
Bijlage 10 Nabelschema's Radboud Universiteit thesis - De Wenselijke Schaal

Doelgroepenmenging Complexen Gebeld Gebeld opTerugbellen: Gemaild Actie Contactpersoon

niet gemengd Gouden appel JA 5-apr

Huisterleede JA 5-apr

Talma Borgh JA

Keyserinnendeal JA

gem zorg + niet zorg rhederhof JA 6-sep

gem zorg + niet zorg Valbrug JA 6-sep

gem zorg + niet zorg Molenhof mail 6-sep

niet gemengd Arcadia NEE

niet gemengd De breedonk NEE

niet gemengd De Keyzer NEE

niet gemengd De Lindehof NEE

niet gemengd De Schermerij JA

niet gemengd De Vaste burcht NEE

niet gemengd De wemel JA

niet gemengd De wielewaal NEE

niet gemengd Den Lagenban NEE

niet gemengd Domus Bona Ventura JA

niet gemengd d'Orangie NEE

niet gemengd Drielanen JA

niet gemengd Het schild NEE

Parc Imstenrade JA

Complexen noorden:

De Lijte ja 11-okt

Nye Dekama ja 11-okt

Hypolytys hoes ja 11-okt

Hunsingoheerd ja 11-okt

Derkshoes ja 11-okt

st Franciscus ja 11-okt

mogelijke projecten 1

mogelijke projecten 2
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Bijlage 10 Nabelschema's Radboud Universiteit thesis - De Wenselijke Schaal

Complexen Najaar 2011

Cope JA NEE Willen niet meewerken verbouwingen X  mogelijk Najaar

De Riederborgh JA Voor najaar Joanne

Laarmanhuis JA 30-mrt JA Willen niet meewerken X  misschien Najaar

NIET willen meewerken

Bruchelcamp

Fokus Enschede 

De Dilgt

Livio Lippinks’s hof

Tweemaster

Veldhof

Rondas

De triangel mail 6-sep NEE geen meewerking i.v.m. ander lopend onderzoek Marijtje

Raffy JA 5-4-2011 JA 23/3 Bellen vandaag terug Roy

De Boomberg JA JA Voor najaar x

Teatskehus JA NEE Voor najaar x

niet gemengd Woontorens kerkelandenlaan NEE

Dort Spierings november 2013



Datum: Beller: Roy

23-3-2011

Tijstip : 14.10

Complex : Raffy

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene Onbekend

functie telefoniste

Eigen nummer 765225150

Gemaakte afspraken: 23-03-11 Word informatie toe gemaild door Joanne. Is reeds gebeurd. 

31-03-11 Mevrouw Wallenburg gebeld. Terugbellen

04-04-11 gebeld, maar niet in huis. 05 april terugbellen. 

05-04-11 teruggebeld. Hebben nu geen tijd, maar in het najaar willen ze wel graag meewerken. 

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie:



Datum: 4 April 2011 Beller: Lisa

Tijstip :

Complex : Cope - Kamerik - UT

Gegevens gesprokene Saskia Groenewoud aviant zuwe

Naam gesprokene

functie 030-2650879

Eigen nummer

Gemaakte afspraken: Willen niet meewerken, zitten nu in verbouwing. Kan voor het najaar gebeld worden.

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie:

fusie veroorzaakt onrust geen medewerking 26/9

informatie complex: http://www.zuwezorg.nl/over-ons/ons-werkgebied/woonzorgcomplexen/locatie--de-cope.htm?steID=7&itmID=3581

kan verder geen inforamtie vinden over doelgroepen / grootte

http://www.zuwezorg.nl/over-ons/ons-werkgebied/woonzorgcomplexen/locatie--de-cope.htm?steID=7&itmID=3581


Datum:  04 April 2011 Beller:  Lisa

Tijstip : 14.00 uur

Complex : De Boomberg 

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene

functie

Eigen nummer

Gemaakte afspraken: Willen niet meewerken omdat locatie manager er pas 2 weken werkt. Mag wel gebeld worden voor het najaar.

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties X

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie: Manon Denesse teruggebelt op 24 maart in de ochtend

Mail gestuurd met informatie naar m.denessen@hilverzorg.nl



Datum: 15 maart 2011 Beller: Joanne

Tijstip : 10:35

Complex : De Riederborgh - Ridderkerk - ZH

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene Marleen van Campen

functie Directie Secretaresse 

Eigen nummer 0180 45 26 54

Gemaakte afspraken: Geen leidinggevende aanwezig. gegevens doorgegeven. Belt zo spoedig terug. Telefoon nummer van Dort doorgegeven

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie: Wil niet meewerken aan onderzoek!

Gevraagd voor najaar! Hier wel interesse in (ligt wel aan de situatie op dat moment, maar zeker wel bereikbaar.)

