Het huisvestingsconcept
Studio’s met gemeenschappelijke
woonkamer
Studio van de cliënt

• De ramen zijn laag
zodat er ook vanuit
een rolstoel zicht is op
buiten

• De studio is naar
eigen smaak in te
richten

Haagwinde Tiel

Visie op wonen
’s Heeren Loo ondersteunt cliënten waar mogelijk thuis.
Is dit niet (meer) mogelijk? Dan kun je bij ons wonen met
ondersteuning. Dit kan in een woonwijk of op een van
onze zorgparken. De afdeling vastgoed zorgt er samen
met de zorgmedewerkers, cliënten en verwanten voor
dat je in onze gebouwen zo fijn mogelijk kunt wonen,
werken of leren.
Contact:
Secretariaat Vastgoed
088 037 15 03

• Goed toegankelijk
voor rolstoel

• Elke studio is voorzien
van een badkamer

• Mogelijkheid voor een
pantry of een kast

• Elke studio heeft
wifi

[juli 2018] | Alle rechten voorbehouden.

Standaard
werkwijze voor
nieuwbouw en
renovatie
Vastgoed

Wonen hoe jij wilt: of dat nu thuis is met ondersteuning, in
een gezinshuis, woonzorgpark of eventjes logeren.
’s Heeren Loo biedt uiteenlopende oplossingen voor
woonvragen met (complexe) zorg en ondersteuning.
Dat kan zowel in de wijk als op een van onze zorgparken.
We zetten hierbij onze 125 jaar kennis en ervaring optimaal in.
Bij het ontwikkelen van deze woonvormen werken wij samen
met cliënten, verwanten en zorgprofessionals. We gaan altijd uit
van de behoeften van de cliënt.

• Personeels- en bezoekerstoilet

•Van beide kanten komt
er daglicht binnen in de
woonkamer

• De gangen zijn kort

• Entree

• Wasruimte
Enckerkamp Ermelo

In deze folder vertellen we je meer over één van
deze woonvormen: Beschermd wonen voor cliënten
met een complexe langdurige hulpvraag. Dit gaat
tot 24 uurs-zorg per dag. Deze vorm van zorg bieden
we vooral aan op onze zorgparken. Cliënten wonen
in een groepswoning met individuele studio’s en een
grote gemeenschappelijke woonkamer.
Bouwen volgens een standaard
’s Heeren Loo bouwt en renoveert woningen
op de zorgparken zo veel mogelijk volgens een
afgestemde standaard. Deze standaard is ontstaan
uit een samenwerking tussen zorgmedewerkers, de
afdeling zorgbeleid, cliënten, vastgoed en externe
partijen. Op deze manier maken we optimaal gebruik
van de opgedane ervaring en kennis rond bouwen
en wonen. Een woning is nu en in de toekomst te
gebruiken voor verschillende cliëntgroepen. Hier
houden we bij de ontwikkeling van de woning al
rekening mee. Zo kunnen we gebouwen langere tijd
gebruiken zonder hoge verbouwingskosten en tegen
een gunstige prijs. De standaard is nooit af. We
zoeken voortdurend naar verbeteringen.


Uitgangspunten bij nieuwbouw en renovatie:
•	De woning is te gebruiken voor meerdere
cliëntgroepen
• De woning is rolstoeltoegankelijk
• De woning is bij voorkeur enkel laags
•	De woning kan voorzien in een eigen huishouding
•	De woning ziet er zo veel mogelijk uit als een
‘gewone’ woning
•	Gebruiksvriendelijkheid voor bewoner en
medewerker gaan vóór technische toepassingen
•	Elke woning heeft een eigen identiteit; zowel van
binnen als van buiten
•	Bewoners en medewerkers zijn betrokken bij de
inrichting van de woning
•	In iedere woning is er de mogelijkheid om een
uitluisterunit en/of andere domotica te activeren.

Variatie binnen de standaard
Bouwen volgens een standaard betekent niet dat
alle woningen er hetzelfde uit komen te zien. Elke
woning ziet er vanaf de buitenkant anders uit.
Ook de binnenkant is per woning uniek te maken
door variatie in materiaalgebruik, kleurgebruik en
inrichting.

•V
 oorraadkast en/of
medicijnkast

Achisomoglaan Apeldoorn

Nieuwbouw studio bewoning: Hoe ziet dat eruit?
Een woning bestaat uit acht studio’s met een grote
gezamenlijke woonkamer. Een woongebouw bestaat
altijd uit een schakeling van twee woningen.
De woonkamers zijn niet direct aan elkaar
geschakeld om zo de hoeveelheid prikkels te
beperken.
• Vanuit de keuken
is goed zicht op de
woonkamer

•E
 r is een ruim opgezet
en veilig terras dat
toegankelijk is voor
rolstoelen

