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Jody Cath, Voorzitter Raad van Bestuur:

Buitengewoon Zonhove:
een grote wens komt uit

SAMEN
BOUWEN

Bij SWZ willen we graag dat cliënten een plek krijgen waar ze zich thuis voelen. Een kamer waar ze met trots hun familie en
vrienden kunnen ontvangen, ‘hier woon ik!’, waar ze zich terug kunnen trekken, privacy ervaren en van waaruit ze ook
gemakkelijk de gezamenlijke ruimtes kunnen opzoeken om anderen te ontmoeten. Daarnaast willen we dat medewerkers
een prettige werkomgeving hebben.
Toen ik 10 jaar geleden begon bij SWZ,
schrok ik van de staat van de gebouwen
van Zonhove. Op dat moment waren er
geen financiële middelen voor nieuw
bouw, dus werden er in de loop der jaren
wat renovatiewerkzaamheden gedaan.

Bouwplanning
HERFST 2019

WINTER 2020

• Programma van Eisen gereed
• Voorlopig Ontwerp gereed
• akkoord van ST, CR, OR en Raad van
Toezicht SWZ
• informeren van organisatie, cliënten
en omwonenden

• start bouw fase 1: Boerderij, Tref, Komeet
en dagbesteding, behandeling, kantoor
LENTE 2022

WINTER 2019-2020

• tijdelijke huisvesting voor wonen en
dagbesteding cliënten
• oplevering fase 1 en verhuizing
• start bouw fase 2, noordzijde

• wijziging bestemmingsplan
• financieringsaanvraag

• oplevering fase 2 en verhuizing

WINTER 2023

LENTE 2020

WINTER 2025

• bouwteam opstarten
(waaronder aannemer)

• start bouw fase 3, zuidzijde

ZOMER 2020

• oplevering fase 3, verhuizing

ZOMER 2027

• terinzagelegging van het ontwerp
via gemeente
• informatie inloop omwonenden

Omdat cliënten en medewerkers iedere
dag ervaren wat ze nodig hebben, zijn
we continu in verbinding met elkaar
om rekening te houden met alle wensen
en behoeften. Daarnaast maken we
onderdeel uit van de buurt en van Son
Minimaal, omdat er een grote wens voor en Breugel. Daarom hebben we ook
nieuwbouw lag. Nu de financiële midde open communicatie met buren en de
len er wel zijn ben ik blij dat we die wens gemeente. Zowel over de bouw zelf die
uit kunnen laten komen.
impact zal hebben op de omgeving,
maar ook over veranderingen die het

Het spaarhuis van Antonie en Leroy
Cliënten Antonie en Leroy weten dat er veel geld nodig is om de nieuwbouw
te realiseren. Enthousiast als ze zijn, besloten ze een handje mee te helpen. Op
de houtafdeling van Zonhove maakten ze zelf een spaarpot. Het resultaat van
hun werk: een prachtig ‘spaarhuis’! Een echte blikvanger in het inspiratiehuis in
D’n Tref. Mede namens Antonie en Leroy: elke gift is welkom!

nieuwe Zonhove meebrengt zoals toe
gangswegen en hoe het terrein er straks
uit komt te zien. De stuurgroep wordt ge
voed met de informatie die hier uit komt
en neemt op basis daarvan besluiten.
Soms zijn wensen tegenstrijdig of zijn ze
financieel niet haalbaar en zoeken we
naar alternatieve oplossingen. We ver
trouwen erop dat iedereen blij zal zijn als
‘buitengewoon Zonhove’ er straks zal zijn.

