & Familie

Familie

In dit schema is te zien dat de waarden warmte, huiselijkheid en geborgenheid bij alle doelgroepen
terugkomen. Deze waarden hebben iets met elkaar gemeen, het gaat om het huiselijke aspect van
de woningen, het thuisgevoel. In de gesprekken kwam dit thuisgevoel steeds weer als erg belangrijk naar voren. Deze bijbehorende waarden zijn daarom basiswaarden.
De basiswaarden:
- Huiselijkheid: Gezelligheid, intimiteit, een huiselijk gebouw, waar de zorg een belangrijke rol
speelt maar niet direct zichtbaar is.
- Geborgenheid: Een omgeving waar je op je gemak bent, waarbij warmte en een veilig gevoel
belangrijk zijn.
- Warmte: Een knusse omgeving , waar de bewoners zich welkom en thuis voelen. Waar familie,
cliënten en zorgmedewerkers hartelijk bejegend worden door elkaar.
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Daarnaast zijn er een aantal waarden die weliswaar vanuit verschillende doelgroepgesprekken
boven kwamen maar die niet direct doelgroep specifiek zijn. Deze waarden zijn van toepassing op
alle doelgroepen, ze spelen een belangrijke rol wanneer mensen in een woning wonen waarbij ze
ook zorg ontvangen. Dit zijn de gemeenschappelijke waarden.
Gemeenschappelijke Waarden:
- Zelfstandigheid: De zelfredzaamheid en ontwikkeling van een bewoner. De bewoner op eigen
kracht laten doen wat het op eigen kracht kan. Nieuwe dingen leren.
- Teamgeest: De samenwerking, collegialiteit en saamhorigheid tussen zorgmedewerkers
onderling maar ook tussen zorg, familie en cliënten.
- Verantwoordelijkheid: De grote zorg en toewijding die zorgmedewerkers geven voor de zorg van
mensen. De eigen verantwoordelijkheid die cliënten krijgen.
- Openheid: Oprechtheid, toegankelijkheid en openhartigheid van de zorgmedewerkers naar de
familie en van de familie naar de zorgmedewerkers.
- Respect: laten merken dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens, onafhankelijk van zijn beperkingen. Respect voor de zorg die verleend wordt door de zorgmedewerkers,
respect voor de zorgen van familie.
- Eigenheid: De ruimte en vrijheid om helemaal jezelf te kunnen zijn en dat naar buiten toe te etaleren.
Ten derde zijn in het schema waarden te vinden die wel duidelijk doelgroep specifiek zijn, het zijn
waarden die extra aandacht vragen vanwege de specifieke karakteristieken van de doelgroep. Dit
zijn de doelgroepwaarden.
Doelgroepwaarden:
Voor de gezelligheidsmens:
- Aandacht: De interesse en oplettendheid van zorgmedewerkers voor de bewoner, naar elkaar en
naar de omgeving. Door aandacht voelt een cliënt zich veilig en geborgen.
- Ontspanning: Op een prettige manier tot rust komen. Ontspanning door ontspanning maar ook
ontspanning door inspanning.
Voor de individualist:
- Ruimte: Plek om op allerlei verschillende manier te zijn en elkaar op verschillende manieren te
ontmoeten.
- Passie: De liefde van de zorgmedewerkers voor hun werk. De liefde en trots van alle gebruikers
voor de woonruimte.
Voor de structuralist:
- Harmonie: De omgeving van de cliënten is in balans en evenwichtig. Er heerst een bepaalde
samenhang en rust.
- Betrouwbaarheid: Een veilige en gestructureerde omgeving waar de bewoner zich ontspannen en
thuis kan voelen.

Programma van waarden
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Naast de hoofddoelgroepen zijn er nog twee belangrijke subgroepen waaruit waarden ontstaan.
Het kan gebeuren dat een bewoner niet meer naar het werk of de dagbesteding kan, dit betekent
dat hij of zij veel meer thuis is. Daardoor worden andere dingen extra belangrijk thuis. In het schema zien we daarom extra waarden die gelden als iemand veel meer thuis is, thuisbasiswaarden.
Deze waarden zijn niet doelgroep afhankelijk maar spelen voor elke doelgroep.
Thuisbasiswaarden:
- Vitaliteit/ activiteit: Levenskracht, gezondheid en bezigheden en eigen hobby’s  waarin de cliënt
zichzelf verder kan ontwikkelen.
- Authenticiteit/ vrijheid: De vrijheid en ruimte om helemaal jezelf te kunnen zijn.  Het gevoel dat  
geen enkel ander zijn of haar keuze op dat moment bepaalt.
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Waarden Philadelphia
Naast onze gesprekken met bewoners, belangenbehartigers en zorgmedewerkers hebben we ook
de visie van Philadelphia en de daarbij behorende waarden als belangrijk onderdeel van dit
onderzoek meegenomen. De waarden van Philadelphia, zoals geformuleerd in de publicatie ‘Jij’
zijn Verantwoordelijkheid, Passie, Aandacht en Professionaliteit.
U zult zien dat tijdens de gesprekken die wij voerden met zorgmedewerkers, belangenbehartigers
en bewoners de waarden verantwoordelijkheid, passie en aandacht ook nadrukkelijk naar boven
kwamen. Deze drie waarden zijn dus zowel verankerd in het perspectief van de belangenbehartigers en de zorg. Alhoewel professionaliteit niet als waarde genoemd werd tijdens onze gesprekken werden wel de waarden teamgeest, betrouwbaarheid en ontwikkeling genoemd, Philadelphia
erkent dat dit belangrijke onderdelen zijn van professionaliteit.
De wederkerige bevestiging van deze waarden slaat een belangrijke brug tussen de zorg en de
belangenbehartigers. Deze waarden spelen daarom ook een belangrijke rol in dit onderzoek.
De waarden van Philadelphia zouden we graag vertaald zien naar ruimtelijke beleving. Helaas zien
blijkt uit de locatieanalyse dat de vertaling van deze waarden nog niet altijd terug te vinden is in
de bestaande locaties. We benadrukken daarom het belang van deze waarden voor de nieuw te
bouwen locaties.