Gegevens Marleen van Campen

Directie Secretaresse

Tel: 0180 45 26 54

Mail : marleenc@riederborgh.nl

26/9 gebeld met marleen van campen, interne audit zorgt voor teveel werk nu, tot eind vh jaar geen medewerking

informatie complex: http://www.riederborgh.nl/site/

Woonvisie Ridderkerk heeft drie complexen met aanleunwoningen. O.a. aan de Boksdoornstraat in Ridderkerk-West vindt u drie 

woontorens met in totaal 106 woningen. De woontorens zijn onderling verbonden met een loopbrug. In de toekomst zal deze loopbrug ook 

doorgetrokken worden naar zorgcentrum De Riederborgh. Op de begane grond van de middelste woontoren is wijkcentrum West, een tref- en 

informatiepunt voor senioren (mensen van 55 jaar en ouder), met onder andere een seniorenrestaurant.

Om voor deze woningen in aanmerking te komen, moet u in Ridderkerk wonen en heeft u een indicatie nodig.

http://www.riederborgh.nl/site/


Datum: 04 April 2011 Beller:  Lisa

Tijdstip : 14.00 uur

Complex : Laarmanhuis haarle

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene Dhr. A. Mulder

functie

Eigen nummer

Gemaakte afspraken: Wil niet meewerken ivm reorganisatie, mag in het najaar nog bellen.

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat X

Samenvatting onderzoeksopzet X

Voorbeeld woonzorgatlas X

Programma voor interviews en observaties X

Presentatieblad onderzoeksgroep X

Aanvullende informatie: Mailadres: a.mulder@zorgaccent-tnwt.nl

Een mail gestuurd met informatie, op woensdag 30 maart terugbellen voor verdere actie

6 sep - e-mail gestuurd (geen telefoonnummer) voor medewerking najaar 

6- sep- Mevrouw mulder pas 26 september terug 

opmerking 18 okt: mail gehad heeft niet gereageerd zelf terug gaan mailen/bellen

alternatieven?

http://www.zorgaccent-tnwt.nl/mainpage/335/Woonzorgcentrum_De_Hoge_Es_(Nijverdal).html

http://www.i-aa.nl/ventura/?888_982,de_parallel_nijverdal.htm

informatie complex: http://www.zorgaccent-tnwt.nl/mainpage/264/Haarle.html

kan geen informatie vinden over doelgroepen en grootte, alleen dagactiviteiten 

mailto:a.mulder@zorgaccent-tnwt.nl
http://www.zorgaccent-tnwt.nl/mainpage/335/Woonzorgcentrum_De_Hoge_Es_(Nijverdal).html
http://www.i-aa.nl/ventura/?888_982,de_parallel_nijverdal.htm
http://www.zorgaccent-tnwt.nl/mainpage/264/Haarle.html


Datum:  23 maart 2011 Beller: Lisa 

Tijstip : 14.00

Complex : Teatsjehus

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene Dhr. Auke de Jong

functie Locatiemanager

Eigen nummer

Gemaakte afspraken: Wil nu niet meewerken vanwege grote belangstelling voor het project. Vindt het wel leuk om eventueel in het najaar terug gebelt te worden of er dan een mogelijkheid is. 

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie: aukedejong@zorggroeptellens.nl gebeld en gemaild

in principe voor ma 14 of di 15 nov afgesproken

klein huis dus mogelijk weinig bewoners

bewonersbrief en schema alvast gemaild

mailto:aukedejong@zorggroeptellens.nl%20gebeld%20en%20gemaild


Datum: 4 April 2011 Beller: Lisa Dort

Tijstip :

Complex : Gouden appel betuweland - Bemmel - GD

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene mevr. Twan Otters secretaresse directeur, mail gestuurd aan lucassen

functie

Eigen nummer 0481 470 600

Gemaakte afspraken: Mail gestuurd met informatie, gaat deze bekijken. 6 april terugbellen

19 mei 12 uur gebeld, mobiel nr dort doorgegeven, smiddags terugbellen

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet X

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties X

Presentatieblad onderzoeksgroep X

Aanvullende informatie: dhr lucassen

g.lucassen@zorgcentrabetuweland.nl

twan otters gesproken op 24 mei, opnieuw mail gestuurd voor toestemming

geen toestemming

inform https://www.zorgcentrabetuweland.nl/eskion/default.aspx?DocumentID=537eea1a-4794-4861-81de-6f192279ad51

Het Gouden Appel complex heeft tevens 57 aanleunwoningen.

mailto:g.lucassen@zorgcentrabetuweland.nl
https://www.zorgcentrabetuweland.nl/eskion/default.aspx?DocumentID=537eea1a-4794-4861-81de-6f192279ad51


Datum: 28-03-11 Beller: Roy Dort

19-mei-11

Tijstip :

Complex : Huisterleede - Leerdam - ZH

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene

functie

Eigen nummer 0345 614241

Gemaakte afspraken: 28-03-11, mevrouw blom gemaild. 04 april teruggebeld. Nog niet in huis.

05-04-11 teruggebeld, werd medegedeeld dat ze 06-04-11 weer in huis was.  

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie: 19 mei gebeld, belt terug op mobiel dort

simone.blom@huisterleede.nl

mail gestuurd 20 mei evt maandagochtend terugbellen

26/9 gebeld wo aanwezig, terugbellen?

willen meewerken maandag 14 nov staat het bezoek gepland

informatie complex: http://www.huisterleede.nl/
Huis ter Leede bestaat uit een woon- en zorgcentrum en twee flats met zorgwoningen 

in Leerdam. Daarnaast bieden wij een aantal vrije sector woningen, sociale huurwoningen en 

zorgwoningen.