EEN
BUITENGEWOON
MOMENT
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Rob van Vugt, architect

Uniek project voor architecten
Ontwerp een nieuwe woon en werkplek, midden in het centrum van Son en
Breugel, voor een speciale doelgroep: de bewoners van Zonhove. Daarmee ging
Pauwert Architectuur in samenwerking met Lichtstad Architecten aan de slag.
Samen met bewoners, medewerkers en omwonenden. In het najaar 2019 wordt
het voorlopig ontwerp verwacht.
Architect Rob van Vugt: “Het unieke aan
dit project is de ligging van de wijk. De
wijk ligt midden in het centrum maar is
ook een park met veel groen, een beek
en een bos. In onze eerste ideeën die
we SWZ voorlegden benoemden we al
de natuurelementen, die we als een
rode draad in het ontwerp terug willen
laten komen. Wonen aan het bos,
wonen aan de beek en wonen in het
park. Alle andere gebouwen krijgen ook
een eigen herkenbare stijl.”
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“Een groene wijk,
midden in de
samenleving”
Goede balans
In ieder groot bouwproject zijn uitda
gingen. Rob: “Ik zie het als een uitda
ging om de mooie facetten van de hui
dige wijk te behouden en de wijk te
verbeteren waar we kunnen. Waar we

WIE
DOET ER
MEE?

ook veel waarde aan hechten is om een
goede balans te creëren tussen ontmoe
tingsplekken en plekken waar je je als
bewoner kunt terugtrekken.”
Betrokkenheid
“Gelukkig hoeven we als architecten
niet in ons eentje te bepalen hoe we de
wijk vormgeven. Er wordt intensief
samengewerkt met bewoners en mede
werkers. De betrokkenheid is groot.
We hebben elkaar hard nodig om een
wijk te creëren waar straks met plezier
gewoond en gewerkt kan worden. En
waar ook omwonenden prettig door
heen fietsen of contact maken met de
bewoners. Een groene wijk, midden in
de samenleving, waar bewoners zich
thuisvoelen.”

Zonhove
vroeger
en nu
Theo van Haandel, Verpleegkundige nachtdienst, werkt sinds 1982 op Zonhove. Net
als toen is het nog steeds een woonwijk in
een hechte gemeenschap. Maar er is ook
veel veranderd sinds Theo 37 jaar geleden
in dienst trad.
weer iets van de inrichting van de nieuwbouw, waar
ruimte moet zijn voor veel verschillende hulpmiddelen.”
De klok
Van het klooster is overigens nog een leuk detail over
gebleven. Theo: “Het torentje van de kapel, die ook een
klok bevatte, is nog steeds bewaard op het terrein en
de klok is zelfs nog in functie. Bij het afscheid van een
bewoner wordt de klok geluid. Bewoners hebben de
wens uitgesproken een gedenkplaats in te richten op
het vernieuwde terrein, waar dit torentje dan ook weer
een plek zou moeten krijgen. Wie weet of dat gaat
lukken!”

Grote veranderingen op het terrein van Zonhove
Het terrein van Zonhove kent een rijke geschiede
nis. De belangrijkste veranderingen op een rijtje:

Theo: “In 1982 stond er een klooster op het terrein waar
behandeling van meervoudig gehandicapte jongeren
plaatsvond. Het was een soort internaat met grote
slaapzalen. De jongeren gingen naar school en in het
weekeind vaak naar huis. Al snel nadat ik kwam werd de
nieuwbouw ingezet. De groepen werden kleiner en er
kwamen kleinere woningen. Dat vonden we toen een
hele luxe. Met de nieuwbouw die nu in aantocht is, wordt
er bij de ontwikkeling van de nieuwe zit/slaapkamers nog
meer rekening gehouden met de privacy van cliënten.
De doelgroep is ook veranderd, doordat er meer onder
steuning in de thuissituatie is, kunnen cliënten langer
thuiswonen en zijn ze ouder als ze hier komen. Ook zie je
dat er meer complexe zorgvragen zijn. Dat vraagt ook

1914 Klooster en sanatorium het Heilige Hart
van Jezus, voor ‘zenuwlijders’ en
tuberculosepatiënten
1957 Internaat Huize Zonhove
1963 Specialisatie in behandeling van mensen
met een meervoudige beperking
1983 Vernieuwing terrein:
het klooster maakt plaats voor gebouwen 		
voor dagbesteding, behandeling en 		
kantoren en bouw van de Brinken
2020 Vernieuwing terrein
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Yvonne den Exter,
Zorgdirecteur (stuurgroep,
projectgroepen en werkgroep
communicatie)

