
Verpleeghuis Boswijk is in 1962 ge-
bouwd in het prachtige ‘Zorgpark 
Voorburg’ te Vught. De locatie biedt 
(beschermd) wonen, welzijn en zorg 
aan 106 bewoners die allemaal lij-
den aan een vorm van dementie. Met 
de dienstverlening en zorgvisie van 
Boswijk is niets mis, maar het ge-
bouw is sterk verouderd en dringend 
aan vernieuwing toe. Nieuwbouw 
en dus verbeterde woon- en werk-
omstandigheden maken het moge-
lijk dat zorg en verpleging in dit ver-
pleeghuis volgens de eisen van deze 
tijd én van de toekomst geboden 
kunnen worden.

Deze ingrediënten vormen het ge-
heim van het nieuwe Boswijk. Een ge-
sprek met de architect, de bouwma-
nager en de bestuurder van de Van 
Neynselgroep. 

Een bijzonder ontwerp

Dat het ontwerp van het nieuwe 
Boswijk uniek is, blijkt uit de tekenin-
gen en schetsen. Van bovenaf lijkt 
het nieuwe verpleeghuis wel op een 
groot insect, met een sterke romp 
en twaalf krachtige poten. Op zich-
zelf niet eens zo’n vreemde verge-
lijking, blijkt uit een gesprek met 
de architect. ’Twaalf woongroepen 
staan als zelfstandige huizen in het 
bos, onderling verbonden door een 
gemeenschappelijk, levendig ge-
bied onder één groot dak’, zo ver-
telt Chico Leufkens, architect bij EGM 
Architecten. ‘Zo’n bijzonder ontwerp 
ontstaat natuurlijk niet zomaar. We 
hebben goed geluisterd naar de vi-
sie van de Van Neynselgroep en van 
de cliëntenraad. Daarin ligt tevens de 
kracht van dit project: er zijn geen 

wisselingen in opdrachtgever ge-
weest gedurende de afgelopen tijd 
en alle partijen hebben ontzettend 
goed samengewerkt. Bovendien is de 
groene locatie schitterend. Dat alles 
tezamen maakt het eindresultaat ex-
tra geslaagd.’ 

Gabriëlle Davits, bestuurder van de 
Van Neynselgroep waar Boswijk on-
derdeel van is, vult Chico aan. ‘Er is 
veel voorbereiding aan de uiteinde-
lijke plannen vooraf gegaan. Voor 
ons stond bovenaan dat hetgeen wat 
Boswijk nu al zo bijzonder maakt, 
niet verloren mag gaan. We hebben 
een duidelijke visie voor ogen: de or-
ganisatie past zich aan aan de cliënt 
in plaats van andersom. We willen 
bewoners in het verste stadium van 
dementie nog een menswaardig en 
betekenisvol leven kunnen bieden. 
De kracht om deze visie uit te dragen 
zit in de keuze voor genormaliseerd 
wonen, focus op leefsferen en het 
ontwikkelde verenigingsleven.’

Het nieuwe Boswijk 
komt eraan!
Medio april startte de bouw van 
het nieuwe Boswijk. De eerste 
plannen voor de nieuwbouw 
van het Verpleeghuis te Vught 
dateren van 2004. Nu is het dan 
eindelijk zover…

Leven zoals je dat altijd gedaan hebt

Het geheim van Boswijk
Het nieuwe Boswijk is in meerdere opzichten een bijzonder project. 
Dat geldt voor de architectuur, maar zeker ook voor de visie op 
wonen, welzijn en zorg. De cliëntenraad denkt actief mee en 
medewerkers zien het als een uitdaging om in het nieuwe gebouw 
aan de slag te gaan.

Thuis in Boswijk

Mooie woorden, maar wat betekent 
dit in de praktijk? Davits: ‘Boswijk wil 
een plek zijn waar bewoners zich-
zelf kunnen zijn en hun eigen manier 
van leven kunnen voortzetten. Het 
nieuwe verpleeghuis is zo gebouwd 
en ingericht dat het geschikt is voor 
bewoners met uiteenlopende wen-
sen en behoeften. Men kan gaan en 
staan waar men wil en kan, maar er 
is veiligheid waar dat moet. Men kan 
zich terugtrekken als men dat wil, 