Wij bieden persoonlijke verzorging, huishoudelijke verzorging, ondersteunende 

begeleiding, verblijf en verpleging; zowel kortdurend als langdurig.

mailto:simone.blom@huisterleede.nl
http://www.huisterleede.nl/


Datum:  04 April 2011 Beller: Lisa

Tijstip :

Complex : Talma Borg - Apeldoorn - GD

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene

functie

Eigen nummer 055-3683683

Gemaakte afspraken: 5 April terugbellen, vragen naar Mevr. Brandt

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie:

informatie complex: http://www.talma-borgh.nl/ 

http://www.talma-borgh.nl/


Datum:  4 April 2011 Beller: Lisa

Tijstip :

Complex : Keyserinnendeal - Helmond - NB

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene

functie

Eigen nummer 0492-348111

Gemaakte afspraken: Terugbellen op 5 april, vragen naar Lizet van Meeuwis

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie:

informatie complex: http://www.zorgboog.nl/Zorgboogcentrum-Keyserinnedael
biedt verpleging en verzorging aan zowel dementerende bewoners als bewoners met een lichamelijke 

aandoening. Tevens zijn appartementen met service (aanleunwoningen) te huur.

Zorgboogcentrum Keyserinnedael is gevestigd in het centrum van Helmond en 

heeft in totaal 124 plaatsen voor dementerende bewoners en 30 plaatsen voor 

lichamelijk zieken. Daarnaast biedt Keyserinnedael 24 dagbehandelingsplaatsen voor 

lichamelijk zieken en 20 dagbehandelingsplaatsen voor dementerende ouderen.
Keyserinnedael is een multifunctioneel centrum voor zorg, wonen en welzijn 

waarin een verpleeghuisvoorziening met 30 eenpersoonskamers voor lichamelijk zieken, 

een dagbehandeling, een activiteitencentrum voor lichamelijk gehandicapten (SWZ), een 

kinderdagverblijf (SKOH), een thuiszorgwinkel, restauratieve voorzieningen en een 

ondergrondse parkeergarage onder één dak zijn gehuisvest. Op de tweede en derde 

etage bevinden zich 25 appartementen voor geïndiceerden voorzien van domotica-

faciliteiten.

http://www.zorgboog.nl/Zorgboogcentrum-Keyserinnedael


Datum:  6 sep 2011 Beller: Marijtje

Tijstip :

Complex : Rhederhof - Rheden - GD

Gegevens gesprokene m.hamers@attentwwz.nl / 026 497 6680

Naam gesprokene Maria Hamers

functie interim manager

Eigen nummer 026 497 6666 

Gemaakte afspraken:

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet x

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties x

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie: 6 sep - receptioniste overlegt en bellen zelf terug

6sep - maria hamers heeft terug gebeld meer informatie gemaild. 

Geven morgen of donderdag beslissing door.

19 - sep - contact geweest over hoe en wat. Gaan overleggen en bellen

 terug. zijn iig zeker enthousiast

29-nov

informatie complex: http://www.attentwwz.nl/index.php/id_pagina/37166/rhederhof-rheden.html

Rhederhof biedt huisvesting aan 100 cliënten, er is plaats voor 

24 jong gehandicapten en er zijn 48 seniorenwoningen. Ook heeft 

Rhederhof een aparte verpleegunit voor 20 cliënten met een 

psychogeriatrische aandoening als dementie of oriëntatieproblemen.

mailto:m.hamers@attentwwz.nl%20/%20026%20497%206680
http://www.attentwwz.nl/index.php/id_pagina/37166/rhederhof-rheden.html


Datum: 6 sep 2011 Beller: Marijtje

Tijstip :

Complex : Valbrug - Medemblik - NH 

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene receptie

functie

Eigen nummer 0227 - 606 740

Gemaakte afspraken:

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie: 6 sep- moet Thea Kramer, manager zorg en welzijn hebben. vandaag niet aanwezig

informatie complex: http://www.omring.nl/Omring/Woonzorglocaties/Wonen-met-zorg-dichtbij/Valbrug/

Valbrug beschikt over een groepswoning voor mensen met dementie. U woont in een kleine groep met 

een gemeenschappelijke woonkamer en keuken. In deze locatie kunt u ook zelfstandig wonen in een van de 

huurappartementen. Ook voor echtparen waarvan slechts één partner zorg nodig heeft is een appartement in 

Valbrug een mogelijkheid om toch bij elkaar te kunnen blijven wonen.

http://www.omring.nl/Omring/Woonzorglocaties/Wonen-met-zorg-dichtbij/Valbrug/


Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex : Molenhof - Boxtel - NB

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene

functie

Eigen nummer

Gemaakte afspraken:

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie:

informatie complex: kan ik niet terugvinden binnen KCWZ en op internet



Datum:  6 sep 2011 Beller: 

Tijstip :

Complex : De Triangel

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene

functie

Eigen nummer

Gemaakte afspraken: Geen medewerking

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie: 6 sep - e-mail gestuurd (geen telefoonnummer) voor medewerking 

6sep - reactie terug maar willen niet meewerken i.v.m. ander lopend onderzoek



Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex : Arcadia - rotterdam - ZH

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene

functie

Eigen nummer 010 418 01 10

Gemaakte afspraken:

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie:

informatie complex: http://www.laurens.nl/voor-klanten/locaties/67/arcadia 

Naast het woonzorgcentrum ligt de Parkflat Arcadia met 125 luxe appartementen voor zelfstandig wonende ouderen. Zij kunnen ook gebruikmaken van de zorg- en dienstverlening van Laurens.

