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Nog drie keer oliebollen en vuurwerk…
‘We zullen de buren en de Coop missen!’
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Niet geschikt
Leidinggevenden Flinq, Mark Dubbelboer en Linda de Vries van 
De Vennen, laten weten dat de locatie in Muntendam al langer 
niet meer aan de eisen van de tijd voldeed. “Het pand is onge-
schikt, te gehorig en alles loopt door elkaar. Met name de af-
gelopen vijf jaar is hard gewerkt aan nieuwbouwplannen, maar 
helaas zijn ze vanwege diverse omstandigheden afgeketst. Hoe 
lang het nog gaat duren voor we daadwerkelijk nieuw kunnen 
bouwen, weten we niet. We hebben gezegd: we gaan in elk 
geval uit De Vennen.”

Grote vooruitgang
Ook Touwslager 30 is dus een tijdelijk onderkomen. “In janu-
ari zijn we in Sappemeer begonnen met kleine aanpassingen 
en vooral veel schilderwerk. We willen hier drie gezamenlijke 
woonkamers realiseren en een aantal slaapkamers vergroten. 
Verder investeren we in warme aankleding van de gezamenlijke 
ruimtes, zodat de jongeren die hier gaan wonen zich prettig en 
veilig voelen. Dan is er plek voor in totaal achttien jongeren tus-

sen de tien en achttien jaar. We gaan werken in drie groepen, 
die alle drie een eigen opgang krijgen, inclusief een eigen tuin. 
Dat is al een grote vooruitgang, vergeleken met De Vennen. We 
denken dat de aanpassing een kleine drie maanden in beslag 
zal nemen, zodat we daarna kunnen verhuizen. Dat zal eind 
april of in mei zijn.”

Verhuisplan
Achter de schermen wordt al hard gewerkt aan een verhuisplan. 
“Dan heb je het over overleg met de jongeren en hun ouders, 
verandering van scholen en nog veel meer. Eerst moet duidelijk 
zijn wat er precies gaat gebeuren, voordat we met de jongeren 
en hun ouders verder praten. Anders brengt het alleen maar 
onrust en dat willen we niet. We hebben al wel de buurtbewo-
ners hier in Sappemeer uitgenodigd voor een eerste kennisma-
king. De reacties waren positief. Ja, nieuwbouw vergt tijd en van 
hieruit kijken we weer verder.”

De Vennen gaat verhuizen
Al een jaar of tien praten ze over nieuwbouw. Steeds weer zijn er omstandigheden waardoor de 
plannen in de ijskast worden gezet. Toch is er de afgelopen periode één knoop doorgehakt: de 
huur van het huidige onderkomen van De Vennen in Muntendam is per 1 juni 2016 opgezegd. 
Dit betekent dat ze op zoek moesten naar nieuwe huisvesting voor de vijftien jongeren die er 
momenteel wonen. Dat nieuwe onderkomen – met net als nu plek voor achttien jongeren - werd 
gevonden aan Touwslager 30 in Sappemeer, een pand dat eerder in gebruik was bij NOVO en 
wordt gehuurd van de collega-zorgaanbieder.

2 Bouwnieuws



3 Bouwnieuws

Levensloopbestendig
Wat waren ze in 2001 blij met hun nieuwe onderkomen aan 
de Grevingaheerd in Beijum. Tweeëntwintig mensen wonen 
in het drie etages hoge gebouw en vier wonen in de directe 
omgeving. “Destijds waren we blij met de studio’s met elk een 
eigen toilet en douche, maar vandaag de dag zijn deze kamers 
te klein”, zegt Niesje. “Bovendien is het pand niet levensloop-
bestendig, er zit namelijk geen lift in. Eén van de bewoners 
werd afhankelijk van een rolstoel en moest op de begane grond 
gaan wonen. Ook de andere bewoners worden ouder en dus 
is nieuwbouw gewenst. We praten er al zes jaar over en half 
december is de knoop doorgehakt.”