maar ook gezelschap vinden. Een 
grote rol spelen de leefsferen. Elke 
woning heeft zijn eigen leefsfeer: 
een woonomgeving die grotendeels 
overeenkomt met de sfeer die de be-
woner vroeger thuis gewend was. 
Bijvoorbeeld de stadse, dorpse en 
ambtelijke leefsfeer waarop alles in 
het dagelijks leven is afgestemd: de 
inrichting, het gebruik van de maal-
tijd, etc. De bewoners kunnen daar-
door gemakkelijker wennen en zich 
thuis voelen.’ Maar Boswijk biedt 
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Planning van de bouw
Voor de nieuwbouw van Boswijk is een globale planning uitgezet. Aan de 
exacte planning wordt nog volop gewerkt door aannemer en onderaanne-
mers. 
De grote lijnen zijn als volgt:
• Medio april start de bouw. De bouw verloopt in drie fases.
•  Fase 1 Ruwbouw: de palen gaan de grond in, de fundering wordt gelegd. 

Er zal overigens niet geheid worden, om de overlast tot een minimum te 
beperken. Deze fase duurt ongeveer 9 maanden.

•  Fase 2 Afbouw: de keukens worden geplaatst, muren worden afgewerkt, 
vloerbedekking gelegd. Deze fase duurt ongeveer 6 maanden.

•  Fase 3 Oplevering: over ongeveer 15 maanden, dus in de zomer van 2010, 
moet het nieuwe Boswijk opgeleverd worden.

•  Na de oplevering volgt de verhuizing. Hiervoor zal te zijner tijd een goede 
planning worden gemaakt in overleg met bewoners, hun familieleden en 
medewerkers.

Kijk vanaf juni op www.bouwmeeaanboswijk.nl 
voor de actuele planning. 

meer, vervolgt Davits. ‘Familie en 
vrienden spelen een grote rol in het 
leven van bewoners, daar besteden 
we dan ook veel aandacht aan. Door 
te luisteren naar hun wensen en hen 
informatie te bieden en te ondersteu-
nen met een team deskundige, en-
thousiaste medewerkers en behande-
laars. Ook het verenigingsleven krijgt 
veel aandacht: er is altijd wat te doen 
in en rondom het verpleeghuis. Net 
zoals jij en ik dat in het dagelijks le-
ven hebben.’ 

Een actieve cliëntenraad

De heer Arie Klerk is als vastgoed-
adviseur en bouwmanager nauw be-
trokken bij het project. Hij benadrukt 
de belangrijke rol die de cliënten-
raad heeft. ‘De cliëntenraad heeft 
in 2004 een document opgesteld 
waarin zij adviezen geeft gebaseerd 
op de woonwensen van huidige en 
toekomstige cliënten. Het College 
Bouw heeft hier zelfs complimenten 
voor gegeven. In het document staan 
handvatten voor het gebouw en de 
inrichting, maar de oplossingen wor-
den open gelaten. Het gaat dan om 
zaken als beleving, privacy, thuis voe-
len en ontmoeten, oriëntatie, veilig-

heid en gezondheid en bereikbaar-
heid. Zintuiglijke waarneming is een 
van de zaken waar de cliëntenraad 
veel aandacht voor vraagt, omdat 
dit voor mensen met dementie veel 
goed kan doen.’ De cliëntenraad zal 
de bouw op de voet volgen. ‘En daar 
zijn we blij mee’, vervolgt Klerk. ‘Over 
bijvoorbeeld de inrichting, kleurge-
bruik en temperatuurbeheersing zijn 
we samen in gesprek. De cliëntenraad 
heeft daarover duidelijke ideeën die 
ten goede komen aan bewoners.’

Werk aan de winkel

De komende tijd zullen medewer-
kers getraind worden. Kleinschalig, 
genormaliseerd wonen vergt immers 
ook een andere manier van wer-
ken. Gabriëlle Davits beseft dat dat 
niet altijd makkelijk zal zijn. ‘Er zul-
len medewerkers moeite hebben met 
deze manier van werken, maar voor 
anderen is dit juist een uitdaging. 
Bovendien is een locatie als het nieu-
we Boswijk, met genormaliseerd wo-
nen, in Brabant nog vrij uniek. Zowel 
voor toekomstige bewoners als me-
dewerkers heeft Boswijk veel te bie-
den. We hebben er dan ook alle ver-
trouwen in!’ 