Verantwoordelijkheid
Passie
Aandacht
Professionaliteit
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Ruimtelijk Programma
van Waarden
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Ruimtelijk programma van waarden: 3 niveaus
De gevonden waarden hebben we ruimtelijk vertaald op drie schaalniveaus. Dit doen wij om
helder te definiëren wiens inbreng op welk schaalniveau bepalend is en welke waarden daarbij van
toepassing zijn. Deze drie schaalniveaus zijn Mijn, Ons en Open Huis.
•
Mijn huis
Mijn huis gaat over de individuele wensen en behoeften van de bewoner voor zijn eigen leefruimte.
Bij voorbeeld de eigen slaap-, woon-, badkamer of buitenruimte.
•
Ons Huis
Ons Huis gaat over de wensen en eisen aan de gemeenschappelijke ruimten in de woning die de
ongeveer 8 bewoners met elkaar delen. Zoals de gemeenschappelijke woonkamer, keuken etc.
Ook bekijken hoe de ‘Mijn huizen’ geordend zouden moeten zijn rond de gemeenschappelijke
ruimtes.
•
Open Huis
Open Huis gaat over de wensen voor het hele gebouw waar de verschillende woningen in liggen en
de relatie met de wijk. Daarbij gaat het ook over de manier waarop de verschillende ‘Ons Huizen’
gesitueerd zijn ten opzichte van elkaar. Ook mogelijk aanvullend programma zoals b.v. dagbesteding, sport, theehuis, winkel etc komt aan bod bij Open Huis.

Mijn huis, Ons huis, Open huis

evt.
clienten
buitenkamer
ruimte

MIJN
HUIS

MIJN
HUIS

evt. extra
clienten sanitair
kamer

KEUKEN/ETEN
GEZAMELIJK

MIJN
HUIS

WOONKAMER
GEZAMELIJK ONTSLUITING

ONS HUIS

SANITAIR EVT.
GEZAMELIJK

BUITENRUIMTES
GEZAMELIJK

ONS HUIS

ZORG

MIJN
HUIS

ONS HUIS
ONTSLUITING

AANVULLEND
PROGRAMMA

OPEN HUIS

ONS HUIS

BUITENRUIMTES

NEVENRUIMTES

SUPER

TOEGANG

WIJK
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Ruimtebehoefte Bewoner
Aan de hand van de drie doelgroepen hebben we samen met de medisch sociologe dr. Sineke ten
Horn gekeken naar de verschillende ruimtebehoeftes van de bewoners. Een belangrijke factor
daarin was de tijd die de bewoner in de verschillende ruimtes doorbreng en dominante gedragseigenschappen die we zien bij bijvoorbeeld autisme of dementie.
We kwamen tot de volgende conclusies.
De Gezelligheidsmens heeft behoefte aan een grote gemeenschappelijke ruimte en een, naar
verhouding, wat kleinere eigen ruimte. Dit omdat de gezelligheidsmens de nabijheid van anderen
wenst, hij of zij zal daardoor minder geneigd zijn om veel tijd in een eigen ruimte door te brengen.
De Individualist heeft behoefte aan een, naar verhouding, wat kleinere gemeenschappelijke ruimte
en een grotere eigen ruimte. De individualist kan zich in deze eigen ruimte terugtrekken en een
eigen hobby beoefenen. Deze eigen ruimte hoeft niet per sé een enkele ruimte te zijn maar kan
natuurlijk een woonruimte en bijvoorbeeld een klus/knutselruimte zijn. Of een woonruimte en
eigen buitenruimte.
De Structuralist heeft behoefte aan zowel een grotere gemeenschappelijke ruimte als ook een
grotere eigen ruimte. De structuralist heeft over het algemeen behoefte aan meer ruimte, ook in
het geval hij of zij zich in een ruimte bevindt met andere mensen. De eigen ruimte kan, net als bij
de Individualist, natuurlijk ook een woonruimte en bijvoorbeeld een klus/knutselruimte zijn. Of een
woonruimte en een eigen buitenruimte.

Ruimte behoefte cliënt

Ons Huis

Mijn Huis

Gezelligheidsmens

Individualist

Structuralist

OF

OF

OF

OF
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Basiswaarden

Programma van waarden
BASIS
WAARDEN

Huiselijkheid
Warmte

Vertrouwen/
Openheid

Eigenheid

Verantwoordelijkheid

Zelfstandigheid

Verantwoordelijkheid

Structuur

Aandacht
Ontspanning/
Ontwikkeling

Authenticiteit/ vrijheid
Vitaliteit/ activiteit

Passie
Ruimte

Structuralist

Respect

Individualist

Gezelligheidsmens

Geborgenheid

Teamgeest

Betrouwbaarheid
Harmonie
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Basiswaarden:
Huiselijkheid, warmte, geborgenheid
Vanuit onze doelgroepgesprekken met belangenbehartigers, zorgmedewerkers en bewoners zijn
we gekomen tot drie basiswaarden die steeds weer centraal blijken te staan en bij elke doelgroep
terugkomen.
huiselijkheid
warmte
geborgenheid
Overkoepelend gaat het om het gevoel dit is mijn huis en hier ben ik thuis.

Mijn Huis

Mijn Huis

Geborgenheid door goede maatvoering
Neerploffen
op de bank,
een diepe
zucht, eigen spullen om je heen, vertrouwde muziek, een
Huiselijkheid:
schaal
& maat
ruimte die past als een jas: “ik ben thuis”.
Huiselijkheid vertalen wij als: hier ben ik thuis. Een zorgwoning is een woning waar je leeft en
waar je niet alleen maar verzorgd wordt. Je woont niet in een zorginstelling, je hebt een eigen huis
waar je zorg ontvangt.
Je appartement of kamer past bij jou, het is niet te groot en niet te klein, je hebt het naar eigen
inzicht ingedeeld.

Mijn Huis
Huiselijkheid

Mijn Huis
Huiselijkheid

verloren voelen:
niet intiem

geborgenheid en huiselijkheid
door niet te grote ruimte

Huiselijkheid: licht, materiaal en sfeer
Je kunt je eigen meubilair kiezen en bepalen waar je het neerzet, de muren een eigen kleur geven,
zelf bepalen wat er aan de muur hangt, kunst of een foto van je familie.
Er moet goedAfmetingen
worden nagedacht
de lichtinval
en debij
relatie
met buiten,
nette
als
bij elk ander
van over
ruimten
passend
cliënten.
(niet
groot)
huis.