Vertraging
Woningcorporatie Patrimonium gaat nieuw bouwen op het 
terrein waar eerder in de wijk zorgcentrum Innersdijk stond. Op 
dit moment wordt het Programma van Eisen opgesteld”, aldus 
Niesje. “Er wordt gedacht aan de bouw van 24 appartemen-
ten op twee woonlagen. De helft van de nieuwbouw is straks 
bestemd voor sociale woningbouw. De begane grond wordt van 
de gemeente, voor onder andere Wij Beijum. Als alles volgens 

de plannen verloopt, start de bouw in de zomer van 2016 en 
hopen we in 2018 te kunnen verhuizen. Alles is iets vertraagd, 
omdat er eerst de crisis was, daarna veranderden de nieuw-
bouwplannen van zorgcentrum Innersdijk en ten slotte wordt 
onderzocht of er aardbevingsbestendig moet worden gebouwd. 
We willen - cliënten, verwanten en begeleiders - op basis van 
Regie Op Locatie (ROL) zoveel mogelijk samenwerken in het 
organiseren van de nieuwbouw en de verhuizing.”

Eigen huisje
Eén van de bewoners laat weten dat hij graag een tweeper-
soons appartement wil, omdat hij gaat samenwonen met zijn 
verloofde. “Dan wil je niet naast elkaar wonen in twee eenper-
soonsappartementen, dat is geen samenwonen”, zegt hij. Anita 
twijfelt of ze wel mee gaat naar de nieuwbouw, omdat ze ook 
wel eens buiten de stad wil wonen. “Maar niks is zeker. Ik denk 
er gewoon over. Ik zou ook wel een eigen huisje willen. Ik heb 
nu een studio, wel met een eigen wc en douche, maar ik zou 
graag wat meer ruimte willen hebben. Er is nog alle tijd, dus ik 
hoef nog niks te beslissen”, zegt ze. 

Nog drie keer oliebollen 
en vuurwerk… 
Nog drie keer oliebollen en vuurwerk en dan gaan we verhuizen...! De begeleiders aan de 
Grevingaheerd in de stad Groningen hebben met behulp van pictogrammen het verhuisjaar in 
beeld gebracht. Een aantal bewoners zit samen met coördinerend begeleider Niesje ten Have 
eind december aan de koffie om de nieuwbouwplannen eens door te nemen. 



Het Zijlhuis
Bert: “Er is goed gekeken naar bespa-
ringen op kantoorhuisvesting van de 
ondersteunende diensten. Hoe kun-
nen we zo optimaal mogelijk gebruik 
maken van de ruimtes? De tempera-
tuur in het pand aan de Euroweg liet 
te wensen over en ook is het heel 
gehorig. Bijkomend voordeel van de 
verhuizing naar het Zijlhuis is dat me-
dewerkers het plezierig vinden om in 
één gebouw te werken, de lijnen zijn 
zo korter.”

Hans: “Ons doel is om op allerlei 
manieren optimaal gebruik te maken 
van de beschikbare ruimte. Dit bete-
kent bijvoorbeeld ook het toepassen 

van ‘anders werken’. Denk aan een 
flexibele indeling van kantoren en 
het inrichten van stilteplekken. Het 
inrichten van het Zijlhuis is een soort 
proeftuin. Met deze indeling stimule-
ren we ook ontmoeting en samenwer-
king. We gaan onderzoeken hoe dit 
anders werken bevalt. Mogelijk gaan 
we het doortrekken naar onze andere 
kantoorhuisvesting.” 

Jan Jongstra: “Het team van het 
roosterbureau, bureau Vastgoed en de 
afdeling Facilitaire zaken verhuizen 
naar het Zijlhuis. De catering is ook 
veranderd, op werkdagen zijn er nu 
twee vaste cliënten werkzaam. Ze 
worden dagelijks ondersteund door 

een mobiel-team van medewerkers 
en cliënten. Ook komen er meerdere 
kleine vergaderplekken en een effi-
ciëntere indeling van de vergaderruim-
tes met bijvoorbeeld smarttelevisie. 
Daarnaast willen we stimuleren dat 
de patio meer gebruikt gaat worden. 
Deze grenst na de verbouwing aan de 
kantine.”  