Arcadia heeft 152 plaatsen, waarvan 24 plaatsen voor mensen met dementie

reguliere verzorgingshuiszorg

Zorg aan dementerenden

Zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking 

http://www.laurens.nl/voor-klanten/locaties/67/arcadia


Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex : De Breedonk - Breda - NB

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene

functie

Eigen nummer telefoon nummer van Stichting deBreedonk niet van de locaties: 076-565 42 50

Gemaakte afspraken:

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie:

Informatie complex: http://www.breedonk.nl/Home.html 

3 locaties waarvan twee wozoco. welke van de 2 of geen van allen? is in noord brabant. 

volgens KCWZ gaat het denk ik om locatie de mastbos, KCWZ geeft schaalgrootte 90 maar geen naam. 

Locatie Heksenwiel is een woon zorg complex gelegen in de wijk Heksenwiel in de Haagse Beemden. het 

complex omvat 156 appartementen waar ouderen zelfstandig wonen. 

deBreedonk locatie Mastbos is een modern woon- zorgcentrum voor ouderen gelegen aan de zuidrand van 

Breda. Er zijn 90 verzorgingsplaatsen, verdeeld over 89 eenpersoonsappartementen en 1 

tweepersoonsappartement. Tevens zijn er drie appartementen waarin men tijdelijk verzorgd kan worden; de 

kortdurende opname kamers (KDO). 

Aanpalend aan deBreedonk locatie Mastbos is nog een 40-tal moderne serviceappartementen gebouwd waar 

door ons zorg en diensten worden geleverd. 

http://www.breedonk.nl/Home.html


Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex : De Keyzer - Amsterdam - NH

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene

functie

Eigen nummer
Interesse? Neem dan contact op met het woonteam van Jacobus Recourt via 

dekeyzer@recourt.nl.  bellen 020 5 217 217

Gemaakte afspraken:

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie:

informatie complex: http://dekeyzer.dekey.nl/het-project/het-project/

De oplevering wordt verwacht in april 2011. buiten periode dus?

– 68 vrije sector huurappartementen,

– een parkeerkelder met een gemeenschappelijke

fietsenberging, parkeerplaatsen en individuele

bergingen voor de woningen,

– bedrijfsruimten voor winkels, kantoren en ateliers,

– een zorgcentrum voor Amsta, met 6 groepswoningen

(voor 6 personen) en 8 zelfstandige

woningen,

– een dienstencentrum met een

http://dekeyzer.dekey.nl/het-project/het-project/


Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex : De Lindehof - Hoogwoud - NH

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene

functie

Eigen nummer 0226 - 351 944

Gemaakte afspraken:

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie:

informatie complex: http://www.wilgaerden.nl/ 

onder steunpunten

Is een steunpunt

evt andere complexen wel, jaartal??

http://www.wilgaerden.nl/


Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex : De Schermerij - Leersum - UT

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene

functie

Eigen nummer (0343) 45 94 59

Gemaakte afspraken:

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie: mevr jose bless gemaild, gebeld met secretariaat, mail gelezen nog geen reactie

j.bless@quarijn.nl

gebeld 20-9-2011: geen gehoor

gebeld op 26/9 ingesproken op voicemail van liesbeth sterrenberg

gebeld door jose bless op 27/9 dinsdag 4 oktober Dday!

informatie complex: http://www.quarijn.nl/locaties-en-werkgebied-van-quarijn/390-woonzorgcomplex-de-schemerij-leersum.html

Er zijn 79 huurappartementen. Om u in te schrijven voor deze appartementen heeft u indicaties nodig (Wmo/AWBZ).

Er zijn 15 huurappartementen (Schermerij Residentie). Hiervoor heeft u geen Wmo/AWBZ-indicatie nodig.

mailto:j.bless@quarijn.nl
http://www.quarijn.nl/locaties-en-werkgebied-van-quarijn/390-woonzorgcomplex-de-schemerij-leersum.html


Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex : De Vaste Burcht - Rossum Tiel

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene

functie

Eigen nummer Vragen? Bel de Zorgcentrale: 0900-84 33 

Gemaakte afspraken:

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie:

informatie complex: http://www.stmr.nl/default.aspx?DocumentID=d1959968-63d5-4315-ba31-0b0c310024fb 

52 ruime driekamerappartementen voor klanten/bewoners met een verblijfsindicatie/ZZP-indicatie van het

 CIZ. In het appartementencomplex van De Groene Linde heeft De Vaste Burcht een achttal appartementen 

beschikbaar ten behoeve van de hierboven beschreven doelgroep. Hiernaast kan zorg- en dienstverlening 

geboden worden in de overige zestien appartementen. 

