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KLEINSCHALIG WOONINITIATIEF

‘Zorg met
aandacht’
‘Een fijne plek vinden voor pap of mam, gewoon omdat het thuis echt niet meer gaat. In Nuth en Landgraaf wonen ouderen gezellig bij elkaar en krijgen ze
24 uur per dag zorg. Zorg met aandacht.’
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H

et zorginitiatief dat Ron Murrer van
Delphinium bedacht, is uniek voor de
regio. ‘Boven de rivieren zie je al
meer zorgresidenties. Vaak zijn dit
dure woonvormen waar ouderen goed verzorgd
van hun oude dag genieten en de nodige zorg
krijgen aangeboden. Het idee sprak me aan,
maar ik wilde het dan wel voor iedereen toegankelijk en betaalbaar maken. Dus een mooie plek
vinden voor ouderen om samen te kunnen wonen, een thuis waar ze geheel verzorgd worden.
We koken zelf, we doen de was en bieden mensen een eigen woonruimte met zit- en slaapgedeelte en een doucheruimte, indien gewenst.
Doordat we dit efficiënt inrichten, kunnen we de
huur laag houden. De zorg die verleend wordt is
thuiszorg en wordt betaald uit het Persoonsgebonden budget, mensen hebben dus een zorgindicatie nodig. Wat we hier doen, is mensen bij
elkaar brengen en budgetten efficiënt combineren. En dat werkt goed.’
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ZORGVILLA ‘De ideale plek voor ons idee
vonden we in 2012 in Nuth. Zorgvilla Ridderspoor bleek perfect om met dit zorgconcept te
starten. Ik ging dan ook met mijn plan naar mijn
huisbankier en vond een luisterend oor bij John
Janssen van Rabobank Parkstad Limburg. Hij
heeft het met aandacht opgepakt en hierdoor
heb ik de aankoop en een verbouwing kunnen
financieren. Ik heb zelf geen zorgachtergrond,
maar ik vond een perfecte aanvulling in Debby
Stienen. Zij werkt als zorgmanager bij Delphinium en stuurt de organisatie op zorginhoudelijk
gebied aan. Debbie en ik hebben dezelfde visie
op zorgverlening en ik wist meteen dat ik dit
plan met haar wilde uitvoeren. Vanaf dag één is
zij erbij betrokken. In 2011 zijn we met zijn vieren gestart met zorg in de wijk, toen kwam onze
zorgvilla in Nuth en nu zijn we sinds kort op een
tweede locatie in Landgraaf van start gegaan
met zorgresidentie De Voort, die nu al helemaal
vol zit. We hebben zelfs zes mensen op de
wachtlijst en werken nu al met 37 mensen vol

Ron Murrer: 'Een kleinschalige woonvorm, waar alle
zorg voorhanden is. We
creëren een thuis, voor een
fijne oude dag. En, heel belangrijk, voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.'
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enthousiasme om iedereen van goede, betrokken zorg te voorzien.'

HERGEBRUIK EN HERKENNING ‘We
willen mensen een thuis geven, echt het gevoel
hebben dat we dit samen doen’, gaat Ron verder.
‘Een van de belangrijke punten is dan ook het
zien van je eigen spulletjes om je heen, vooral
bij dementie geeft dat herkenning, zorgen die
kleine dingen voor een vertrouwd gevoel. We
hebben een gezamenlijke huiskamer en eetkamer die helemaal is ingericht met spullen van
bewoners. Als mam nog een mooie kast heeft,
waarom deze dan niet een goede plek geven in
de woonruimte? Of wat dacht je van die gemakkelijke stoel waar pap altijd op zit, hoe fijn is het
dat hij hier ook gewoon op zijn eigen stoel kan
zitten? Ook de schilderijen overal zijn van mensen zelf. Het is hergebruik maar vooral ook herkenning. Dit huis is van de bewoners, samen
creëren we dat thuisgevoel.'

AANDACHT VOOR WELBEVINDEN ‘Hetzelfde geldt natuurlijk voor de eigen woonruimte, iedereen kan dit geheel naar eigen wens inrichten. Het thuis zijn en betrokken zijn bij het
huishouden proberen we zoveel mogelijk door
te voeren. Samen bepalen we het weekmenu,
want de gezamenlijke maaltijd, gezond en gezellig, is een belangrijk onderdeel van je goed voelen. Dit wordt ter plekke bereid waardoor mensen ook ruiken en zien wat er gekookt wordt.
Daarnaast knutselen we, puzzelen we of spelen
we een spelletje. Het personeel krijgt hier de
tijd, zodat er alle aandacht is voor het welbevinden van de mensen. De cliënt bepaalt. We verzorgen iedereen zoals we zelf verzorgd zouden
willen worden. Met betrokkenheid en aandacht
dus.’
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