Duurzaam bouwen
Bert: ”Duurzaam bouwen is een 
speerpunt voor ons. Nieuwbouw wordt 
vanaf 2018 energieneutraal. Onze 
lijfspreuk is: wat je binnen vijf jaar 
kunt terugverdienen, moet je doen. 
Wat je binnen acht jaar terugverdient, 
daar moeten we met elkaar over 
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Het Zijlhuis in Tolbert – het dienstencentrum van De Zijlen - is verbouwd. Afgelopen jaar 
verhuisde de drukkerij van het Zijlhuis naar de Brede School in Zuidhorn. Hierdoor kwam 

een grote ruimte leeg te staan. Er is besloten om een deel van de kantoren van de Euroweg 
te verplaatsen naar het Zijlhuis. Zo wordt bespaard op de huur van ruimtes aan de Euroweg. 

Hans Buist en Bert Achterhof van Bureau Vastgoed, Jan Jongstra, adviseur Facilitaire Zaken 
en arbo-adviseur Jan Hadderingh vertellen meer. 

Duurzaam en 
aardbevingsbestendig bouwen
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praten. We hebben al belangrijke stap-
pen gezet, bijvoorbeeld qua CO2-uit-
stoot en energiekosten.”  

Hans: ”Bij duurzaam bouwen kijken 
we steeds naar slimme oplossingen. 
Warmteterugwinning, sensoren voor 
het aan- en uitschakelen van licht, 
luchtstromen op afstand regelen, 
slimme meters toepassen en derge-
lijke. Met die slimme meters krijgen 
locatiehoofden inzicht in het verbruik 
van gas, water en licht. Daarop kunnen 
zij samen met de teams weer sturen. 
Het gaat dus ook om bewustwor-
ding en beïnvloeding van gedrag. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat cliënten en 
medewerkers bewust leren omgaan 
met energie.” 

Bert: ”Ik heb een presentatie gegeven 
bij de woonvorm Marum over energie. 
Daarop hebben cliënten en medewer-
kers bijvoorbeeld de temperatuur van 
de cv ‘s nachts lager gezet en hebben 
ze gekeken naar andere vormen van 
energiebesparing.”

Hans: “De vraag is wel of je alles met 
technologie moet oplossen. Hoe zit 
het dan met de eigen regie? Dat is een 
continu zoekproces. Welke technologie 
gebruiken we en hoe vinden we onze 
weg daarin met cliënten en medewer-
kers? Bij de aanschaf wegen we altijd 
de duurzaamheid af tegen de kosten, 
terwijl we kijken naar de toekomst. 
We weten niet hoe de toekomst eruit 
zal zien. Met nieuwbouw willen we zo 
bouwen, dat de woningen voor ieder-
een geschikt zijn.”

Aardbevingsbestendig bouwen
Jan Hadderingh: “Bert en ik zijn in 
gesprek met de NAM en de hulpverle-
ningsdiensten over de aardbevingen in 
Groningen. De locaties in Middelstum
en in Appingedam liggen in het 
aardbevingsgebied. Onlangs heeft 
de NAM uitleg gegeven op de locatie 
Fraamborg in Middelstum. Er kwamen 
elf zorgorganisaties uit het gebied 
bijeen om te praten over de mogelijke 
gevolgen van de aardbevingen en hoe 
bewoners kunnen worden voorgelicht. 
De NAM heeft namelijk wel scholen en 
ziekenhuizen bezocht en voorgelicht, 

maar heeft dit niet bij de zorgorganisa-
ties gedaan. De NAM heeft de zorgge-
bouwen overigens wel geïnspecteerd. 
Voor De Zijlen heeft dit geen grote 
gebreken opgeleverd. Momenteel 
wordt onderzocht wat er gebeurt met 
gebouwen als er een beving van 5 
op de schaal van richter plaatsvindt. 
Moet in dat geval bijvoorbeeld het 
trappenhuis in Appingedam worden 
verstevigd?” 

