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Renovatie vordert gestaag 
 

De toevallige voorbijganger knippert met 
zijn ogen. Waar ooit de karakteristieke 
gevel en entree van Bosch en Duin aan 

de Scheveningseweg het straatbeeld be-
paalden, gaapt nu een groot gat. Bosch 

en Duin is aan het renoveren. En flink 
ook. Het hele gebouw wordt op de schop 
genomen, niet alleen omdat een bouw-

kundige aanpassing nodig was, maar 
vooral ook om cliënten nog meer privacy 

te bieden. 

 

Locatiemanager Theo Stoffels heeft het net 
niet volgehouden. Zijn kamer grenst aan het 

bouwgebied. De stof en het lawaai konden 
hem niet deren. Maar als de bouwers ook de 
plafonds onder handen nemen, wordt gewoon 

doorwerken wel erg lastig, erkent hij met 
spijt in zijn stem. Sinds enkele weken is hij te 

gast op de revalidatieafdeling, maar als het 
kan, is hij zo weer terug op zijn vertrouwde 
stek in de centrale hal. Een stek die nu nog 

uitgestorven is, maar na de zomer als van-
ouds weer het kloppend hart van Bosch en 

Duin zal zijn. 

Eigen sanitair 
Meer privacy, Stoffels haalt nog een recent 

tevredenheidsonderzoek aan waarin een aan-
tal cliënten dat als een uitdrukkelijke wens 
meegeven. “Ze worden op hun wenken be-

diend”, zegt hij. “Straks hebben we allemaal  

eenpersoonskamers met eigen sanitair, klein-
schalige huiskamers, een eigen balkon en we 

hebben veel aandacht besteed aan vriendelij-
ke en rustgevende kleuren die ook weer te-

rugkomen op de vloeren en in de gordijnen.  
Verder gaan we volop gebruik maken van 

elektronische hulpmiddelen om de veiligheid, 
bewegingsvrijheid en communicatie te bevor-
deren.” 

 

Ik zie het helemaal  
voor me, cliënten  
die lekker in het  

zonnetje kunnen zitten.  
 

In het zonnetje 
In het voorjaar van 2014 moet heel Bosch en 

Duin gerenoveerd zijn. De verbouwing vor-
dert gestaag. Nog voor de komende zomer-
vakantie is het voorste gedeelte klaar en be-

gin augustus verhuizen de cliënten dan naar 
hun nieuwe onderkomens. Daarna wordt het 

achterste gedeelte gerenoveerd. Theo Stof-
fels kan er nauwelijks op wachten: “Het komt 
er echt fantastisch uit te zien. We hebben 

goede ervaringen met de privacy in onze 
groepswoningen. Cliënten hebben meer ruim-

te, het is intiemer en relaxt. En dat eigen ter-
ras hè. Ik zie het helemaal voor me, cliënten 
die lekker in het zonnetje buiten kunnen zit-

ten. Dat leeft bij hen enorm.” 

Planning 
 

 Medio juni: oplevering gerenoveerde delen B en C 
 Eind juli: oplevering voorterrein 
 5 t/m 10 augustus: verhuizingen cliënten 

 Verhuizingen kantoren en behandelaars: in overleg 

 Vanaf medio augustus: renovatie achterzijde  



Nieuwe namen 

Zeeappel, Duinviool, Zandloper, Robben (niet de voetballer) en Binnenhaven. Gelijktijdig 

met de renovatie krijgen de afdeling in Bosch en Duin ook nieuwe namen. Immers: de oude 

afdelingen houden op te bestaan. Maar de link met de oude namen én Scheveningen na-

tuurlijk, blijft vanzelfsprekend aanwezig. 

Naam was Naam wordt Nieuwe locatie 

Kleinschalig Wonen Zeeappel 

Zee-egel 

Zeekraal 

Gebouw A (voorbouw) 

Duinroos I en II Duinroos 

Duinviool 

Duindoorn 

Gebouw B (voorbouw) 

Oester 1 Zeepaardje 

Zandloper 

Gebouw C (voorbouw), 

Begane grond en 1e verdieping 

Distel Seinpost 

Distel 

Gebouw C (voorbouw), 

2e en 3e verdieping 

Zeester Zeester Gebouw E en F, begane grond 

Zeeleeuw Robben 

Strand 

Gebouw E en F, 2e verdieping 

Golfslag Binnenhaven 

Buitenhaven 

Gebouw E en F, 1e verdieping 

Oester Revalidatie Branding Gebouw E en F, begane grond 

  Stroming Gebouw E en F, begane grond 



Distel-avond druk bezocht 
 

De familieavond was bedoeld om kers-
vers afdelingshoofd Anita Rip (“Ik ben 
duidelijk en concreet”) voor te stellen. 

Maar natuurlijk was er ook volop ruimte 
voor een toelichting op de renovatie van 

Bosch en Duin.  
 
Anita Rip kijkt er zelf met een goed gevoel 

op terug: “We hebben ons verbeterproject 
kunnen toelichten en het mooie is dat bewo-

ners ook inderdaad verbeteringen zien: in de 
manier waarop onze medewerkers communi-
ceren bijvoorbeeld, we doen aan deskundig-

heidsbevordering en ik voer zelf huiskamer-
gesprekken met de bewoners. Die zijn heel 

leuk. Locatiemanager Theo Stoffels heeft het 
één en ander verteld over de nieuwe afdeling 
en allerlei bouwtekeningen laten zien. De 

mensen waren positief. Natuurlijk zijn er nog 
vragen over wie op welke kamer komt en zo.  

 

Het mooie is dat  
de bewoners ook inderdaad 

verbeteringen zien  
 

We hebben duidelijk kunnen maken dat  
cliënten zoveel mogelijk met de EVV’ers op  

 

een verdieping komen en dat degenen met 
de grootste rolstoelen grote kamers krijgen. 

We kregen ook vragen over de nieuwe tv’s 
en internet. Dat was geinig, de één heeft hier 

helemaal geen behoefte aan, maar een ander 
vond het juist makkelijk als hij of zij bij va-

der of moeder op bezoek ging. En dat we uit-
zicht krijgen, dat hebben we nu niet, daar-
over was men helemaal positief”. 

 
De familieavond kreeg overigens nog een 

aardig staartje. Beneden trad de “Zingende 
Slager” op (foto). Die had in familie, mede-
werkers en cliënten van de Distel een dank-

baar publiek. Het werd nog heel gezellig, 
compleet met polonaise.  

Bestuurder uit zijn dak 
 

Het leven van een bestuurder gaat niet altijd 
over rozen. Zeker in tijden van grootscheep-
se verbouwingen hebben zij het niet altijd 

gemakkelijk. Planningen die nauw luisteren, 
financiën die tot voorbij de komma’s moeten 

kloppen, cliënten die juist en op tijd moeten 
worden geïnformeerd en medewerkers die 
een goede werkplek moeten zien te krijgen in 

de nieuwe situatie.  
 

Bestuurders Paul Schoof en Frank Lentz van 
Respect maken zich er doorgaans niet druk 
over; zij laten die zaken met een gerust hart 

over aan hun teams, waarin ze veel vertrou-
wen hebben. Toch constateerde onze foto-

graaf onlangs dat één van hen, Paul Schoof, 
uit zijn dak ging. Gelukkig voor het proces, 

voor Respect en voor Paul zelf natuurlijk, ge-
beurde dat letterlijk: voor de renovatie werd 

het dak van zijn (voormalige) werkkamer ge-
licht.  


