
 1 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over: 

 Kick off bijeenkomst; 

 Bezoek familiebijeenkomst; 

 Studentenparticipatie in het BEZO project; 

 Metingen binnenluchtkwaliteit; 

 Interview met Casper Neeteson; 

 Nieuwe leden in het projectteam BEZO. 
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Kick-off bijeenkomst BEZO project  

Op 16 januari 2013 heeft de kick off 

bijeenkomst plaatsgevonden op locatie  

Sammersbrug. Ondanks de sneeuw 

waren er ongeveer 30 geïnteresseerden 

aanwezig. Onder de toehoorders waren 

familieleden van bewoners,  

medewerkers van WZH, studenten en 

overige partijen.   

De bijeenkomst werd geopend door 

Dhr. Paul van Meekeren (directeur  

Facilitaire zaken).  

Hij lichtte kort toe hoe dit project  

aansluit bij de ambities van WZH die 

streeft naar een Bezielende Omgeving.  

De onderzoekers van de Hogeschool 

Utrecht vertelden in het kort over het 

project en zij werden begeleid door de 

dagvoorzitter Casper Neeteson. Na de 

presentaties was er ruimte om vragen te 

beantwoorden.   

 

Nicole van Hout heeft op 

13 maart jl. en 13 juli jl. 

een familiebijeenkomst 

op locatie Strandwijk van 

WZH Waterhof bezocht.  

De familiebijeenkomsten 

geeft het projectteam de gelegenheid 

om meer informatie te geven over het 

project en vragen te beantwoorden van 

familie en/of zorgpersoneel. 

 

Elise Jansen en Sharon 

van Leeuwen hebben van  

februari 2013 tot juni 2013 

stage gelopen bij het  

lectoraat vraaggestuurde 

zorg. Beiden studeren  

management in de zorg 

aan de Hogeschool 

Utrecht.  

 

Binnen het BEZO project hebben zij  

meegewerkt aan het dossieronderzoek.  

De belangrijkste leerervaring van  

Sharon en Elise is wat er allemaal komt 

kijken bij het opzetten en uitvoeren van 

een project. 

Familiebijeenkomst  Studentenparticipatie  
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Marije te Kulve heeft in de  

maanden mei en juni 2013 metingen  

uitgevoerd op de locatie Waterhof, 

Leilinde en Strijp en de locaties van 

Florence Steenvoorde en Westhoff. 

Op de locaties zijn in verschillende 

ruimten de temperatuur, co2 concentratie en de 

relatieve vochtigheid gemeten. Naast de metingen 

heeft zij ook interviews gehouden met  

zorgpersoneel en technici om meer te weten te 

komen over het gebouw en het gebruik ervan.  

 

In september 2012 zijn we gestart 

met het BEZO project. Casper 

Neeteson heeft per 31  

augustus afscheid genomen van 

WZH. Wij vroegen hem zijn  

ervaringen over het BEZO project 

en ‘nieuwe uitdaging’ met u te delen.  

 

Je verlaat per 31 augustus van dit jaar WZH. Wat 

ga je doen? 

“Ik ga werken bij een kleine zorginstelling in  

Wassenaar, het Van Ommerenpark. Na vijf jaar 

voor WZH gewerkt te hebben en vele  

verschillende projecten tegelijk gedaan te hebben 

was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Ik was op 

zoek naar meer ruimte om mij bezig te kunnen 

houden met bezielende omgeving en meer de 

diepte in te kunnen gaan. Het Van Ommerenpark 

verhuurt appartementen aan een welgestelde en 

kritische doelgroep. Het wordt mijn uitdaging om 

de appartementen en de gebouwde omgeving 

aantrekkelijker te maken. Mijn kennis en ervaring 

met betrekking tot een bezielende omgeving kan ik 

daar dan ook volop inzetten”. 

 

Hoe kijk je terug op het BEZO project? 

“Ik ben heel trots dat we het BEZO project van de 

grond hebben gekregen.  

De drie pijlers die onderzocht worden, namelijk 

licht, luchtkwaliteit en akoestiek, zijn in mijn ogen 

van wezenlijk belang voor een bezielende  

omgeving”. 

Bezielende omgeving in de Ouderenzorg (BEZO) 

Projectmedewerkers BEZO  

Wie gaat jouw rol overnemen binnen het  

BEZO project? 