Jan: ”Voor ons is de zorgcontinuïteit 
voor Middelstum en Appingedam het 
belangrijkste speerpunt. Stel dat een 
gebouw moet worden ontruimd. Hoe 
regelen we dat het beste? Daarop 
moeten we goed voorbereid zijn. 
Daarover zijn we dan ook in overleg 
met andere zorgorganisaties, zodat we 
elkaar kunnen helpen.”
 
Bert: ”Voor de bestaande bouw 
hebben we contact met de NAM en 
het Centrum Veilig Wonen. Bij schade 
worden de gebouwen hersteld en ver-
stevigd. Voor nieuwbouw in het gebied 
zijn nu richtlijnen voor bevingsbesten-
dig bouwen.”
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Facilitair beheerder van het prachtige gebouw is Aath Pijpker 
van De Zijlen. “Ik ben verantwoordelijk voor het gebouw - waar-
onder de aansturing van de conciërges - en alles wat daar bij 
komt kijken, zodat gebruikers het pand goed en veilig kunnen 
gebruiken. Ik zorg ervoor dat het gebouw in een goede conditie 
blijft. Daarnaast houd ik me bezig met de reproafdeling.”

Zoen- en zoefzone
Het gebouw staat aan de rotonde bij het gemeentehuis in Zuid-
horn en is voorzien van allerlei nieuwe snufjes. “Het ventila-
tiesysteem voorziet alle ruimtes van verse lucht”, vertelt Aath. 
“Die lucht wordt continu gezuiverd en hergebruikt. Het pand 
wordt verwarmd door aardwarmte en de elektriciteit wordt op-
gewekt met behulp van zonnepanelen. Het gebouw wordt om-
ringd door twaalf verschillende bomen, voorzien van informatie 
en nestkastjes. Rondom de school zijn rijstroken waar ouders 
hun kind kunnen brengen en halen. Daarnaast worden diezelfde 
stroken gebruikt voor sport en spelactiviteiten. We noemen het 
de ‘Zoen- en zoefzone’.” 

Conciërges 
Als beheerder is Aath veel bezig allerlei activiteiten in te plan-
nen, waaronder het gebruik van de sportzaal of vergaderingen 
van bijvoorbeeld een oudercommissie. “Er zijn per dag ongeveer 

zevenhonderd mensen in het gebouw”, zegt Aath. “Daarvoor 
moet van alles worden geregeld, wil dit allemaal goed lopen.” 
Aath krijgt hierbij ondersteuning van drie conciërges waaronder 
Martijn Selbach. Martijn kwam binnen via werkbemiddeling van 
De Zijlen. Hij doet bijvoorbeeld cateringwerkzaamheden, haalt 
het gescheiden afval op en leegt dagelijks de brievenbus.   

Leuk!
Op de repro van De Zijlen werken acht tot tien mensen in de 
week. Frans werkt nu een paar maanden op zijn nieuwe werk-
plek en is enthousiast. “Ik werk hier van maandag tot en met 
donderdag. Ik doe veel dezelfde klussen, net als op het Zijlhuis. 
Ik vind het hier heel leuk! Ik heb alleen nu wel meer reistijd, 
omdat ik in Leek woon. Ik rijd mee met anderen en dat kost 
tijd.” Margot heeft het ook erg naar haar zin. Ze vindt het leuk. 
Wat ze vooral mooi vindt, is het uitzicht als je boven in het ge-
bouw uit het raam kijkt. Het werk is hetzelfde als in het Zijlhuis, 
maar nu zijn er meer klussen. Margot wil niet meer terug naar 
het Zijlhuis. Aath vertelt tot slot dat er ook van andere organisa-
ties opdrachten binnenkomen. Bijvoorbeeld het maken van een 
kerkkrantje en opdrachten van ondernemers. Ook de Zonnehuis-
groep Noord gaat hun reproklussen onderbrengen bij de Brede 
School en daar zijn alle medewerkers blij mee.