“De mooiste zorglocatie
van Nederland”
“In het masterplan staat de ambitie: we willen geen zorginstelling maar een
unieke wijk bouwen. We zijn hard op weg. Cliënten staan voorop. Zo hebben
we eerst de architecten kennis laten maken met de cliënten en hebben de
cliënten hun wensen kenbaar kunnen maken. De nieuwbouw leeft erg onder
veel cliënten. Zo rijdt Antonie met een plattegrond over het terrein en komt
dan met allerlei kritische vragen terug: waarom komt dat hier?
En als ik dan rekeningen zit te betalen waarschuwt hij mij dat ik
de rekening van de architect niet moet vergeten. Cliënten, me
dewerkers en verwanten worden betrokken bij de plannen. Dat
schept soms verwachtingen. Helaas kunnen we niet alles waar
maken, we hebben een aantal vierkante meters waar we het
mee moeten doen. Met individuele gesprekken, bijeenkomsten,
het powercafé en een cliënten nieuwsbrief proberen we steeds
terug te koppelen en begrip te houden
voor keuzes die gemaakt worden.”

“Koken is mijn hobby, dus
een grote keuken op de
groep zou fijn zijn! “

Hoe gaat
de nieuw

Betrokkenen aan he

Binnen de projectgroep kijken we naar alle onderdelen met betrekking tot de
nieuwbouw. Elke discipline heeft zijn eigen inbreng. Het is mooi om te zien als
onze input straks terug te zien is in de ontwerpen. Koken is mijn hobby, ook in
Cathy Erbrink,
de woningen zou een grote keuken dus erg fijn zijn. Over de indeling van de
Begeleider,
slaapkamers en vorm van het gebouw, is er al goed naar ons advies geluisterd.
(projectgroep)
We hebben ook duidelijk gemaakt dat we twee groepen op een etage willen,
je vormt dan meer een team en bent betrokken bij beide groepen. Sommige
cliënten zijn erg betrokken in het proces
en kunnen hun wensen goed onder woor
den brengen. Anderen laten het over zich heen ko
men, zolang er nog niets concreets te zien is op het terrein
hebben ze nog niet het gevoel dat er iets staat te gebeuren.
De samenstelling van de woongroep en wisselingen in het
team zullen straks nog de grootste verandering zijn voor de
cliënten. Al met al een leuk project. Van mij mogen ze snel
beginnen met de bouw!
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Jeanne Raaphorst
(centrale cliëntenraad,
projectgroep)

Vanuit de CCR, werkgroep bouw, proberen we het hele project goed te
volgen om zo goed mogelijk advies te kunnen uitbrengen. Zo hebben we
onlangs het hele programma van eisen doorgespit en opmerkingen
doorgegeven aan bureau Van Aarle de Laat. Met maar een vraag in ons
achterhoofd: wat is het meest praktisch voor de bewoners? Het voortra
ject waarbij wensen zijn opgehaald bij clienten en medewerkers is zorg
vuldig gedaan. Maar ik merk dat er nu al gepraat wordt in de wandel
gangen over besluiten en soms ook teleurstelling dat adviezen niet zijn
overgenomen. Dan merk je dat tijdige terugkoppeling ook zo belang
rijk is: wat wordt er nu wel of niet gerealiseerd en waarom? We hebben
nog een lange weg te gaan, communicatie is daarbij van groot belang.
Bovenal is het een mooi project. Bewoners verdienen een mooie plek.

het met
wbouw?

et woord

“Tijdige terugkoppeling is van groot
belang om teleurstelling te voorkomen”

“Fijn dat ze een
badkamer krijgen
voor twee”

Ashana van Giessen,
Leerling verpleegkundige
(projectgroep)

Mijn rol in de projectgroep is om mee te denken om het zo comfortabel
mogelijk te maken voor de cliënten. Wij hebben natuurlijk dagelijks contact
met cliënten en weten wat voor hen belangrijk is. Onze mening is dus van
groot belang! Voor sommige cliënten zal de groepsgrootte (van 5 naar 8
bewoners) een grote verandering zijn. Wat de meeste wel heel erg fijn gaan
vinden is dat ze een badkamer krijgen, aangrenzend aan de slaapkamer, die
ze met slechts één andere cliënt delen. Ze hebben een stuk meer privacy op
deze manier. Verder zal de verandering van het terrein iets zijn waar ze erg
aan moeten wennen, maar het wordt wel een mooie verandering!