Boswijk in cijfers
Verpleeghuis Boswijk bestaat sinds 1962. De voorbereidingen voor de 
nieuwbouw startten in 2004. In september 2005 verklaarde het minis-
terie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in te stemmen met het 
initiatief. In december 2008 werd de aanbesteding voor de bouw met 
positief resultaat afgerond. Vier maanden later, in april 2009, startte 
de bouw. Die zal zo’n vijftien maanden duren.

Het huidige Boswijk heeft vijf afdelingen voor 106 bewoners. Er ligt 
een sterke focus op leefsferen en het verenigingsleven. In het nieu-
we Boswijk kunnen 120 cliënten wonen; er zijn 12 woongroepen/hui-
zen voor elk 10 bewoners. Ook in de toekomst kent elke woning zijn 
eigen leefsfeer. Het verenigingsleven houdt een belangrijke rol. De 
kracht van de visie van het nieuwe Boswijk zit in de omschakeling 
naar genormaliseerd wonen.

Hoe ziet een woning eruit? 
De woningen zijn voorzien van een ruime eetkamer en een gezellige 
zitkamer. In de eetkamer staat een mooie keuken. Het is de bedoeling 
dat bewoners daar met en voor elkaar kunnen koken. Iedereen draagt 
in dit grote gezin zijn steentje bij aan het bereiden van de maaltijd, 
het tafeldekken en afruimen, de vaatwasser vullen of uitruimen.

Daarnaast heeft elke bewoner een eigen zit-slaapkamer die uitzicht 
biedt op de tuin en het bos. De kamer is voorzien van alle mogelijke 
databekabeling waardoor iedereen internet, radio en TV kan aanslui-
ten en gebruik kan maken van een eigen telefoon. Er is plaats voor 
een bed, een salontafeltje, een stoel en een kast. Elke kamer beschikt 
over een wastafel.

In de gang van elke woning zijn twee ruime badkamers waar de be-
woners zelfstandig of onder begeleiding gebruik van kunnen maken. 
De badkamers zijn voorzien van een toilet. In de gang is nog een ex-
tra toilet aanwezig. Ook is er een toilet voor medewerkers.

Elke woning heeft een eigen wasruimte waar de was wordt gedaan, 
gedroogd, gestreken en opgevouwen, met of zonder hulp van bewo-
ners.

Grenzend aan de eetkamer is een terras waar iedereen met mooi weer 
heerlijk kan genieten van de natuur. Het terras is voorzien van pas-
sende meubels en parasols.

“De organisatie past zich aan aan de cliënt in plaats van 
andersom.”

Gabriëlle Davits, bestuurder Van Neynselgroep



Iedere bewoner komt uit een of meer sociale milieus. Een sociaal mi-
lieu kenmerkt zich door een aantal gemeenschappelijke eigenschap-
pen. Dat wil zeggen dat een groot aantal mensen uit eenzelfde mili-
eu dezelfde belangstelling delen, op een bepaalde manier met elkaar 
omgaan, min of meer dezelfde dingen mooi en lelijk vinden. Kortom 
dat zij tot op zekere hoogte dezelfde smaak, gewoonten en gebrui-
ken hebben. Wanneer iemand ernstig dement is en in het verpleeg-
huis komt, wordt hij of zij opeens uit het vertrouwde milieu gehaald.

De toch al gedesoriënteerde nieuwe bewoner staat dan voor de op-
gave om zich aan te passen aan een vreemde omgeving. Door de 
dementie zijn de vermogens om te wennen aan een nieuwe omge-
ving echter sterk afgenomen. Aanpassing kost dan ook veel moeite. 
Wanneer de bewoner terechtkomt in een woonomgeving die groten-
deels overeenkomt met de bekende sfeer, dan zal het proces van aan-
passing voorspoediger verlopen. En ofschoon het thuismilieu nooit 
kan worden vervangen, zal de omgeving van het verpleeghuis als 
meer vertrouwd worden ervaren.

Op dit moment zijn er in Boswijk vijf leefsferen zodanig ingericht dat 
de bewoner kenmerken terugvindt die hem / haar aan vroeger doen 
herinneren. Daarmee willen we de bewoners een gevoel van veilig-
heid en geborgenheid geven, waardoor ze zich sneller thuis voelen.

Het middengebied: voor 
ieder wat wils

Wat is genormaliseerd 
wonen?