Medio september verrichtte wethouder Henk Bakker de openingshandeling van Brede School 
De Noordster in Zuidhorn. Jarenlange voorbereiding heeft geresulteerd in dit unieke en 
duurzame gebouw. De Noordster biedt onderdak aan basisscholen De Borgh en Het Anker, 
kinderopvang SKSG, een kinderpraktijk voor fysiotherapie en de reproafdeling van De Zijlen.

Blij met nieuwe Brede School en groeiend aantal klussen



Heel blij
Jos vertelt dat de ervaringen goed zijn. “Van bewoners hoor je vooral dat ze heel 
blij zijn met hun eigen sanitair”, zegt hij. “Het pand heeft een begane grond en een 
verdieping en is gebouwd in een u-vorm. Er wonen per blok zes cliënten, in totaal 
begeleiden we hier 24 bewoners. We zijn erg blij met de nieuwe locatie. Uiteraard 
hebben we nog wel wensen. Zo willen we nog graag een snoezelhut met veranda. 
Deze blokhut wordt binnenkort gebouwd. Ook hebben we niet veel opslagruimte. Hier 
zoeken we nog een oplossing voor. De gezamenlijke huiskamers zijn ingericht naar de 
smaak van de bewoners. In de huiskamer beneden vindt ook dagbesteding plaats. Dit 
is soms nog een beetje zoeken naar de balans tussen dagbesteding en de functie van 
huiskamer.” 

Goed Leven
Aan de Hooizolder 62 begeleidt De Zijlen cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag, 
cliënten die ernstig meervoudig beperkt zijn en ouderen. “De ouderen wonen zowel 
beneden als boven”, aldus Jos. “Het begeleiden van deze drie groepen vergt veel 
energie, is soms ingewikkeld, maar we vinden het ook een uitdaging. We hebben 
besloten dat we op basis van de LACCS-visie willen gaan werken. Dit betekent voor 
begeleiders die nu cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag ondersteunen, een nieu-
we manier van werken. De LACCS-visie staat voor een Goed Leven voor mensen met 
ernstige beperkingen. Dit betekent dat het ‘goed voor elkaar is’ op vijf verschillende 
gebieden: Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende 
tijdsbesteding.”

Planning 
Naast en tegenover de locatie ligt nu nog een braakliggend terrein. Hier worden parti-
culiere woningen gebouwd, waaronder zes vrijstaande woningen. 
Alle woningen hebben vergelijkbare gevels voor een eenduidige uitstraling. Han ver-
telt dat de nieuwbouw van Sintmapark op schema ligt. “De volgende fase is de sloop 
en nieuwbouw van De Wierde. Deze nieuwbouw krijgt een andere uitstraling dan 
de Hanenbalk en Hooizolder. Daarna volgt de bouw van de multifunctionele ruimtes. 
Volgens de planning start de sloop en nieuwbouw van de Wierde komend najaar en is, 
als er geen kink in de kabel komt, alles eind 2019 klaar. Dan hebben in totaal 
120 cliënten hun nieuwe woning op Sintmapark betrokken.” 

Hooizolder 62 is overigens nog niet officieel geopend. Jos oppert het idee om dit in 
april 2016 te doen. Precies een jaar na de verhuizing. 
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Sintma-
park in 
wording
In april 2015 verhuisden 
bewoners van de Dobbe en 
de Wierde op Sintmaheerdt 
in Tolbert naar hun nieuwe 
onderkomen aan de Hooi-
zolder 62 op Sintmapark. 
Hoe bevalt het bewoners en 
medewerkers? En hoe staat 
het met de planning van de 
nieuwbouw? We praten met 
locatiehoofd Jos Alkema en 
projectleider Bureau 
Vastgoed Han Dollekamp.