“Goed geïnformeerd”

Wil Fred Mutsaerts,
vader Janneke (centrale
cliëntenraad SWZ en
klankbordgroep)

“De CCR is vanaf de eerste fase goed geïnformeerd over de nieuwbouw.
Daarna volgde er een fase waarin onze betrokkenheid minder duidelijk was.
Dat hebben we kenbaar gemaakt en daar is goed op gereageerd. We nemen nu deel in diverse werk
groepen. Ik vind dat de bestuurder het proces integer begeleidt en ze houdt echt rekening met de be
woners. De CCR heeft formele invloed. Als er wijzigingen zijn in de levenssfeer van bewoners, dan moet
de CCR formeel akkoord geven. Zo is er een adviesaanvraag ontwikkeling Zonhove ingediend. Na en
kele wijzigingen van onze kant, hebben we een positief advies gegeven. Er zullen straks nog wel een
paar belangrijke mijlpalen komen waar wij ons over mogen buigen. Hoe het gaat met mijn dochter? We
hebben haar nog niet zoveel verteld, dat geeft alleen maar onrust. Het duurt nog zo lang voordat ze
daadwerkelijk gaat verhuizen.”
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Peter van de
Lisdonk, vader
Twan (regioberaad
Zonhove)

“Bewoners kunnen
niet wachten”

“Het Regioberaad, bestaande uit 13 ouders en verwanten van cliënten die de belangen van de
cliënten behartigen, komt acht keer per jaar bij elkaar. Nu gaat het veel over de nieuwbouw
natuurlijk. We worden nauw betrokken. Wij denken mee over hoe het terrein eruit moet
komen te zien en wat we een logische indeling zouden vinden voor de verschillende doel
groepen. Het gaat ‘getrapt’: wij geven onze ideeën mee aan de centrale cliëntenraad, die
vervolgens de stuurgroep weer adviseert. We hebben andere ouders ook gestimuleerd om
hun stem te laten horen op de bijeenkomsten die er zijn georganiseerd. Deze periode is voor
de bewoners een spannende tijd. Als je nu in een fijn team woont, wil je graag bij elkaar
blijven. We hopen dat dat zoveel mogelijk lukt. We zijn heel blij dat de nieuwbouw er komt,
met grotere kamers die voldoen aan de huidige maatstaven. De bewoners kunnen niet
wachten tot het zover is dat ze kunnen verhuizen.”

Hoe gaat
de nieuw

Betrokkenen aan he

Anne-marie de Groot,
senior adviseur bij
Van Aarle de Laat

“De fase voor de bouw kost veel tijd”
“Bij van Aarle de Laat ligt het hele projectmanagement voor Nieuwbouw Zonhove. Dit betekent
dat we alles organiseren om de herontwikkeling te realiseren. Met onze vastgoed kennis en
kunde staan wij naast de opdrachtgever, we doen het samen. Concreet maken we bijvoorbeeld
een plan van aanpak, vormen we teams, selecteren we adviseurs zoals architect, adviseur
techniek en aannemende partijen. We organiseren inspraakbijeenkomsten, begeleiden de aan
vragen van vergunningen en de bestemmingsplanwijziging en houden straks toezicht op de
bouw. Het proces loopt goed. De fase voorafgaand aan de bouw is erg belangrijk voor een goed
resultaat en kost veel tijd. Er is intensieve communicatie nodig, er zijn veel belangen en menin
gen en dat respecteren we. Ik krijg er energie van om bijeenkomsten te organiseren, input te
vertalen in plannen en er straks iets moois van te maken waar bewoners en medewerkers fijn
kunnen wonen en werken.”
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Sura Ayden,
bewoner