Genormaliseerd wonen is een kleinschalig opgezette combinatie van 
wonen en zorg, verzorging en 24-uursbegeleiding voor psychogeria-
trische ouderen. Deze vorm van dienstverlening vindt geïntegreerd 
plaats in een zo normaal mogelijke woonomgeving. Voor de doel-
groep is het verzorgingshuis een te lichte voorziening, vooral omdat 
24 uur begeleiding nodig is. Een ‘standaard’ verpleeghuis daarente-
gen levert teveel zorg, de resterende mogelijkheden van de ouderen 
worden daar niet voldoende aangesproken. Genormaliseerd wonen 
vult dus het gat op tussen de al bestaande voorzieningen.

Door de kleinschaligheid van projecten (woningen van tien personen) 
kan de zorg beter aan de individuele oudere worden aangepast. De 
bewoners worden gestimuleerd tot zelfzorg en zelfstandigheid. Er 
wordt niet meer zorg geboden dan nodig is, maar ook niet minder. De 
gezamenlijke huishouding geeft structuur aan het dagelijkse leven. 
De tijden van eten en opstaan kunnen echter variëren. Zo krijgt het 
leven in deze setting een ongedwongen en natuurlijk verloop.

De kracht van leefsferen

Een rijk verenigingsleven
Aansluitend op het gedachtegoed van de leefsferen kent Boswijk een 
rijk verenigingsleven. De verenigingen vormen een zo breed mogelij-
ke afspiegeling van de maatschappij. Zo kunnen bewoners in Boswijk 
hun hobby of interesse voortzetten of weer opnieuw oppakken. De 
individuele interesses, behoeften en de mogelijkheden vormen daar-
bij steeds het uitgangspunt.

Tijdens een vereniging ontmoeten de bewoners medebewoners met 
een gelijke belangstelling en interesse, zoals dat in de maatschappij 
ook het geval is. Een vast weekprogramma biedt structuur en hou-
vast, wat voor bewoners zo belangrijk is. Door het bieden van ont-
spanning en zoveel mogelijk sociale contacten wordt het welbevin-
den van bewoners bevorderd.

“Boswijk is meer dan een gebouw… Boswijk wordt 
gemaakt door haar bewoners en medewerkers.” 

Chico Leufkens, architect

Het middengebied is voorzien van allerlei faciliteiten: van een kapsa-
lon en grand café tot multifunctionele ruimtes die gebruikt worden 
voor het verenigingsleven, maar die ook dienst kunnen doen voor alle 
mogelijke vergaderingen en festiviteiten. Van carnaval tot Kerstmis. 
Het is ook mogelijk om hier uw eigen feestje te geven en het grand 
café de catering te laten verzorgen. 

Een ruime rondgang met aangrenzende straatjes brengen u bij de 
winkel of de schoonheidsspecialist, naar het verwencentrum waar u 
heerlijk kunt baden of naar de pedicure. Kortom, voor elk wat wils.

Tijdens de rondwandeling kunt u op de geplaatste bankjes even rus-
ten of zo maar even zitten. Om rustig te luisteren naar allerlei natuur-
geluiden of het buitengebeuren te observeren. 



De bouw volgen of de meest actuele informatie lezen? Dit kan binnenkort op 
www.bouwmeeaanboswijk.nl (vanaf juni). 

Op www.boswijk.vanneynselgroep.nl vindt u veel informatie over wonen 
en werken in Boswijk, haar leefsferen, de visie op zorg en meer.

Voor al uw vragen over het nieuwe Boswijk kunt u contact opnemen met het 
secretariaat van Boswijk. 
e-mail: nieuwbouw.boswijk@vanneynsel.nl
telefoon: (073) 658 30 50 (ochtenden)

Wilt u weten wat de Van Neynselgroep op het gebied van wonen, welzijn 
en zorg voor ú kan betekenen, bel dan met het Bureau Informatie & Service 
(BIS).
telefoon: (073) 615 46 00
Kijk ook op www.vanneynselgroep.nl 

Op zoek naar een uitdaging? Interesse in een leuke baan? Neem eens een kijkje 
op www.klikjijmetvanneynsel.nl of bel naar (073) 616 06 70.