Binnen De Vaste Burcht wordt groepsverzorging voor dementerende ouderen geboden in 

samenwerking met Stichting Nieuwebrug. Binnen De Vaste Burcht wordt ook dagverzorging door STMR 

aangeboden. Tot slot beschikt De Vaste Burcht over twee tijdelijke opname kamers. 

http://www.stmr.nl/default.aspx?DocumentID=d1959968-63d5-4315-ba31-0b0c310024fb


Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex : De Wemel - Wemeldinge

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene

functie

Eigen nummer

Gemaakte afspraken:

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie: contact met rws goes

Stationspark 30, 4462 DZ   GOES

Postadres:                    Postbus 158, 4460 AD   GOES

Telefoon:                      (0113) 23 16 74

dhr giovanni Lagasse, directeur gemaild is 10 oktober pas terug maar leest zijn mail

dhr witlox alternatief

nu gesproken met mevrouw van Stee, secretaresse lagasse

ma 31 okt als optie genomen

ma 26/9 gebeld met mevr van stee, mail doorgestuurd naar dhr witlox ivm toestemming 31 okt

18 okt brieven naar bewoners verstuurd met vraag voor medewerking interview

dhr henk bekker rws initiatief, ma 31/10 1300 uur

cederhof dooralarmering, ilke de jong ochtends??

teamleider extramurale zorg jonge@ouderenzorgkapelle.nl

Telefoon: 0113 - 34 27 10

Cederhof

Cederlaan 9

4421 BZ Kapelle



Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex : De Wielewaal - Zaltbommel

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene

functie

Eigen nummer

Gemaakte afspraken:

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie:



Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex : Den Lagenban - Rotterdam

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene

functie

Eigen nummer

Gemaakte afspraken:

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie:



Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex : Domus Bona Ventura - Nederweert - LB

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene

functie Clusterdirecteur: De heer L.J.M. Wijers

Eigen nummer (0495) 63 16 33

Gemaakte afspraken:

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie: pa.veugen@landvanhorne.nl

mevr veugen secretaresse directeur domus wijers gebeld en gemaild op 13/9

medewerking lijkt mogelijk

combineren met parc imstenrade heerlen?

gaat door op 7 nov

informatie complex: http://www.landvanhorne.nl/silvercms/woonzorgcentrum-domus-bona-ventura-nederweert/

Het woonzorgcentrum met 71 appartementen

In 27 appartementen van het woonzorgcentrum heeft de Stichting Land van Horne zorgvoorzieningen 

aangebracht zoals alarmering. In deze appartementen ontvangen cliënten thuiszorg van de Stichting Land van 

Horne. Dit kan bijvoorbeeld hulp bij het huishouden zijn of persoonlijke verzorging zoals hulp bij het wassen en 

aankleden. Maar er kan veel meer. Zelfs intensieve zorg of verpleging is mogelijk.

De overige 47 appartementen worden ook verhuurd door de woningvereniging. Mensen kunnen kiezen 

tussen zorg van de Stichting Land van Horne of van een andere zorgaanbieder.

http://www.landvanhorne.nl/silvercms/woonzorgcentrum-domus-bona-ventura-nederweert/


Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex : d'Orangie - Groenlo

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene

functie

Eigen nummer

Gemaakte afspraken:

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie:

informatie complex



Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex : Driealanen - Schiedam - ZH

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene

functie

Eigen nummer cantact via naastgelegen jacobs gasthuis 010 - 2460086

Gemaakte afspraken:

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie: mevr hennen gesproken 13/9

directeur mienke de jong gemaild 13/9

frankenlandgroep

010 4264981 0104264925 nb een van de twee is thuisnr mevr hennen!

afgemaild geen medewerking 20? Sept

informatie complex: http://www.frankelandgroep.nl/jacobsgasthuis/index.html

Het seniorencomplex DrieLanen is zó tegen Jacobs Gasthuis aan gebouwd dat een gezamenlijke 

binnentuin kon worden aangelegd. De 29 zeer luxe appartementen van DrieLanen zijn voorzien van 

terras, serre of balkon.

http://www.frankelandgroep.nl/jacobsgasthuis/index.html


Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex : Het Schild - Wolfheze

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene

functie

Eigen nummer

Gemaakte afspraken:

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie:



Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex : Woontorens Kerkelandenlaan - Hilversum

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene

functie

Eigen nummer

Gemaakte afspraken:

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie: g.vdinter@hilverzorg.nl

geeske van dinter gesproken en gemaild 13/9

geen medewerking ivm lopende projecten 14/9

informatie complex: http://www.kcwz.nl/databank/databank/detail?id=55 

ik kan hier geen website, telefoonnummer of dergelijke van vinden.

http://www.kcwz.nl/databank/databank/detail?id=55


Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex :

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene

functie

Eigen nummer

Gemaakte afspraken: gaat door op 8 november

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie: Parc Imstenrade

Parc Imstenrade 66

6418 PP Heerlen

Telefoon (045) 400 46 00

parcimstenrade@vitalisgroep.nl

a.quaden@vitalisgroep.nl

contact met anita quaden, secretaresse wijers

afspraak eindhoven voor overleg 27 sept 1230

observatie in heerlen op di 8 nov onder voorbehoud ook afspraak om 1100 uur met dhr savelkoul