“Ik ben blij dat er een nieuw Zonhove komt. Vooral omdat ik dan
een nieuwe kamer krijg. Ik heb al wat ideetjes voor de inrichting. Ik
verheug me ook op de nieuwe woning. Ik hoop dat we een grote
keuken krijgen waarin veel lekkers gekookt kan worden want ik
houd van lekker eten. Ik verheug me op een mooie nieuwe badka
mer met een goed toilet waar ik de ruimte heb om me te verplaat
sen. Natuurlijk is het ook een klein beetje spannend hoe het alle
maal gaat verlopen. Helaas moet ik nog lang wachten wat ik soms
wel lastig vind.”

het met
wbouw?

et woord

“Ik heb al wat ideetjes
voor de inrichting”

Mathijs Ras, projectleider facilitair (werkgroep facilitair)

“Veel zaken op
ons bordje”

“Er liggen veel zaken op ons bordje, denk aan schoonmaak, logistiek op het
terrein, vervoer, de inrichting van de berging in de woningen, hulpmiddelen,
het restaurant in het vrije tijdsgebouw en de verspreiding van post en medica
tie. Tot nu toe zijn we vooral bezig geweest met veel denkwerk over wat we
willen, samen met zorgcollega’s en cliënten. De volgende fase is om de plannen
uit te werken in hoe we het willen en dan richting details te gaan voor alles wat
nodig is voor inrichting, binnen en buiten de gebouwen. Daar hoort ook testen
bij. We denken eraan om een proefwoning in te richten en cliënten en zorg
collega’s uit te nodigen om te kijken hoe het werkt wat we bedacht hebben,
bijvoorbeeld het decentraal leveren van diensten zoals maaltijden, medicatie
en de was. Leuk om het samen te doen!”

“Er zit goede energie op”

Irene Herben,
strategisch adviseur
Vastgoed (projectgroep,
stuurgroep)

“Het is een groots project! De eerste plannen waren er al in 2008 en
opnieuw in 2013. Die zijn niet doorgegaan. In 2015 is het project weer
opgestart en nu wordt het toch allemaal heel concreet. Het loopt nu zoals
het hoort te gaan, uiteraard met de nodige hobbels omdat we met veel
partijen te maken hebben. Soms moeten we nee verkopen omdat niet alle
wensen haalbaar zijn. Het ontwerpproces maakt nu echt stappen met de
volgende mijlpaal in zicht: het voorlopig ontwerp dat klaar is in de herfst
van 2019. Al met al zit er goede energie op!”
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SAMEN
BOUWEN

Onze ambitie
Geen zorginstelling,
maar een unieke wijk.
Een wijk waar medewerkers het beste uit
cliënten halen en waar cliënten het plezier
in medewerkers losmaken.
Een wijk die opgaat in de natuur en
de sociale cohesie met omwonenden aangaat.
Een wijk waar innovaties werk en leven beter maken,
maar alleen als iedereen er beter van wordt.
Een wijk in Son en Breugel
waar iedereen zou willen wonen.
Zonhove. Buitengewoon.
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Bouwdagen

EEN
BUITENGEWOON
MOMENT

Droomsoos

Wie kan er nou beter aangeven hoe de ruimtes van het
nieuwe Zonhove eruit moeten komen te zien dan de
mensen die er straks wonen en werken? Medewerkers en
cliënten kwamen in grote getale naar de vier verschillende
bouwdagen. Het doel van deze dagen was zoveel moge
lijk input ophalen voor de architect. Wat zijn wensen en
behoeften om zo prettig mogelijk te wonen, dagbeste
ding te doen of te werken? Het enthousiasme was groot:
de nieuwbouw van Zonhove werd eindelijk concreet.
Er waren bijvoorbeeld kamers, gestickerd op de vloer
ingericht waar medewerkers en cliënten, al dan niet met
rolstoel, zich een beeld konden vormen van de grootte en
indeling. Medewerkers gaven ook hun visie en wensen
mee aan de architecten die de informatie, als het enigs
zins kan, meenemen in hun ontwerp.