RelatieRelatie
met buiten/
natuur
met
buiten / natuur

Relatie met buiten / natuur

Basiswaarden: Huiselijkheid, warmte en geborgenheid

‘s Avonds, draagt de keuze van de lampen bij aan de gezelligheid, niet de onbarmhartige efficiency
van gebruikelijke armaturen in de zorg. Ook materialen dragen bij aan de sfeer van een woning,
systeemplafonds en linoleum over de vloer herinneren aan een instelling, daarvoor zijn voldoende
alternatieven. Ook bij het interieur zouden de waarden huiselijkheid, warmte en geborgenheid
Huiselijkheid
centraal
moeten staan.

Mijn Huis

jn Huis

selijkheid: schaal & maat

n:
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Mijn HuisGeen systeemplafond met TL verlichting en linoleum

verloren voelen:
en huiselijkheid
Geen
systeemplafond met TLgeborgenheid
verlichting
linoleum
niet intiem
door niet te grote en
ruimte
Huiselijkheid

Afmetingen van ruimten passend bij cliënten. (niet te groot)

geborgenheid
en
huiselijkheid Akoestiek
Licht
als
sfeerelement.
anders oplossen.
Licht
als
sfeerelement.
Akoestiek
anders oplossen.
door niet te grote ruimte

Basiswaarden: Huiselijkheid, warmte en geborgenheid

25

Warmte door gastvrijheid
Mensen hebben elkaar nodig om een zinvol bestaan te leiden. Voor bewoners krijgt dat vorm in de
relatie met hun familie, vrijwilligers, andere bewoners en de zorgmedewerkers. Een bewoner wil
bezoek kunnen ontvangen, zelf een kopje koffie zetten of aan de bezoeker vragen dat te doen, of
gezamenlijk televisie kijken met iets lekkers bij.

Mijn Huis

Zelfstandigheid
De
ruimtes dienen afgestemd te zijn op deze gastvrijheid, waardoor ontmoetingen mogelijk
worden.

Ik zet zelf de
koffie voor
mijn bezoek

Ons Huis

Geborgenheid door nabijheid
“Zo gewoon als mogelijk”: een lange rij woningen die geen relatie met elkaar hebben. Je kunt
komen en gaan zonder dat iemand het merkt. De cliënt kan overvraagd worden, te veel nadruk op
zelfstandigheid kan leiden tot anonimiteit en eenzaamheid. Warmte en geborgenheid krijgt geZelfstandigheid
stalte
in verbinding met anderen, wij stellen voor deze waarde ruimtelijk zo te vertalen dat zelfstandigheid vorm krijgt zonder de verbondenheid, warmte en geborgenheid met de anderen te
verbreken.

Ons Huis

Gemeenschappelijke
Ruimte

Mijn
Huis

anonimiteit

Mijn
Huis

Gemeenschappelijke
Ruimte

zelfstandig en toch verbonden

Basiswaarden: Huiselijkheid, warmte en geborgenheid

26

Ons Huis

Warmte door informeel contact
Een eigen ingang benadrukt de zelfstandigheid van de cliënt, maar het is belangrijk dat de eigen
Huiselijkheid + Warmte
ruimten zo gesitueerd zijn dat hij kan constateren, “ he, ik ben niet de enige die thuis is”. Als hij
dat wil kan hij dan contact met anderen zoeken. De entree zou daarom zo ruimtelijk vormgegeven
moeten worden dat je kunt zien of er anderen thuis zijn, zodat je kunt beslissen een praatje te
maken of juist niet. Soms is het idee dat je niet alleen bent al voldoende.
Hé, had je
een leuke
dag?

Mijn Huis

Hallo, ik
ben thuis

Gemeenschappelijke ruimte

Geborgenheid door clustering
Betrokkenheid op anderen geeft het leven betekenis. Bij welke omvang van de groep voelt de
bewoner zich comfortabel? Wij realiseren ons dat er op dit punt spanning bestaat tussen de
idealen en de haalbare exploitatie
van de eenheid.
Per doelgroep
zou nader bezien moeten worden
Informele
momenten
tot verbinding:
welke groepsomvang het beste past bij adequate zorg. Met de zorgmedewerkers zal goed overlegd
... ‘ik ben thuis’
moeten worden hoe hun werkprocessen daarbij geoptimaliseerd kunnen worden.
Als de groepsgrootte bekend is situeer dan de eigen ruimten zo ten opzichte van elkaar dat er
geen lange gangen nodig zijn, want die benadrukken de zorg, ze hospitaliseren.
Warmte
Groepen
groepen van zes, acht of tien kunnen ook anders worden gerangschikt. Waarom geen
groepen van twee keer vier, in plaats van één keer acht.

Ons Huis

cluster:

1x8

2x4

4x2

Betrokkenheid bij de ander vraagt om een geoptimaliseerde rangschikking.

Betrokkenheid bij de ander vraagt om een

Basiswaarden: Huiselijkheid, warmte en geborgenheid
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Open Huis
Huiselijkheid vraagt om menselijke maat.
De uitstraling van het huis benadrukt dat er gewoond wordt en niet alleen maar verzorgd. Een
woongebouw, geen zorggebouw. Het verdient de voorkeur de individualiteit van de verschillende
woningen zichtbaar te maken: “kijk daar woon ik”. Het huis moet mooi zijn, met aandacht en liefde
ontworpen en gemaakt en let wel, dat is iets anders dan duur. Een mooi huis vertelt de bewoners
dat
zij er toe doen,+dat
zij de moeite waard zijn. Daar komt bij dat mooie, huiselijke ruimten er zelf
Huiselijkheid
Warmte
om vragen mooi gehouden te worden.

Open Huis

Daar woon
ik!
??

Open Huis

Daar woon
ik!

Huiselijkheid

!

Het gebouw straalt huiselijkheid uit naar de wijk

Open Huis

Ook de verschillende
zorgwoningen
onderling hebben
ook behoefte
aan huiselijkheid
en geborgenDoor verbinding
zijn zelfstandige
klussen
mogelijk:
hulp is nabij.
heid. Dus geenVoldoende
hal met nummers,
brievenbussen
en
deurbellen,
wat
ons
betreft
een
karikatuur
ruimte creëren om samen taken te vervullen.
Huiselijkheid
van
zelfstandigheid. Maar kleine groepjes woningen, met een eigen bellentableau en een eigen
identiteit.