“Mijn opvolger is Nanne Blok. Nanne is binnen 

WZH verantwoordelijk voor de huur en verhuur  

organisatie en voor bezielende omgeving. Nanne 

heeft haar sporen verdiend in de makelaardij en 

weet dus ook heel goed hoe belangrijk een  

aantrekkelijke woonomgeving is!”. 

 

Heb je nog een tip voor je opvolger? 

“Vraag je continue af wat betekent dit voor de  

bewoner? Als uit ons onderzoek blijkt dat de  

spraakverstaanbaarheid in de huiskamer  

onder de norm is, vraag je dan af hoe dat moet zijn 

om daar als dementerende bewoner te wonen. En 

ga van daaruit op zoek naar mogelijke  

oplossingen”.   

Nanne Blok  -  Facilitair  

Projectmanager WoonZorgcentra Haaglanden 

(WZH ) neemt de rol over van Casper Neeteson.  

 

Als portefeuillehouder Bezielende Omgeving en 

verantwoordelijk voor de huur en verhuur  

organisatie binnen WZH, is Nanne in de breedste 

zin des woords betrokken bij de 

huisvesting en woonomgeving van 

de bewoners. 

  

“De belangstelling voor de invloed 

van de gebouwde omgeving op het 

welzijn van de mens in die gebouwde omgeving 

spreekt mij met name aan. Naar aanleiding van dit 

onderzoek hopen wij een goed inzicht te krijgen 

hoe het verpleeghuis van de toekomst er uit zou 

moeten zien". 

Metingen binnenluchtkwaliteit  

Interview met Casper Neeteson  

Nieuwe leden in het projectteam  
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Hogeschool Utrecht 

Het project Bezielende omgeving in 
de Ouderenzorg (registratie  
nummer: 2012-14-38P) wordt  
gefinancierd door SIA RAAK. 

Op 14 oktober 2013 vindt er op locatie WZH Waterhof een grote  

bijeenkomst van het BEZO project plaats. In de volgende nieuwsbrief wordt er 

teruggeblikt op deze bijeenkomst.  

 

 

 

Voor uw eventuele vragen kunt u terecht bij het secretariaat van het Lectoraat  

Vraaggestuurde Zorg, Hogeschool Utrecht 

(secreatriaat.lectoraat.vraaggestuurdezorg@hu.nl)  

Bezielende Omgeving in de Ouderenzorg: Het Consortium  
 

 WoonZorgcentra Haaglanden   

 Stichting Welbevinden en Interieur in Zorginstellingen  

 Laurens  

 TNO  

 Hogeschool Rotterdam 

 Warande  

 Florence  

 Bartiméus  

 Technische Universiteit Eindhoven 

Lectoraat Vraaggestuurde Zorg 

Kenniscentrum innovatie van 

zorgverlening  

www.innovatievanzorgverlening. 

onderzoek.hu.nl 

 

 

Korte vooruitblik in de volgende 

nieuwsbrief  
Agenda 

 

14 oktober: Grote  

bijeenkomst van het BEZO project 

op locatie Waterhof  

WoonZorgcentra Haaglanden  

Kirsten van Hall -  Teamleider strandwijk, locatie Waterhof  

binnen WZH. Kirsten van Hall is de opvolger van Beppie  

Hollaar die zich in de eerste nieuwsbrief aan u heeft  

voorgesteld.  

 

“Per 1 maart heb ik de taken van Beppie Hollaar overgenomen en ben ik als 

teamleider Zorg verantwoordelijk voor Strandwijk Waterhof. Een wijk waar 25 

dementerenden in kleinschalige leefstijlgroepen wonen. Kwaliteit en comfort 

voor bewoners in een huiselijke stijl staat iedere dag op nummer 1. Niet alleen 

de letterlijke zorg, gegeven door medewerkers, vrijwilligers en/of familie, maar 

ook omgevingsfactoren, zoals licht, geluid en geur dragen bij aan het welzijn. 

Onderzoek naar optimale omgevingsfactoren is dan ook een welkome  

aanvulling. Met dit BEZO project hopen we dan ook structurele verbeteringen 

en aanpassingen te kunnen doen, om het welbevinden van onze bewoners nog 

meer te verbeteren”.  
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