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Bosch en Duin staat aan de vooravond van een groot-
scheepse renovatie. Het huidige gebouw wordt ingrij-
pend verbouwd. Na de verbouwing beschikken alle cliën-
ten over een éénpersoonskamer in een huiselijke, gast-
vrije en meer toegeruste omgeving.

Er worden 18 kleinschalige groepswoningen gerealiseerd.
Acht voor psychogeriatrische bewoners en twaalf voor bewo-
ners met een lichamelijke aandoening.Met de grootscheepse
renovatie speelt Respect in op de wensen en behoeften van
haar bewoners.De renovatie sluit nauw aan bij het overheids-
beleid waarin privacy van mensen in beschermde woonvor-
men centraal staat.

Behoeften en wensen
In de aanloop naar de verbouwing is lang stilgestaan bij de
behoeften en wensen van zowel cliënten als medewerkers.
Gesprekken met cliënten en de cliëntenraad hebben ons
geleerd dat een eigen kamer heel belangrijk is. Deze kamer
moet plaats bieden voor eigen meubilair. Cliënten met licha-
melijke aandoeningen geven daarnaast aan een eigen sanitai-
re ruimte belangrijk te vinden. Familie van cliënten met een
vorm van dementie (psychogeriatrie), verlangen naar een
ruime huiskamer waar bewoners gezamenlijk de dag kunnen
doorbrengen. Een huiskamer waarin gekookt wordt en waar
gezelligheid is.
Ook medewerkers zijn betrokken bij de plannen. Met hen is
onder andere gekeken naar optimale werkomstandigheden.
Zo is er, in overleg met hen, gekozen voor een plafondtilsys-
teem. Hiermee zijn de transfers, zoals het in en uit bed gaan,
voor de cliënt veel comfortabeler. Bovendien neemt het sys-
teem minder ruimte in waardoor de cliënt meer mogelijkhe-
den heeft bij de inrichting.Met de beschikbare ruimte enmid-
delen is, samen met architectenbureau Anna Zinkweg, een
plan uitgewerkt. Het plan is zo ontwikkeld dat het de locatie
een levensduurverlenging van 20 jaar oplevert.

Vertrouwde woonomgeving
Veel van onze cliënten wonen gedurende de rest van hun
leven in Bosch en Duin.Voor hen is dit hun thuis. Ons streven
is dat cliënten het vertrouwde gevoel van een ‘thuis’ op de
afdeling ervaren. De eigen kamer en de gemeenschappelijke
huiskamer op de afdeling worden gezien als ‘thuis’. Alle ruim-
ten buiten de afdeling zoals bijvoorbeeld het restaurant en de
aangrenzende serre, krijgen het gevoel van ‘uit’. De activitei-
tenbegeleiding biedt dagelijks één of twee activiteiten aan
die toegankelijk zijn voor alle cliënten en hun familie.

Somatiek
Iedere cliënt op een somatische afdeling krijgt een eigen
kamer van minimaal 19,5 m² met kamer gebonden sanitair. Er
is dus meer ruimte om eigen spullen, zoals een leunstoel, een
kastje of tafeltje mee te nemen. Er is een grote huiskamer die
berekend is op rolstoelen. De huiskamer is voorzien van een
keuken,waar gekookt kan worden. In de toekomstige situatie
kunnen cliënten ervoor kiezen in de gezamenlijke huiskamer,
op hun kamer of in het restaurant te eten. Elke afdeling wordt
voorzien van een ruim balkon zodat ook de buitenlucht
gemakkelijk te bereiken is. Het balkon is voor alle cliënten
bereikbaar vanuit de huiskamer.

PsychoGeriatrie
De psychogeriatrische cliënten krijgen een eigen kamer van
minimaal 19,5m²met gedeeld sanitair.Dat wil zeggen dat deze
cliënten het sanitair delen met één medebewoner. Uiteraard
kunnen ook de bewoners van deze afdelingen hun eigen spul-
letjes meebrengen. Wonen in een kleinschalige woon unit
betekent dat er een ruime huiskamer is waar diverse activitei-
ten plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld de voorbereiding op de
maaltijden. De huiskamer heeft dan ook een eigen keuken,
waar in principe dagelijks wordt gekookt. Cliënten die dat wil-
len,worden betrokken bij het klaarmaken van de maaltijd.

Beleving
Respect wil dat de locatie gastvrij aanvoelt en een warme uit-
straling heeft. Een locatie waar een ieder zich snel zal thuis
voelen. Om deze reden is veel aandacht besteed aan kleuren
en afwerkingsmaterialen.De materialen hebben een sfeervol-
le, comfortabele uitstraling en zijn tevens bestand tegen een
botsende rolstoel. Het daglicht wordt zoveel mogelijk naar
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binnen gebracht. Op plaatsen waar de zon niet doordringt,
brengen we het licht via ingenieuze buizen naar die ruimte.
De kamerdeuren worden voorzien van gematteerde glasstro-
ken, waardoor overdag de gangen verlicht worden met dag-
licht en de kamers van de cliënten ’s nachts het licht van de
gang gefilterd bereikt. Zo wordt het contact met buiten en
een prettig leefklimaat op de afdelingen bevorderd.

Domotica
Om de veiligheid, bewegingsvrijheid en communicatie te
bevorderen wordt er intensief gebruik gemaakt van domotica
ofwel elektronische hulpmiddelen in de zorg. Hiermee wordt
onder andere de bewegingsvrijheid van cliënten op psycho-
geriatrische afdelingen aanzienlijk verbeterd. De veiligheid
wordt verbeterd door het gebruik van cameratoezicht.