Geen lange gangen +
bellentableaus = anonimiteit

Lange gangen + bellentableaus = anonimiteit

Geen lange gangen +
bellentableaus = anonimiteit
Kleinschaligheid en Identiteit

Basiswaarden: Huiselijkheid, warmte en geborgenheid
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Geborgenheid in de wijkdoor informeel contact
Het woongebouw is niet introvert maar opent zich naar de wijk. Denk maar eens aan de bloemperkjes tegen het huis aan in de Jordaan in Amsterdam, een beetje tegen de verdrukking van de
straat in. Bankjes voor informeel contact. Vrijwilligers inschakelen om ook aan de buitenkant van
Huiselijkheid
+ Warmte
het
gebouw zichtbaar
te maken dat hier gewoond wordt door mensen die zorg krijgen, maar dat
het niet alleen maar een zorgelijke boel is.

Open Huis

Hoera, ik
ben jarig!

ja, ik wacht
op de taxi
zit je lekker in
het zonnetje?

fiets kapot?

wijk

De bewoners en de wijk komen elkaar tegen in een ‘voortuin’
Interactie tussen de wijk en het woongebouw vanuit de ‘ voortuin’ is alleen mogelijk als het gebouw daadwerkelijk in de wijk ligt. Het woongebouw moet daarom niet op afstand en in afzondering staan, maar midden in de levendigheid en drukte van de wijk. Alleen op deze manier kunnen er
ontmoetingen ontstaan.

op afstand van de wijk

midden in de wijk

Basiswaarden: Huiselijkheid, warmte en geborgenheid
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Warmte in de wijk door gedeeld programma
Openheid naar de wijk en informele ontmoetingen vragen om extra programma, waardoor de wijk
daadwerkelijk wordt uitgenodigd om ‘binnen’ te komen en elkaar te ontmoeten. Dit kan door een
Open
Huis of andere functie toe te voegen.
winkeltje,
theeschenkerij

Huiselijkheid

Extra programma: we nodigen de wijk uit

Aanvullend programma

Extra programma kan door ruimten in het gebouw in te richten als wijkfunctie maar het kan ook
anders. Zowel de bewoners van de zorglocatie als de bewoners in de wijk kunnen veel voordeel
halen uit een multifunctionele ruimte. Een ruimte die door ze bewoners gebruikt kan worden voor
allerhande activiteiten maar die ook door de wijk gebruikt kan worden.

DeZc=j^h

Multifunctionele ruimte

l^_`W^dhXdde

I]ZZhX]Zc`Zg^_

YV\WZhiZY^c\
kZgZc^\^c\haZkZc

9^hXd$YVchhijY^d
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Gemeenschappelijke
waarden

31

Gemeenschappelijke waarden

Programma van waarden
GEMEENSCHAPPELIJKE
WAARDEN

Huiselijkheid
Warmte

Vertrouwen/
Openheid

Eigenheid

Verantwoordelijkheid

Zelfstandigheid

Verantwoordelijkheid

Structuur

Aandacht
Ontspanning/
Ontwikkeling

Authenticiteit/ vrijheid
Vitaliteit/ activiteit

Passie
Ruimte

Structuralist

Respect

Individualist

Gezelligheidsmens

Geborgenheid

Teamgeest

Betrouwbaarheid
Harmonie
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Gemeenschappelijke waarden: zelfstandigheid, teamgeest, verantwoordelijkheid, openheid, respect, eigenheid, structuur.
Uit onze gesprekken en inventarisatie blijkt dat er een aantal waarden zijn die niet doelgroep
afhankelijk zijn. Mensen vanuit verschillende doelgroepen herkennen zich in deze waarden en zien
het als belangrijk aspect voor een nieuwe woning.

Ons Huis

Zelfstandigheid

Het gaat om de waarden: zelfstandigheid, teamgeest, verantwoordelijkheid, openheid, respect,
eigenheid,
structuur.
Ons
Huis

Zelfstandigheid

Hieronder hebben we deze waarden uitgewerkt tot ruimtelijke vertalingen.
Waarden
Zelfstandigheid gaat er om dat de zorg ondersteunt, zodat de bewoner het zelf kan doen. De
ruimte moet daarom zo ingericht zijn dat het de zelfredzaamheid bevordert.

Verzorgen

Samen Sterk

Zelfstandigheid door nabijheid
De ruimten in Ons Huis die bedoelt zijn voor dagelijkse bezigheden zoals koken en wassen zouden
zo vormgegeven moeten worden dat ze de bewoners uitdagen tot zelfstandigheid, zoals een
voldoende ruime keuken en een wasmachine binnen handbereik. Om zelfstandigheid te
bevorderen is het ook belangrijk dat de zorg nabij is. Hierdoor kan de bewoner activiteiten zelf
ondernemen. Door verbinding tussen ruimtes zijn zelfstandige klussen mogelijk, hulp is namelijk
altijd nabij. Daarbij is het belangrijk om voldoende ruimte creëren om samen taken te vervullen.
Zelfstandigheid
Zo stimuleren we niet alleen zelfstandigheid maar wordt ook de teamgeest bevorderd doordat
samenwerking ontstaat. Daarnaast is de zorg door nabijheid instaat om met meer aandacht zijn
taak te verrichten.

Ons Huis

Koken

Fiets repareren

Hoe moet dit
ook alweer?

Welke kruiden
moet ik plukken?

medewerker

Wassen
Tuin

Nabijheid waarborgt zelfstandigheid

Gemeenschappelijke waarden
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Verantwoordelijkheid en aandacht door nabijheid
Aandacht is het beste dat de zorgmedewerker te bieden heeft aan de cliënt. Aandacht voor wie hij
is, wat hij te bieden heeft en wat hij vraagt en nodig heeft. Aandachtig in de relatie met de cliënt.
Die aandacht en betrokkenheid is vaak de motivatie voor medewerkers om de zorg als baan te
kiezen en de organisatie moet daar erg zuinig op zijn. Daar waar mogelijk moeten de oorzaken
waardoor die bron vertroebeld wordt, weggenomen worden.Op Ons Huis niveai betekent het dat
de woningen zo gesitueerd moeten worden dat de zorgmedewerkers aandacht kunnen geven en
Aandacht
hun verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het belangrijke en kwetsbare werk dat ze doen. Om
dit te bewerkstelligen moet je er voor zorgen dat er een bepaalde mate van overzichtelijkheid is.
Zorgmedewerkers moeten zo gezegd in één
oogopslag kunnen zien wat er op verschillende plekken gebeurt. Dit moet zo geordend worden dat
het gebrogen voelt en niet het gevoel van toezicht ontstaat.