Grotere kamer
Na meer dan 35 jaar met veel plezier in 
de Woldstee te hebben gewoond staat 
er nieuwbouw op stapel. Jan vindt het 
wel goed: ”Want mijn kamer mag wel 
groter”, zegt hij. “Er zit nu geen aparte 
slaapkamer in en dat wil ik wel graag.
Ik vind het niet prettig om m’n bed in de 
kamer te hebben. Bovendien heb ik zo 
niet veel ruimte over. Vooral een eigen 
wc en douche vind ik heel prettig.” 
Miranda laat weten dat veel bewoners 
met name dit laatste als een flinke voor-
uitgang zien.  

Per cliënt gekeken
Zodra de handtekening van de gemeente 
is gezet, gaat de bouw van start. Als alles 
volgens de plannen verloopt, is dat deze 
maand nog. “We willen dus graag een 
zachte winter”, zegt Miranda lachend. 
Ze vertelt dat de nieuwbouw uit twintig 
appartementen bestaat, allemaal op de 
begane grond. “Daarnaast komen er vier 
studio’s voor mensen die weinig gebruik 
maken van hun eigen ruimte. Zij hebben 
meer nabijheid van de begeleiders nodig 
en zijn daarom vaker in de gemeen-
schappelijke ruimtes te vinden. We heb-
ben per cliënt gekeken wat iemand nodig 

Nieuwbouw Woldstee Onstwedde

‘We zullen de 
buren en de Coop 
missen!’
Toen de buren hoorden dat de Woldstee in Onstwedde 
plannen maakte om aan de Landlaan in het dorp een nieuwe 
locatie te bouwen, opperden ze gelijk om de oude Woldstee 
aan de Jabbingelaan te slopen en op dezelfde plek nieuw te 
bouwen. “We zullen onze buren dan ook missen”, zeggen 
bewoner Jan Hendriks en persoonlijk begeleider Miranda 
Hemme, “en we moeten straks iets verder lopen naar de 
Coop.” 
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heeft. De gemiddelde leeftijd is hier 
vijftig jaar. Jan is de jongste en Gretha 
van tachtig is de oudste.”

Verhoez’n
Na de eerste berichten over nieuwbouw 
gingen cliënten, familieleden en bege-
leiders met elkaar in gesprek. Ze gingen 
zelfs met behulp van blokjes aan het 
bouwen. De belangrijkste vragen waren: 
‘Wat willen we, wat past bij ons en wat 
vinden we mooi?’ “Sommige cliënten 
konden zich er niet zo druk om maken”, 
zegt Miranda, “maar ik weet zeker 
wanneer de eerste schep de grond in 
gaat, wordt alles ook voor hen concre-
ter. Anderen zijn al aan het sparen voor 
nieuwe meubels. We hebben nu een 
werkgroep met daarin twee cliënten, 
twee ouders, drie begeleiders en iemand 
van de afdeling Vastgoed van De Zijlen. 
Samen denken we na over van alles: van 
theelepeltjes tot keukens, huiskamers, 
gordijnen en kleuren. Het is leuk om te 
zien hoe iedereen er mee bezig is. We 
hebben verhuisboeken en één van de 
vrijwilligers maakt foto’s. Er is maar één 
bewoner die heeft gezegd: ‘Ik wil nait 
verhoez’n’.”  

Buren
Als enig nadeel zien bewoners en be-
geleiders het feit dat ze hun buren gaan 
missen. “Dit is een dorp waar mensen 
betrokken zijn op elkaar”, vertellen Jan 
en Miranda. “We hebben veel vrijwilli-
gers in de tuingroep, de knutselclub of 
de vriendenkring. Ze doen kleine klusjes 
of rijden met de bus. Als cliënten intern 
verhuizen, kunnen we altijd een beroep 
doen op onze directe omgeving. In ruil 
belonen wij de buren met een stamp-
potbuffet, dan koken wij voor ze. In de 
zomer organiseren we een barbecue voor 
de buren en we nodigen hen uit voor 
onze nieuwjaarsreceptie. We hebben al 
kennis gemaakt met een aantal nieuwe 
buren en die zijn allemaal positief. We 
hopen begin 2017 te kunnen verhuizen.”