Datum:  22-sep Beller: 

Tijstip :

Complex : driebergen zonneburg 20 bewoners mix

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene roland cervat

functie

Eigen nummer

Gemaakte afspraken:

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie: peter uriot gemaild en gebeld p.uriot@zonneburg.nl zorgmanager 

06-50868140

0343-523830

26/9 peter uriot aan de lijn, veel onderzoeken lopen al, spreekt uiterlijk donderdag directeur erover

27/10 terugbellen over gesprek directeur

27/10 teruggebeld, voicemail ingesproken en gevraagd terug te bellen

mooi kleintje, erg gemixed en verzorgd, wel 3e in utrecht



Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex : de hoven groep

Gegevens gesprokene management assistent

Naam gesprokene marja lesman

functie

Eigen nummer 050 3672060

Gemaakte afspraken: geen medewerking

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie: http://www.offingaburg-interzorg.nl/ is te oud

gesproken en gemaild op 26/9 mevr. Lesman

niet onwelwillend, echter nodige nieuwbouw

vraag of 1998 rijmt met doelgroep zelfstandige bewoners??

reageert voor 30/9

uiteindelijk geen medewerking

http://www.offingaburg-interzorg.nl/ is te oud


Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex : offingaburg hallum

Gegevens gesprokene Tel: 0518 - 418333. 

Naam gesprokene Contactpersoon: de heer J.W. Stevenson, 

functie hoofd Zorg, Wonen en Welzijn.

Eigen nummer

Gemaakte afspraken:

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie: Stichting
Zorgcombinatie Interzorg

Telefoon: 0518-41833

Foswerterstrjitte 71

9172 PS  Ferwer

gebeld 26/9 complex afgestoten en nu voor tijdelijke huur bestemd



Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex : De Lijte

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene Sonja Gildemacher

functie servicemanager 

Eigen nummer

Gemaakte afspraken: zelf voorgesteld om 17/ 18 okt terug te bellen voor antwoord

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet x

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie: 11-10-2011 gebeld en gemaild.  

21/10 voicemail ingesproken, met vraag terug te bellen

ZuidOostZorg, locatie De Lijte 

Lijteplein 56, 9247 ES Ureterp 0512 305 305 

97 cliënten. De Lijte kent ook 25 aanleunwoningen met een overdekte verbinding naar het hoofdgebouw.



Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex : Nye Dekama

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene Sonja Gildemacher woonzorg nederland service manager

functie servicemanager 

Eigen nummer

Gemaakte afspraken: zelf voorgesteld om 17/ 18 okt terug te bellen voor antwoord

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet x

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie: 11-10-2011 gebeld en gemaild.  

21/10 voicemail ingesproken, met vraag terug te bellen

Skildyk 10, 9024 EN Weidum

058 251 9327 

Zorggroep Tellens

34 mooi kleintje!!!

annegreet krommedijk zorgmanager locatiemanager, 28/10 aanwezig bellen ochtends

0515 334141 evt als alternatief telnr

1 nov collega aan de lijn, mobiel nr doorgegeven

21 nov vastgelegd



Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex : Hypolytys hoes

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene Ilse Kauffeld

functie servicemanager 

Eigen nummer

Gemaakte afspraken: zelf voorgesteld om 17/ 18 okt terug te bellen voor antwoord

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet x

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie: 11-10-2011 gebeld en gemaild.  

i.kauffeld@woonzorg.nl

Hippolytushoes

Hippolytushof 1

9991 AV Middelstum

T 0595 406 777

http://www.zonnehuisgroepnoord.nl/Wonen/WoneninLoppersum/Hippolytushoes/Default.aspx

58 zorgappartementen

1/11 mevr lochmans belt terug op mn mobiele nr

http://www.zonnehuisgroepnoord.nl/Wonen/WoneninLoppersum/Hippolytushoes/Default.aspx


Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex : Hunsingoheerd

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene Geert Bartels

functie servicemanager 

Eigen nummer

Gemaakte afspraken: zelf voorgesteld om 17/ 18 okt terug te bellen voor antwoord

dit project gaat niet door, waarschijnelijk wel twee andere projecten die hij heeft voorgesteld

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet x

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Presentatieblad onderzoeksgroep

Aanvullende informatie: 11-10-2011 gebeld en gemaild.  

11-10-2011 reactie terug gehad van Bartels met voorstel voor twee andere projecten.



Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex : derkshoes - westerbork

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene Geert Bartelds

functie servicemanager 

Eigen nummer

Gemaakte afspraken: volgende week nemen we contact op over de waarschijnlijke vervolgafspraken

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet x

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties x

Informatiebrief bewoners x

Aanvullende informatie:

11-10-2011 reactie terug met voorstel om dit project te bezoeken zijn geinterseerd en 

werken waarschijnelijk mee. volgende week nemen wij contact op om waarschijnlijk 

vervolgafspraken te maken 

11-10-2011 Dort terug gemaild met onderzoeksopzet, infobrief bewoners en schema

21/10 voicemail ingesproken, met vraag terug te bellen

21/10 teruggebeld, directeur akkoord, bestuur wordt nog akkoord gevraagd

27/10 bellen met henkjan van essen interim directeur derkshoes

na 1300 terugbellen

Woonzorgcentrum 't Derkshoes

Marsdijk 1

9431 LE Westerbork

tel:     0593-333366 secr@derkshoes.nl

http://derkshoes.org/Derkshoesverzorgingwonenwelzijnbrochure.pdf

27/10, henkjan van essen gesproken, zorgmanager tineke westerkant? Terugbellen vanmiddag

zij belt terug naar half vier op mobiel dort

mevr. w.c. sol mieke

22/11 vastgelegd

http://derkshoes.org/Derkshoesverzorgingwonenwelzijnbrochure.pdf


Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex : menno simons amsterdam

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene

functie

Eigen nummer

Gemaakte afspraken:

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet x

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Informatiebrief bewoners

Aanvullende informatie: Woonzorgdienstencentrum Menno Simonsz/Zonnehuisgroep Amstelland

Woonzorg Nederland www.woonzorg.nl

bouwjaar 1998

http://www.woonzorg.nl/project.php?project_id=121

Menno Simons

Noordhollandstraat 17-A

1081AS Amsterdam

tel: 020 - 517 1010

mevr. oud p.oud@zhga.nl evt mailen over 30 zorgappartementen

aanleunwoningen via woonzorg nl

jet altenaar

j.alphenaar@zhga.nl

dhr. Rijk Lam, telefoon (020) 666 24 22 huismeester/bewonersconsulent

r.lam@woonzorg.nl

http://www.woonzorg.nl/project.php?project_id=121
mailto:j.alphenaar@zhga.nl
mailto:r.lam@woonzorg.nl


Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex : mercator groningen (nb onder mercator maar ook kraaienest in database)

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene marjan pierie, gemaild met zorgmanager marja cruiming

functie zorgmanager 

Eigen nummer 050 5472525

0598 317417 vooranker

Gemaakte afspraken: gemaild, bellen volgende week

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet x

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties

Informatiebrief bewoners

Aanvullende informatie: kraaienest groningen

80 aanleunwoningen, 58 verzorgingsplaatsen, 3 top

 bouwjaar 1999

stichting ludgerus

Haykens Jansma Kremer BV Architectenbureau bna

 www.in-groningen.nl eigenaar

14/11 nee, geen medewerking, overgangssituatie

evt via woningbouwvereniging lefier groningen 050 - 369 36 93

hiekje terpstra speelt door naar mevr t rolvers

als dit niet lukt alsnog hunsingoheerd??

15/11 gelukt! Voor 29/11



Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex : st Franciscus - Veendam

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene Geert Bartelds

functie servicemanager 

Eigen nummer

Gemaakte afspraken: volgende week nemen we contact op over de waarschijnlijke vervolgafspraken

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet x

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties x

Informatiebrief bewoners x

Aanvullende informatie:

11-10-2011 reactie terug met voorstel om dit project te bezoeken zijn geinterseerd en 

werken waarschijnelijk mee. volgende week nemen wij contact op om waarschijnlijk 

vervolgafspraken te maken 

11-10-2011 Dort terug gemaild met onderzoeksopzet, infobrief bewoners en schema

21/10 voicemail ingesproken, met vraag terug te bellen

21/10 teruggebeld, directeur akkoord, bestuur wordt nog akkoord gevraagd

27/10 bellen met johan tromp directeur st franciscus

27/10 gebeld met johan tromp, wil kortsluiten met zorgmanager, komt vanmiddag terug, ook op data

Prins Bernhardlaan 56, 9641 LW Veendam

0598 - 36 67 00

27/10 vastgelegd voor 28/11, contact via johan tromp

Nathalie Mulderij - de Wit, zal cliënten en medewerkers benaderen voor de interviews



Onderstaand de in mijn beleving grootschalige ontwikkelde locaties als woonzorgzones,

1 Assen, Kloosterveste centrum gebied, ontwikkeld door de BAM,

Betrokkenpartijen

USUS te nieuw

Corporatie Woonconcept als verhuurder.

Zorginstellingen.’

Vanboeijen, Hans Jansen (gehandicapten.zorg Klant Arcadis

Icare ?

Interzorg Noord Nederland (Rik Schoenmaker) Klant Arcadis

2 Hoogeveen Krakeel te nieuw

USUS (ontwikkel/adviesbureau)

Corporatie Woonconcept als verhuurder

Vanboeijen Hans Jansen (gehandicapten.zorg) Klant ARCADIS

Icare thuiszorg

Jannes van de Sleeden.

3 Heerenveen Coornhert State 90 woningen te oud

Alliade zorggroep (klant Arcadis) dochteronderneming  Stichting Zorgcentra moerborch

Is van Woonzorg Nederland

Woonzorgcommplex

4 Via woningbouwcorporatie Elkien of Woonfriesland zou je nog informatie kunnen vragen, weet niet direct wie zich binnen deze corporaties er mee bezighouden,.

Daarnaast zou je ook Zorggroep Noorderbreedte kunnen proberen, daar werkt oud collega P&P Lies van Linge afdeling Vastgoed

Ik hoop dat je hiermee verder kunt.