Ons Huis

Door overzicht de verantwoordelijkheid kunnen nemen
Respect voor eigen ruimte
De bewoner van een zorgwoning is meer dan iemand aan wie zorg verleend wordt, ieder heeft zijn
eigen waardigheid en daarvoor dient respect te bestaan. Respect voor iemands leefruimte speelt
een belangrijke rol. Wat we bijvoorbeeld
vaak zien zijn gele plakkertjes van medewerkers op de
Gezelligheidsmens
muur om dingen te onthouden voor de volgende dag of om door te geven aan collega’s van een
Doorkijkjes
/ overzichtelijkheid
volgende dienst, ze benadrukken
het beeld dat
de cliënt voornamelijk zorgontvanger is. Het is
belangrijk
om van beide kanten duidelijke grenzen aan te geven: wat is mijn ruimte en waar is de
Structuur
grens? Deze grenzen scheppen niet alleen duidelijkheid en tonen respect voor elkaar, ze zorgen
ook voor een zekere harmonie tussen bewoners onderling en bewoners en de zorg.

Mijn Huis

Duidelijke grenzen, wat is van mij?

Duidelijke grenzen, wat is van mij?

Gemeenschappelijke waarden
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Mijn Huis

Verantwoordelijkheid met respect
Verantwoordelijkheid en openheid is belangrijk, tegelijkertijd is respect voor de bewoner
belangrijk.
WarmteDoor bijvoorbeeld een raam te maken van de woning (Mijn Huis) naar de
gemeenschappelijke ruimte (Ons Huis) bevorderen we het gevoel van veiligheid en de mogelijkheid
om verantwoordelijkheid te nemen. Door dit raam echter zo te maken dat niet het hele
appartement in één oogopslag te zien is tonen we respect voor de bewoner en zijn leefruimte.

Raam voor verbinding maar zonder alles te kunnen zien

Raam voor verbinding maar zonder alles te kunnen zien.
Respect door privacy
Respect voor elkaar geldt niet alleen voor de woning in zichzelf, ook in relatie tot de wijk (Open
Huis) is het belangrijk om uit te gaan van respect. Om respect en privacy te waarborgen voor de
bewoners van de zorgwoning is ruimte nodig. We raden aan een buffer zone in te zetten tussen de
Respect en de wijk. Zo wordt de eigen leefruimte van de bewoner gerespecteerd en de privacy
zorgwoning
gewaarborgt.

Open Huis

Afstand voor privacy

Gezelligheidsmens

Gemeenschappelijke waarden
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Harmonie door ruimte voor eigenheid
In harmonie met elkaar samenleven in Ons Huis is belangrijk wanneer meerdere mensen
groepsgewijs wonen. Harmonie vraagt in de gemeenschappelijke ruimtes om diversiteit. In de
woonkamer is het daarom belangrijk dat er verschillende mogelijkheden zijn om bij de groep te
horen
en ontspanning te zoeken. Niet iedereen heeft evenveel zin om samen aan een grote tafel te
Ruimte
zitten, ook alleen in een hoekje met een boek moet kunnen. Daarom pleiten we er voor een
gemeenschappelijke ruimte zo in te richten dat er meerdere manieren zijn om samen te zijn, zodat
er ruimte is voor de eigenheid van elke bewoner en de groep elkaar in harmonie kan ontmoeten.

Ons Huis

Keuze van je eigen plek

Keuze van je eigen plek
Passie zichtbaar maken
Mensen zijn verschillend en hebben eigen voorkeuren. Door het ruimte bieden voor de passie is er
plek voor de eigenheid van de bewoner en krijgt de bewoner een eigen gezicht. Biedt desgewenst
de
mogelijkheid om te laten zien wat voor de bewoner van belang is, in een vitrine naast de deur
Passie
kan hij laten zien wat hij kan, wat hij maakt, wat hij spaart.

Mijn Huis

Laten zien wie je bent; ‘ Dit heb ik gemaakt’

Laten zien wie je bent; “Dit heb ik gemaakt.. ”
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Doelgroepwaarden
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Gezelligheidsmens
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Gezelligheidsmens
De gezelligheidsmens zoekt graag de nabijheid van anderen, de twee belangrijkste waarden voor
de gezelligheidsmens zijn dan ook aandacht en ontspanning.
Aandacht gaat om gezien worden en ontspannen met elkaar omgaan. De aansluiting met
ontspanning zit in gezamelijk activiteiten ondernemen en een rol kunnen spelen in gezamelijke
bewoning van de woning.
De gezelligheidsmens richt zich op de relatie met de ander, het ligt daarom voor de hand wat
ruimte af te snoepen van eigen woonruimte en die in te zetten voor gezamenlijke ruimten.
De gemeenschappelijke ruimten (woonkamer, eetkamer, keuken) van bewoners kunnen niet
zonder de aandacht van zorgmedewerkers.
Een ruimte die met aandacht en liefde is ingericht straalt uit dat de mensen die er in wonen en
werken de moeite waard zijn.
Zorg dat de verschillende inrichtingen met elkaar te maken hebben, geen verzameling van spullen die over waren. Zorg dat er voldoende bergruimte is, de attributen die gepaard gaan met de
beperking, horen niet thuis in de gang, of nog erger in de badkamer.
Aandacht door gezamelijke activiteiten
Aandacht kan gegenereerd worden door de mogelijkheid te creëren een wezenlijke rol te spelen
in de activiteiten die ondernomen worden in het huis. Een voorbeeld hiervan is het koken. Voor de
gezelligheidsmens is het van belang om activiteiten samen te kunnen ondernemen. Een kookeiland creërt de mogelijkheid om in gezamelijkheid te koken. De ontspannende activiteit zorgt voor
aandacht voor de capaciteiten van de bewoner en stimuleert het samenwerken.

Ons Huis
Warmte

Kookeiland als hart van Ons Huis

Kookeiland als hart van ons huis.

Gezelligheidsmens: Aandacht, ontspanning
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Ruimte voor aandacht
We zien regelmatig dat bewoners in de gemeeschappelijke ruimtes veel alleen of samen televisie
kijken. Als het gaat om de waarden aandacht en ontspanning is hier ruimte te winnen. Door er
voor te kiezen andere activiteiten zoals bijvoorbeeld bordspelletjes actiever aan te bieden dan de
televisie hebben bewoners meer aandacht voor elkaar en ontwikkelen ze zichzelf.
Aandacht
Dit betekent voor de inrichting van de ruimte dat deze niet geordend wordt rondom de televisie
maar juist de aandacht vestigt op andere mogelijkheden van ontspanning.