Om erachter te komen hoe het ideale Zonhove er
volgens bewoners uitziet, werd er op 30 april een
Droomsoos georganiseerd in d’n Tref. Iedereen ging
hard aan het werk om op een plattegrond van het nieuwe Zonhove aan te geven wat zij het liefst op het
terrein willen beleven. Van knuffeldieren tot fitness
apparatuur tot verlichte paden: alles kwam aan bod.
Er is flink geknipt en geplakt en het resultaat mag er
dan ook wezen!
Alle plattegronden zijn op de foto gezet en de uitkomsten
zijn doorgegeven aan het ontwerpteam. Die waren er heel
blij mee, maar er is zó veel moois geplakt, dat het terrein te
klein is om alle dromen uit te voeren. Niet alle wensen zul
len dus uitkomen, maar ze worden wel goed bekeken door
het ontwerpteam. Wie de droomplattegronden wil zien:
in d’n Tref, in de buurt van het Inspiratiehuis.

EEN
BUITENGEWOON
MOMENT
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Hanny Simonis, ouder en lid van het Regioberaad Zonhove:

SAMEN
BOUWEN

“Veel aandacht voor
zorgvuldige herschikking”

Het duurt nog even voor cliënten gaan verhuizen en in een nieuwe groep komen. Maar de
werkgroep herschikking woningen maakt alvast een plan waarin het proces van herschikking zorgvuldig wordt beschreven. Herschikking is nodig, omdat Zonhove van 15 woningen
naar 11 woningen gaat. Welke groepen verhuizen wanneer en hoe bepalen we, gezamenlijk
met de bewoners, wie in welke woning komt?
Verschillende stappen
Het proces van herplaatsing heeft ver
schillende stappen. Gedragskundigen
en zorgmedewerkers gaan ruim een jaar
voor de verhuizing in gesprek met cliënt
en/of vertegenwoordigers over de
woonwensen van elke cliënt. Er zijn wo
ningprofielen gemaakt en cliënten kun
nen straks aangeven welk profiel ze het
beste vinden passen. Ook is er een vra
genlijst waarmee diverse woonwensen
in kaart worden gebracht. Op basis van
alle verzamelde informatie wordt een

nieuwe indeling gemaakt, waarbij zo
veel mogelijk rekening wordt gehouden
met ieders wens.
Behouden wat goed is
Hanny Simonis, moeder van Bregje en
lid van de werkgroep herschikking wo
ningen, benadrukt hoe belangrijk het is
om te behouden wat goed is. “Als bewo
ners goed met elkaar kunnen opschie
ten, houd ze dan bij elkaar. En als mede
werkers een goed team vormen, trek ze
niet uit elkaar. Als je een schakel uit een

Fases:
Fase 1 (2020 – 2022) : realiseren gebouw A voor
de dagbesteding, behandeling en kantoor +
gebouw B Boerderij, Tref, Komeet en tijdelijke
huisvesting voor wonen.
Wanneer dat klaar is, verhuizen de cliënten van
de Buitenbrinken naar de tijdelijke huisvesting
in principe in dezelfde samenstelling zoals ze al
woonden. Dagbesteding de Schalm komt tijde
lijk in het gebouw A. Deze tijdelijke verhuizing
zal begin 2022 zijn.
Fase 2 (2022 – 2024):
bouw van boswoningen en beekwoningen en
dagbesteding nabij wonen aan de noordzijde
van de beek.
Wanneer fase 2 klaar is vindt de eerste herschik
king fysiek plaats. 6 x 16 cliënten verhuizen naar
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ketting haalt, krijg je nooit meer zo’n
mooie ketting als daarvoor. Omdat
groepen groter worden, zullen er wel
mensen bij komen. Dit is een mooie
kans voor cliënten die juist weleens naar
een andere groep willen.” Waar Hanny
blij mee is, is het feit dat er tijdens de
hele nieuwbouw niemand van het ter
rein afgaat. “Ook de tijdelijke huisves
ting is op het huidige terrein van Zonho
ve. Dat geeft wel rust, dat cliënten in
hun vertrouwde leef- en werkomgeving
blijven.”

hun permanente nieuwe huis. Andere bewoners
verhuizen naar een tijdelijke woning op het ter
rein, maar wel in de nieuwe groepssamenstel
ling. De verhuizing in fase 2 vindt plaats in
3e of 4e kwartaal 2023 volgens de huidige
planning.
Fase 3 (2025- 2027):
Bouw van Wonen in het park voor intensieve
zorg, kinderen, de cliënten die nu op de Herik
laan wonen en het logeerhuis ten zuiden van de
beek.
Wanneer deze klaar zijn verhuizen de cliënten
(van hun tijdelijke woningen) naar hun nieuwe
permanente woningen. Deze laatste grote
verhuizing zal in 2027 zijn volgens de huidige
planning.