Ons postadres, ook voor het nieuwe Boswijk, is:
Van Neynselgroep
Postbus 90112
5200 MA ’s-Hertogenbosch
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Ervaringen uit de pilot

Genormaliseerd wonen, groot in voordelen

In het nieuwe Boswijk wordt uitgegaan van kleinschalige, 
genormaliseerde zorgverlening in woongroepen van tien bewoners. 
In het huidige Boswijk wordt zorg geboden vanuit de traditionele 
‘grootschaligheid’. Om de ontwikkeling naar genormaliseerd wonen 
goed te laten verlopen, moeten cliënten, familie én medewerkers 
goed worden voorbereid.

tips en recepten uitgewisseld’, vertelt 
Angela enthousiast. ‘Het samen ko-
ken is wel de grootste verandering. 
Bewoners helpen mee met de voor-
bereidingen, zoals aardappels schil-
len of de tafel dekken. Voor de ene 
bewoner is dit een welkome afl ei-
ding, de ander doen de sfeer en geur 
van het huiselijke gebeuren gewoon 
goed.’

Doen wat men wil doen

Maar niet alleen met koken wordt 
geëxperimenteerd. Er wordt proef 
gedraaid met allerlei zaken: met 
diensttijden en schoonmaakmetho-
des, met ovens en pauzes. Daarbij 
wordt steeds nagedacht over welke 
zaken het beste passen binnen de vi-
sie van Boswijk. ‘In alles proberen we 
een normaal huishouden te voeren. 
Dat gaat best ver, vergeleken met de 
oude manier van werken in het ver-
pleeghuis. Bewoners slapen bijvoor-
beeld uit wanneer zij willen, gaan 
op afspraak naar de dokter of fysio-
therapeut en bezoekers kloppen aan 
voordat ze binnen komen. Voor iede-
re maaltijd wordt de tijd genomen en 
bewoners bepalen zelf wat ze wel of 
niet willen eten of drinken, en vooral 
hoe ze dit zelfstandig kunnen zonder 
dat alles automatisch voor ze wordt 
gedaan.’ 

Veel voordelen

Inmiddels heeft het team van be-
woners, familieleden en medewer-
kers zijn draai gevonden. ‘Het was 
niet altijd makkelijk, maar de voorde-
len worden steeds duidelijker’, aldus 

Meer informatie en contact

Begin januari 2008 startte in Boswijk 
een pilot genormaliseerd wonen. 
Doel daarvan is erachter komen hoe 
het model vormgegeven moet wor-
den binnen de nieuwbouw. De advie-
zen die uit deze pilot voortvloeien, 
worden meegenomen in de voorbe-
reidingen van de komende periode.

Samen een huishouden draaien

Met bewoners, hun familieleden en 
een vast team van medewerkers is 

vorig jaar afdeling De Opkamer ge-
opend. Angela van Hemert is het 
afgelopen jaar continue betrokken 
geweest bij de pilot. ‘In “ons huis-
je” wonen tien bewoners. Het was 
absoluut ontzettend wennen, deze 
manier van werken. Je houdt samen 
een huishouden draaiend. We koken, 
wassen en houden ons huisje schoon 
samen met de bewoners. Er wordt 
verteld over hoe het vroeger thuis 
ging en er worden zelfs huishoud-

Angela. ‘Opvallend is dat bewoners 
hun medebewoners en verzorgen-
den veel beter herkennen. Doordat 
verzorgenden voortdurend aanwe-
zig zijn is er ook veel meer rust in de 
groep. Familieleden vinden dit ook 
een groot voordeel. Al met al is dit 
een hele goede periode waarin we 
veel hebben geleerd, waarin we met 
veel plezier werken en waarin de be-
woners nog meer zichzelf kunnen 
zijn. Soms zelfs een stuk eigenwaarde 
terugvinden. Nu alleen nog het nieu-
we gebouw, dan is het plaatje com-
pleet!’

“Een bijzonder (t)huis 
waar bewoners zo normaal 
mogelijk kunnen leven, met 
ruimte voor zelfstandige 
keuzes.” 

Arie Klerk, 

vastgoedadviseur

“Een prettige werk-
omgeving met meer 
herkenning en meer 
rust voor bewoners…de 
resultaten zijn positief!” 

Angela van Hemert, 

coördinator zorg

“We geven advies over 
woonwensen om een 
liefdevolle en waardige 
woonplaats voor cliënten 
en hun bezoekers te 
creëren.” 

De cliëntenraad van Boswijk