Ons Huis

TV

Open Huis

vs.

Spelletjes

Aandacht voor elkaar

Aandacht
door verbinding
Aandacht
De gezelligheidsmens zoekt verbinding. Daarom is het belangrijk dat ook de tussenruimtes
ingericht zijn op ontmoeting en verbinding. Doordat je elkaar kunt zien en tegenkomen is er meer
ruimte voor aandacht.

Door verbinding aandacht voor elkaar

Gezelligheismens
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Individualist
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Individualist
Voor de individualist is het belangrijk dat hij zijn eigen activiteiten kan ondernemen, op zijn eigen
manier. Voor de individualist zijn de belangrijkste waarden dan ook passie en ruimte.
Ruimte voor
passie
Mijn
Huis

Mensen zijn verschillend en hebben eigen voorkeuren. Dat geldt ook voor bewoners van een

Passie
zorglocatie, zeker voor de individualisten onder hen. Hun passie dient vertaald te worden in

keuzes. De eigen ruimte van de cliënt moet daarom niet confectie zijn, voor iedereen passend,
maar er moet verschil gemaakt worden zodat er voor de cliënt iets te kiezen valt. Te denken valt
aan verschil in grootte, in vorm, in inrichting, in kleurstelling.

Mijn
Huis
Mijn
Huis

Uniformekamers
kamers
Univorme

Variatie in kamers

Ruimte voor passie

Mijn
Huis ook zelf bepalen welke functie een ruimte krijgt, wij zagen bijvoorbeeld een
Laat de bewoners

Ruimte
voor had
passie
cliënt die haar bed in de oorspronkelijke
woonkamer
gezet. Laat hen ook zelf bepalen hoe de
Passie
buitenruimte benut wordt, de een wil een volkstuintje, samen met een vrijwilliger, de ander een
schommel, stimuleer ook daarin het volgen van de passie.

wonen
slapen
wonen
wonen

slapen

OF

OF

slapen

Ruimten met verschillende
sferen en kwaliteiten
Vrijheid van indeling

Vrijheid van indeling

klussen

Individualist: passie, ruimte
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Ruimte voor eigenheid
Een groep is voor een individualist geen voor de hand liggende omgeving. Het karakteristieke
beeld daarbij is een individualist die apart zit te werken in een dagbestedingslocatie, een aparte
Ruimte
werkplek
waar hij zich kan concentreren, zo nu en dan kijkt hij over zijn schouder naar de anderen
in de ruimte, zo van: “zijn jullie er nog”?
Het realiseren van een huis voor individualisten moet die spanning vormgeven. Het huis is meer
dan de optelsom van mensen die in hun eigen wereld leven, de opgave is een huis te maken waarin
ruimte is voor de eigen plek, maar waar ook de verbinding met de anderen kans krijgt.

Ons Huis

Ik wil even
alleen zijn

Gemeenschappelijke ruimten

Erbij horen en toch je eigen plek

Erbij horen en toch je eigen plek.
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Structuralist
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Structuralist
Het woord zegt al, structuralisten, willen orde en structuur. De omgeving waarin zij het beste tot
hun recht komen kenmerkt zich door overzicht, voorspelbaarheid, duidelijkheid.
Die vormgeving dient eenvoudig te zijn, voorspelbaar, betrouwbaar. De bewoner dient overzicht te
hebben vanuit bed of stoel naar de deur. De ruimte is niet te groot en goed ingedeeld, de verschillende functies lopen niet in elkaar over, dode hoeken in de ruimte worden vermeden.
Betrouwbaarheid ook in de relatie naar de zorg, door structuur in de zorgverlening wordt het
gevoel van veiligheid versterkt. De zorg dient daarom zichtbaar en bereikbaar te zijn.

Ons Huis

Harmonie en betrouwbaarheid door heldere ruimten
Mijn / Ons
Huis geven deze bewoners rust, ga bij de inrichting uit van harmonie. Te veel
Helderheid
en eenvoud
Betrouwbaarheid
details
in de ruimte houdt voor de cliënt
in dat de ruimte complexer wordt en daardoor lastiger te
Betrouwbaarheid
begrijpen. Bij de inrichting is een zekere betrouwbaarheid van belang. Verander de inrichting niet
te vaak, dat levert stress op voor de cliënt die de grip op de omgeving dan dreigt te verliezen.

Ons Huis
Betrouwbaarheid

Structuralist
Overzichtelijkheid en harmonie voorkomen desoriëntatie

OnsOns
Huis
Huis
Goede akoestiek bevordert harmonie
Harmonie
Ons
Huis
Harmonie
Zorg
voor een goede akoestiek en zachte materialen, want harde geluiden geven onaangename en

Harmonie
soms
pijnlijke prikkels. Zorg voor harmonie bij het vormgeven van de algemene ruimten en het
positioneren van de ruimten ten opzichte van elkaar, schep voorwaarden
voor visuele
auditieve
Creëren
vanenrugdekking
rust.

Creëren van rugdekking

Goede akoestiek voorkomt irritatie

Stucturalist
Stucturalist
Goede
akoestiek
voorkomt
irritatie.
Goede akoestiek
voorkomt
irritatie.
Stucturalist

Structuralist: betrouwbaarheid, harmonie
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Ons Huis

Betrouwbaarheid door rugdekking
Betrouwbaarheid
Maak luwtes
waar de cliënt niet achterom hoeft te kijken om te zien wat daar gebeurt, zorg voor
ruimtelijke rugdekking. Dit geeft een betrouwbaar en veilig gevoel.

Creëren
van rugdekking
Creëren
van rugdekking
Meer ruimte ondersteunt de harmonie
Deel de woning zo in dat de bewoners in kleine groepjes contact hebben, niet elke combinatie
van persoonlijkheden werkt goed. Kom op basis van de eigenheid van de mensen, tot een goede
mix. Dat geldt voor binnen maar net zo goed voor de buitenruimte, zorg ook daar voor een zekere
Ruimte
geleding. Menselijke maat is een voorwaarde, geef algemene ruimte zo vorm dat de cliënt zich kan
terugtrekken, even op adem kan komen. Maak verkeersruimten zo dat je elkaar gemakkelijk kunt
passeren zonder elkaar aan te raken. Structuralisten hebben extra eigen ruimte nodig, juist als ze
in gemeenschappelijke ruimtes verblijven. Dit komt de harmonie binnen de groep ten goede.