1 Parkflat Stadsfenne 1970!

Adres: Dekemalaan 17 - 9604 ZG Sneek

Telefoon: 0515-437437 - E-mail: info@parkflatstadsfenne.nl 

Parkflat Stadsfenne is een appartementencomplex voor senioren. Bewoners genieten er zelfstandig en in alle privacy en veiligheid van een 

prettige woonomgeving. Belangrijk kenmerk van de service is dat een beroep op het uitgebreide servicepakket kan worden gedaan. Parkflat 

Stadsfenne te Sneek ligt centraal in het typisch Friese merengebied. De appartementen aan de oostzijde bieden een groots uitzicht op de landerijen 

aan het Sneekermeer. Vanaf het appartementencomplex zijn vele voorzieningen binnen handbereik. Er is een supermarkt op loopafstand en met 

eigen vervoer of Parkflat- taxi is het Sneeker winkelhart, het station, de huisarts of het ziekenhuis snel en eenvoudig bereikbaar. Het servicepakket 

wordtopdepagina‘Service’opdezewebsiteuitgebreidtoegelicht.

2 http://www.patrimonium-groningen.nl

3 http://www.woonzorggroep.nl/diensten/wonen-met-zorg/locaties#Drenthe

http://www.woonzorggroep.nl/diensten/wonen-met-zorg/locaties


Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex : Reggedal Enter

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene Jos Olde engberink via symposium waalwijk

functie servicemanager 

Eigen nummer

Gemaakte afspraken:

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

Informatie lectoraat

Samenvatting onderzoeksopzet x

Voorbeeld woonzorgatlas

Programma voor interviews en observaties x

Informatiebrief bewoners x

Aanvullende informatie: Marlou Dikken, secretaresse

0546 486658

28/10 heeft zij gemaild dat ze snel kiezen tussen di 15 nov (voorkeur)

- ma 21 nov (voorkeur)

- do 1 dec

3 nov terugbellen

wordt do 1 dec



Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex : De Blaauwe Hoeve, woonzorgcentrum en verpleeghuis

Gegevens gesprokene Truffinoweg 2

Naam gesprokene 4561 NT Hulst     Lex Janse werkt niet meernu dhr Maas Raad van bestuur Curamus

functie

Eigen nummer 0114-381381

Gemaakte afspraken:

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

x

Aanvullende informatie: raadvanbestuur@curamus.nl

14/11 gebeld notitie achtergelaten mail gestuurd

25/11 gebeld, wederom notitie naar directiesecretariaat, vanmiddag terugbellen

mail 7 dec geen medewerking in deze maanden

mailto:raadvanbestuur@curamus.nl


Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex : nassaulaan sportlaan middelburg

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene

functie

Eigen nummer

Gemaakte afspraken:

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

x

Aanvullende informatie:



Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex : het spijk lochem 1999 dorp 57 woningen

Gegevens gesprokene

Naam gesprokene

functie

Eigen nummer

0575 594 444 organisatie sutfene

Gemaakte afspraken: Zutphenseweg 202

7211 EK Eefde

Nog na te sturen stukken? www.sutfene.nl Stichting Sutfene zorgaanbieder Ja Nee

Hanzewonen, hoofdkantoor www.hanzewonen.nl

IAA Architecten - Enschede www.i-aa.nl x

Aanvullende informatie:

bij dienstencentrum/zorgsteunpunt

zorginfrastructuur: kantoor voor thuiszorg, welzijn ouderen, recreatieruimten, restaurant, zorgsteunpunt

zorggarantie: overbruggingshulp, directe hulp in noodsituaties

voorzieningen voor bewoners:begeleiding, verpleging, verzorging, groepsverzorging/dagopvang, recreatieve bezigheden, huishoudelijke hulp, alarmering, maaltijden

mevr rijsdijk zorgmanager 17 nov na 1430 terugbellen

a.rijsdijk@sutfene.nl

gebeld, lijkt middelgroot 55-66 zelfstandige woningen en 33 pg

nb op 9 dec opnieuw gebeld, nu omdat we een middelgroot complex nog zoeken

http://www.sutfene.nl/
http://www.hanzewonen.nl/
http://www.i-aa.nl/
mailto:a.rijsdijk@sutfene.nl


Bijlage 10 Nabelschema's Radboud Universiteit thesis - De Wenselijke Schaal

Datum:  Beller: 

Tijstip :

Complex : de berken milheeze

Gegevens gesprokene annemiek de ridder 049234888 goed wonen gemert wbv extramurale deel

Naam gesprokene a.deridder@goedwonengemert.nl

functie locatie verantwoordelijke

Eigen nummer

Gemaakte afspraken: di 20 dec observatie dag

Nog na te sturen stukken? Ja Nee

x

Aanvullende informatie: hedwig de jong 0492-338844 zorgmanager intramurale deel zorgboog

bij dienstencentrum/zorgsteunpunt25 intra, 19 extramuraal, ggz groep jongeren in klooster toegevoegd

zorginfrastructuur:

zorggarantie: henk.de.vaan@zorgboog.nl facilitair manager, vanaf begin betrokken

voorzieningen voor bewoners:ferdie lambert  zorgboog bouwzijde

vincent de smet
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