Tijdelijke huisvesting
Omde renovatie voor een ieder zo goedmogelijk te laten ver-
lopen, wordt er een tijdelijke huisvesting gerealiseerd aan de
Mangostraat in Den Haag. Dit wordt een prachtig verpleeg-
huis met een vriendelijke en gastvrije uitstraling. Op deze
locatie hebben alle cliënten een eigen kamer van ca. 25 m²
met eigen douche en toilet. Op de psychogeriatrische afde-
ling delen twee cliënten één sanitaire unit.Er komt een restau-
rant, een winkel, een kapsalon en een mooie tuin. Ook zullen
centraal activiteiten worden aangeboden. Het pand wordt
van alle gemakken voorzien: er is rustgevende verlichting,
draadloos internet, alarmering en beveiliging aanwezig.

Het gebouw zal tijdens de verbouwing van Bosch en Duin aan
ca. 85 cliënten een thuis bieden. De afdelingsgrootte en
grootte van de huiskamer kunnen variëren, afgestemd op de
doelgroep. Elke afdeling heeft toegang tot de buitenruimte in
de vorm van een balkon of de tuin.

In principe gaan de betreffende afdelingen in zijn geheel over,
dat wil zeggen cliënten en de voor hen vertrouwde medewer-
kers en vrijwilligers zullenmeeverhuizen.Ook de behandeldisci-
plines,waaronder de fysio, ergo en de artsen verhuizen mee. Zij
krijgen een eigen behandelruimte in de tijdelijke huisvesting.

Verhuisplan afdelingen in fasen
De renovatie zal in twee fasen plaatsvinden. De eerste fase
start in april 2012 en loopt tot januari 2013. Gedurende deze
maanden zal de voorbouw van locatie Bosch en Duin gereno-
veerd worden. Afdeling Golfslag, Oester 1, Zeeleeuw en Den
zullen tijdens deze fase verhuizen naar de Mangostraat.
Afdeling Oester revalidatie zal intern verhuizen naar de derde
etage in de achterbouw (de huidige afdeling Den).

De tweede fase loopt van januari 2013 tot september 2013.
Tijdens deze maanden zal de achterbouw van Bosch en Duin
gerenoveerd worden. De afdelingen Golfslag, Oester 1,
Zeeleeuw en Den blijven op de Mangostraat. Intern zal er een
verhuizing plaatsvinden. In het dan gerenoveerde gebouw C
(voorbouw) zullen de volgende afdelingen gehuisvest wor-
den: Afdeling Zeester (begane grond), afdeling Oester revali-
datie (1e verdieping), Afdeling Distel (2e en 3e verdieping).
Afdeling Duinroos 1 & 2 wordt gehuisvest in Gebouw B (voor-
bouw, 1e t/m 4e verdieping).

Definitieve plaatsen na renovatie
Gebouw A (voorbouw)
• Afdeling Kleinschalig wonen
Gebouw B (voorbouw)
• Afdeling Duinroos 1&2
Gebouw C (voorbouw)
• Begane grond afdeling Oester 1
• 1e verdieping afdeling Oester 1
• 2e verdieping afdeling Distel
• 3e verdieping afdeling Distel
Gebouw E en F (achterbouw)
• Begane grond afdeling Zeester
• Begane grond afdeling Oester revalidatie
• BeganegrondExtrakamers t.bv.revalidatieen/ofpalliatievezorg
• 1e verdieping afdeling Golfslag
• 1e verdieping Extra kamers t.b.v. jongeren en/of revalidatie
• 2e verdieping afdeling Zeeleeuw

Na de verbouwing zal afdeling Den, een psychogeriatrische
afdeling, in de tijdelijke huisvesting blijven.Deze afdeling krijgt,
te zijner tijd, haar definitieve plaats in locatie Deo Gratias. De
nieuwbouw van Deo Gratias zal aansluitend aan de renovatie
van Bosch en Duin plaatsvinden.
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Tot slot
Renoveren is een proces met een lach en een traan, spannend
is het in ieder geval. In het gerenoveerde Bosch en Duin wordt
rekening gehouden met de persoonlijke levensinvulling van
cliënten. Een kamer met eigen meubilair biedt cliënten een
vertrouwde plek,waar hij of zij zich op ieder gewenstmoment
kan terugtrekken.De huiskamer wordt een plaats van samen-
zijn. Het restaurant en de centrale activiteiten bieden de
mogelijkheid van een “uitje” in een vertrouwde omgeving.

Respect realiseert zich dat zij van de cliënten, fami-
lie/mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers een enorme
inspanning vraagt. Gelukkig bemerken wij ook veel enthousi-
asme en bereidheid de ‘schouders eronder te zetten’.

Gedurende de maanden voorafgaand aan de renovatie en tij-
dens de verbouwingswerkzaamheden zullen wij een ieder zo
goedmogelijk informeren.Mocht u zich op enig moment niet
gehoord voelen of vragen hebben dan kunt u zich altijd wen-
den tot het afdelingshoofd; de locatiemanager of het maat-
schappelijk werk.

De Raad van Bestuur wenst een ieder een voorspoedige
bouwperiode toemet een resultaat dat de kwaliteit van leven,
de verzorging en ondersteuning optimaliseert!

Voor meer sfeerimpressies van de nieuwbouw,
bezoek www.rzgs.nl of bekijk vanaf februari
de foto’s de centrale hal van Bosch en Duin