Mijn / Ons Huis

Grotere radius, meer ruimte
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Thuisbasiswaarden
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Thuisbasiswaarden
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Thuisbasiswaarden: vitaliteit, activiteit, authenticiteit, vrijheid
Er zijn verschillende redenen waarom bewoners niet (meer) buitenshuis naar de dagbesteding
gaan. Dat betekent dat hun wereld een stuk kleiner wordt. Voor een bewoner die alleen nog maar
thuis is is activiteit, vitaliteit en vrijheid erg belangrijk.
Om vitaliteit te stimuleren moeten we kijken welke voorzieningen in huis ontworpen kunnen
worden om dat te stimuleren.

Open Huis

Authenticiteit + vrijheid

De wereld van de huiselijke client is kleiner en daarom moet zo veel mogelijk in die wereld ondergebracht worden zodat hij wel vitaal kan blijven. Fitnes, jeu de boules, atelier, spelletjeskamer,
schuurtje of dagbesteding in het pand zelf.
Voor deze bewoners is het ook van belang dat er voorzieningen in de buurt zijn. Dat maakt het voor
bewoners mogelijk om zelfstandig actief te zijn. Tevens moet het gebouw uitnodigend zijn voor
vrijwilligers zodat deze samen met de bewoners activiteiten kunnen ondernemen. Het aanvullende
programma in het gebouw moet ook voor de wijk interessant zijn. Een win win situatie voor beide
partijen.

werkend
= grotere
radius
Werkend
= Grotere
radius

Huiselijk
= kleinere
radius.
Huiselijk
= Kleinere
radius
Wereld
meer
naar
bewoner
Wereld meer naar cliënt
toebrengen

toebrengen

Mijn Huis

Ruimtebehoefte door huiselijkheid: ruimte voor activiteit
Gezelligheidsmens
Als de bewoner nog relatief gezond is, is het
van belang om ze te stimuleren om actief te zijn en
Authenticiteit
+ vrijheid
daardoor
ook vitaal te blijven.
Het betekent mogelijk
dat hun beschikbare
ruimte groter moet
Verschillen
tussenook
werkend
en huiselijk
zijn zodat zij hun activiteiten ook in hun woonruimte kunnen ondernemen.

Mijn Huis

Extra kamer
OF

Dagbesteding

Mijn Huis

Mijn Huis

Werkend

Huiselijk

Tuintje of
balkon

Ons Huis

Thuisbasiswaarden: vitalitiet, activiteit. vrijheid, authenticiteit
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Vitaliteit + Activiteit
Vitaliteit door activiteit en uitdagingen
Bovendien zou het goed zijn om de liften niet als eerste keuze te hebben maar de bewoners te
stimuleren om trap te lopen. Dit kan door trappen uitdagend te maken met tussenbordessen waar
men kan vertoeven of waar wat te beleven valt. De lift is dus verder lopen dan de trap.

Trap dichterbij, lift verder weg

Vitaliteit: erbij horen, ook bij ziekte
Voor de zieke bewoner is het van cruciaal belang dat hij ook in de gemeenschappelijke ruimte ziek
kan zijn of in elk geval in nabijheid vanIndividualist
anderen. Vitaliteit betekent ook omringt zijn van
levendigheid. Alleen in een kamer ziek zijn is zelden leuk. Het is daarom wenselijk dat er in de
Trap dichterbij, lift verder weg.
gemeenschappelijke ruimte mogelijkheden zijn om met behoud van enige privacy toch in een bed
te liggen en onderdeel te zijn van de groep. Ruimtes met hoeken, nissen, ensuite kamers etc. bij
voorkeur plekken waar de bewoners ook de mogelijkheid hebben om nog naar buiten te kijken.
Vitaliteit
In sommige
gevallen zijn de bewoners zo ziek dat hun activiteiten zich beperken tot de eigen
kamer. Het zou fijn zijn als ze dan via een relatie met buiten nog een relatie hebt met levendigheid
en activiteit. Vanzelfspreken wel met behoud van privacy.

Mijn Huis

Ik ben ziek maar kan toch naar de levendigheid kijken

Ik ben ziek maar kan toch naar het leven kijken.

Thuisbasiswaarden: vitalitiet, activiteit. vrijheid, authenticiteit
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Ons Huis

Buitenruimtes stimuleren vitaliteite en geven gevoel van vrijheid

Vitaliteit
+ Activiteit(veranda’s) of buitenkamers zijn ook wenselijk waardoor de bewoners
Overdekte buitenruimtes

sneller naar buiten kunnen en daartoe uitgedaagd worden. Ook een eigen buitenruimte is
wenselijk. Bij voorkeur één die ook zicht op levendigheid biedt. Een eigen tuintje of zelfs een dier
kan bijdragen tot activiteit. Bovendien geeft het idee naar buiten te kunenn een ongekend gevoel
van vrijheid.

Een buitenruimte die uitnodigt om naar buiten te gaan

Individualist

Vrijheid, vitaliteit en activiteit door actieve buitenruimtes
/ Buitenkamer
Voor de bewoners die niet ziek zijn isVeranda
het van belang
dat ze dat ook niet worden. Een zinvolle
bezigheid en voldoende beweging en interactie is daarom cruciaal. Het is daarom wenselijk om
deze bewoners dichtbij de reuring te plaatsen, mensen komen langs of komen binnen. Een
bewoner kan daardoor genieten van een informele ontmoeting. De gemeenschappelijke ruimte zou
niet alleen gericht moeten
zijn op
ontspanning maar vooral op vitaliteit. Dat kan betekenen dat er
Open
Huis
twee gemeenschappelijke woonruimtes zijn. Eén voor overdag, waarin men actieve dingen doet en
een woonruimte voor ‘sHuiselijkheid
avonds om te ontspannen. Ook de buitenruimte zou aan moeten
sporen tot vitaliteit, activiteit en vrijheid: kruidentuin, moestuin, trampoline, houtkloven en een
tuinhuisje waar men graag wil zijn.