Hoe worden besluiten genomen in de nieuwbouw Zonhove?
In onderstaand schema is te zien hoe belangrijke besluiten genomen worden
die te maken hebben met de nieuwbouw van Zonhove.

WERKGROEP FINANCIËN
WERKGROEP COMMUNICATIE

STUURGROEP
HERONTWIKKELING
ZONHOVE

WERKGROEP FONDSENWERVING

KLANKBORDGROEP
POWERCAFE

PROJECTGROEP
INTERIM HUISVESTING

WERKGROEP HERSCHIKKING MEDEWERKERS
WERKGROEP HERSCHIKKING CLIËNTEN
Supervisor BEELDKWALITEIT

PROJECTMANAGEMENT
HERONTWIKKELING
ZONHOVE

PROJECTGROEP
NIeuwbouw

WERKGROEP INNOVATIE

1. De werkgroepen brengen advies uit op
deelthema’s aan de stuurgroep of aan
het projectmanagement.
2. De projectgroep is de spilgroep waar
advies over de planvorming plaatsvindt
en dit advies uitbrengt aan de stuur
groep. De projectgroep betrekt cliënten,
verwanten en omwonenden om met
het beste advies te komen dat aansluit
bij alle betrokkenen, waarbij cliënten
voorop staan.

WERKGROEP BESTEMMINGSPLAN
WERKGROEP FACILITAIR / LOGISTIEK

PROJECTGROEP
INFRASTRUCTUUR TERREIN

3. De stuurgroep stelt de kaders en neemt
besluiten op hoofdthema’s. De stuur
groep wordt ondersteund door 5 andere
werkgroepen.
4. Het projectmanagement is de spin in het
web die alles voorbereidt en aan elkaar
knoopt.

De mooiste
droomkamer
Op 2 juli kregen Wendy, Janne en Colette een
prijs uit handen van de architecten Rob van
Vugt en Mieke van Herwijnen voor de mooiste
droomkamers. Bewoners mochten hun ideale
toekomstige kamer op Zonhove in beeld brengen, wat prachtige kunstwerken opleverde.
Wendy kreeg de eerste prijs met haar ontwerp
waarin ze een vrachtwagen met geld van de post
codeloterij afbeeldde en een achtbaan in haar
kamer. Colette, die de derde prijs won, bracht
zichzelf in beeld vanaf een terras aan het water,
genietend met een drankje. Ze kan er in alle rust
vanuit een grote ligstoel een boek lezen of haken.
Op haar kamer wil ze een mooie wand met ge
haakte spulletjes in Ibiza-stijl. En ze wil graag airco.
Colette vertelt ook over haar andere dromen met
betrekking tot het nieuwe Zonhove: “Ik wil veel
gezelligheid. Ik wil een mooi, verkeersveilig terrein
waar ik naar het restaurant kan om te lunchen in
mijn pauze. Als ik andere mensen wil ontmoeten
wil ik naar een mooie ontmoetingsruimte.”

EEN
BUITENGEWOON
MOMENT

Architecten Rob en Mieke die gevraagd waren te
jureren, werden heel blij van de ontwerpen. “Een
achtbaan in je kamer of een hangmat in je tuin, dat
wil toch iedereen?”
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Antonie is heel betrokken
bij de nieuwbouwplannen
van Zonhove en geeft
zorgdirecteur Yvonne den
Exter regelmatig advies.

SAMEN
BOUWEN

Colofon
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Meer weten?
: SZW, najaar 2019
: SWZ Zonhove
: Media & Zo
: Dino Design
: Pauwert Architectuur

Stel uw vraag via zonhove@swzzorg.nl