Om het gebouw zijn mogelijkheden tot activiteit
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Locatieanalyse
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Locatieanalyse
Er zijn 9 locaties bezocht en daarbij is een beeld gevormd van de huidige omstandigheden. Door
middel van het waardenspel zijn de waarden van de locatiemanagers verkend en besproken. Alle
foto’s in de locatieanalyse zijn gemaakt op de huidige locaties. Dit zijn de constateringen die wij
opgrond van de analyse kunnen maken:
Aandacht:
Met aandacht vormgeven en inrichten van de ruimtes is geen vanzelfsprekendheid.

de jaren heen verzamelt zich van alles in de woningen, soms wegens functionele
HuisDoor
redenen soms is de reden onbekend. Sommige meubels zijn provisorisch opgelapt en het is

nie

een allegaartje. De buitenruimtes zijn ongebruikt, mede omdat ze niet liefdevol zijn ingericht
en uitnodigen tot gebruik. Dat leidt tot rommelige, ongebruikte ruimten, die uitstralen dat het
lang geleden is dat iemand er met aandacht naar keek. Die ontbrekende aandacht heeft een
negatieve invloed op de cliënten, de medewerkers en de familie. De huiselijkheid en warmte
is ver te zoeken. Mogelijk rijst de vraag: zijn wij dan wel de aandacht waard?
Op sommige locaties is te zien wat er gebeurt als iemand met gevoel voor inrichting de
ruimten liefdevol inricht. De huiselijkheid en warmte nemen enorm toe en het is er gelijk
prettig om te verblijven.
Kleine details: Op sommige plekken zijn de materialisering van de gangen of de nummering
van de woningen zo, dat er een verkeerde uitstraling ontstaat. Het is zaak om juist ook
aandachtig met de kleine details om te gaan.

irritatie.

Stucturalist
Goede akoestiek voorkomt irritatie.

Locatieanalyse
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Vitaliteit:
Bij maar weinig locaties zijn actieve mogelijkheden tot vitaliteit aanwezig.

Huis

onie

Meestal beperkte de gemeenschappelijke ruimte zich tot eten en zitten rond de televisie.
Andere middelen om bijvoorbeeld de cliënten aan te sporen om zich te bewegen of ander
soort vertier dan televisie of puzzelen aan tafel, waren bijna niet te vinden. Alleen daar
waar ouders zich er heel actief mee bemoeiden was dat een belangrijk aandachtspunt. Dit
is iets waar gezien de gekozen waarden echt met aandacht naar gekeken moet worden.

mt irritatie.

Stucturalist
Goede akoestiek voorkomt irritatie.

is

Locatieanalyse

Buitenruimtes:
Buitenruimtes worden niet optimaal benut.

Bij sommige locaties zijn geen buitenruimtes en dat wordt als een groot gemis ervaren. Bij een
aantal andere locaties worden de buitenruimtes niet gebruikt.
Bij de collectieve buitenruimtes omdat ze te klein waren om met een grotere groep te
gebruiken of omdat niemand deze uitnodigend inrichtte. De collectieve buitenruimtes die het
meest gebruikt worden zijn degene die gedeeld worden met de buurt of in elk geval zo
liggen dat er zicht is op de buurt. Vaak is er ook natuurlijk groen aanwezig. Hoe meer de
ruimten in het verlengde van de woonruimte ligt hoe meer ze gebruikt worden.
Bij de privé-buitenruimtes zijn er een paar die wel gebruikt werden, dit zijn vooral
buitenruimtes die enige beschutting bieden en enige schaal hebben.

itatie.

Stucturalist
Goede akoestiek voorkomt irritatie.
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Huis

onie

Locatieanalyse
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Sanitair:
Gedeeld sanitair is niet meer van deze tijd.

Het is ook duidelijk zichtbaar dat het vooral een ruimte is waarin de functie van de zorg
overheerst. Privacy, ontspanning en warmte zijn niet vertegenwoordigt. Vooral bij de
gedeelde zorgbadkamer is de sfeer vaak die van een berging met een bad.

Huis

Stucturalist
Goede akoestiek voorkomt irritatie.

onie

Gangen:
Een aantal locaties hebben lange (donkere) gangen.
Dit is voor de huiselijkheid, verbinding en warmte niet bevorderlijk. Voor de zorg is het
nemen van verantwoordelijkheid hierdoor niet eenvoudig. Als die gangen ook nog zijn
afgewerkt met lambriseringen en stootranden ligt het gevoel van een ziekenhuis op de loer.

Stucturalist
Goede akoestiek voorkomt irritatie.

Locatieanalyse

Licht:
De aanwezigheid van veel natuurlijk licht is een belangrijke kwaliteit.

Dat is zichtbaar bij een aantal woningen waar de lichttoetreding erg goed is. Licht heeft een
enorme invloed op de sfeer van de woning. Dit geldt voor zowel de eigen kamers als de
gemeenschappelijke ruimten.

ritatie.

uis

e
Clustering:
Over clustering moet goed worden nagedacht.
Bij een aantal woningen is sprake van clustering van een aantal cliëntenkamers,
bijvoorbeeld bij de Vlieger clusters van drie cliënten en bij de Hangende Tuinen twee
cliënten. Bij deze praktijkvoorbeelden blijkt dat drie of vier een prettige clustering is, het zorgt
voor verbondenheid en veiligheid. Bij twee ontstaan er vrij snel problemen omdat die twee
cliënten elkaar dan ook echt moeten liggen. Uit balans geraakte machtsverhoudingen tussen
cliënten kunnen tot problemen leiden.

Stucturalist
Goede akoestiek voorkomt irritatie.
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Huis

onie

s Huis

monie

Locatieanalyse
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Opslag/bergingen:
Het hebben van goede opslagruimte is cruciaal.
Het op kunnen ruimen van alle middelen voor de zorg, bevordert de huiselijkheid.
Tegelijkertijd zijn bergingen besteedde vierkante meters en moet daarin een goede balans
met de resterende ruimtes gevonden worden. Ook voor rollators, rolstoelen en andere
hulpmiddelen moeten goede opslagruimtes gevonden worden wil men het gevoel van
huiselijkheid krijgen.

Stucturalist
Goede akoestiek voorkomt irritatie.

Zelfstandigheid:
Streven naar zelfstandigheid kan leiden tot anonimiteit.
Bij de locatie Fort Meerwijk werd duidelijk dat de zelfstandigheid zo door is gevoerd dat dit
tot een zekere anonimiteit en eenzaamheid leidt.De gemeenschappelijke ruimte was eerst
een steunpunt maar er is nu toch meer vraag naar een volwaardige gemeenschappelijke
woonkamer. De ordening van de woningen op een lange rij bevordert de verbinding niet. Bij
meer verbinding en zicht op elkaar kan de zelfstandigheid toe nemen.

Stucturalist
Goede akoestiek voorkomt irritatie.
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