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Studio van de cliënt

•  De studio is naar eigen smaak in te richten
•  De studio is goed toegankelijk voor rolstoel
•  Elke studio heeft wifi

De ramen zijn laag 
zodat er ook vanuit 
een rolstoel zicht is 
op buiten

Mogelijkheid voor 
een pantry of een 
kast 

Elke studio is 
voorzien van een 
badkamer

Huisvesting

Studio’s met een 
gezamenlijke woonkamer

Meer weten?

Visie op wonen

’s Heeren Loo ondersteunt cliën-

ten waar mogelijk thuis. Is dit niet 

(meer) mogelijk? Dan kun je bij 

ons wonen met ondersteuning. 

Dit kan in een woonwijk of op een 

van onze zorgparken. De afdeling 

vastgoed zorgt er samen met de 

zorgmedewerkers, cliënten en  

verwanten voor dat je in onze 

gebouwen zo fijn mogelijk kunt 

wonen, werken of leren.

Contact:

Secretariaat Vastgoed

088 037 15 03

’s Heeren Loo 

’s Heeren Loo helpt mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking of  

andere beperking. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland. We helpen je het beste 

antwoord te vinden op de vragen die voor jou belangrijk zijn. Wie ben je? Wat wil je? 

Wat kun je? En wat heb je nodig? Jij maakt je eigen keuzes - dichtbij en samen met 

de mensen die belangrijk voor je zijn. Wij helpen je daarbij, met meer dan 125 jaar 

aan kennis en ervaring uit de praktijk en de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk 

onderzoek en innovaties. Zo helpen we je verder in je leven.

Ga naar

sheerenloo.nl



Huisvesting

Entree

Personeels- en bezoekerstoilet Wasruimte

Bergruimte

Technische ruimtes

Achter-ingang voor 
bevoorrading

Voorraadkast en/of  
medicijnkast

Enckerkamp Ermelo Haagwinde Tiel Pa Hoeklaan Druten

Van beide kanten 
komt er daglicht 
binnen in de 
woonkamer De gangen zijn kort

 Er is een ruim 
opgezet en 
veilig terras dat 
toegankelijk is 
voor rolstoelen 

Vanuit de keuken 
is goed zicht op de 
woonkamer

Ruimte voor kantoor,  
slaapwacht of 
snoezelbadkamer 

Twee woningen per gebouw

Bij nieuwbouw zijn er in een gebouw minimaal steeds 

twee woningen, elk voor een woongroep van acht 

mensen. Tussen de twee woningen is een technische 

ruimte, een bergruimte en een extra ruimte. Afhanke-

lijk van de wensen van de woongroepen wordt deze 

extra ruimte gebruikt als snoezelbadkamer, als ruimte 

voor de slaapwacht of als overlegruimte.

Bouwen volgens een standaard

We bouwen en renoveren woningen op de woonzorg-

parken zo veel mogelijk op dezelfde manier. Natuurlijk 

stemmen we dat af met zorgmedewerkers, de afdeling 

zorgbeleid, cliënten, vastgoed en externe partijen. We 

maken gebruik van de ervaring en kennis van al deze 

mensen. Samen zorgen we ervoor dat de woning ge-

schikt is voor verschillende cliëntgroepen. Bij de ont-

wikkeling van de woning houden we al rekening met 

hun speciale wensen. Zo kunnen we gebouwen lange-

re tijd gebruiken zonder hoge verbouwingskosten en 

tegen een gunstige prijs. De standaard is aan te passen 

naar de actualiteit. Daarom gaan we regelmatig na hoe 

de ervaringen van bewoners en medewerkers zijn.

Elke woning is uniek

Ondanks dat we volgens een standaard bouwen en 

renoveren ziet elke woning er anders uit. Zowel aan 

de buitenkant als aan de binnenkant. Dit doen we door 

verschillende materialen en kleuren te gebruiken. En 

door elke woning anders in te richten. 

Uitgangspunten bij nieuwbouw en renovatie:

•  Meerdere cliëntengroepen kunnen de woning gebruiken

•  De woning is rolstoeltoegankelijk 

•  De woning is bij voorkeur gelijkvloers

•  Bewoners en medewerkers kunnen een eigen  

huishouding voeren

•  De woning ziet er zo veel mogelijk uit als een  

‘gewone’ woning

•  Gebruiksvriendelijkheid voor bewoner en medewer-

ker gaan vóór technische toepassingen 

•  Elke woning heeft een eigen sfeer, zowel van binnen 

als van buiten

•  Bewoners en medewerkers zijn betrokken bij de  

inrichting van de woning

•  Iedere woning is geschikt voor een uitluisterunit en/

of andere domotica naar keuze.

Mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag kunnen bij ’s Heeren Loo op veel manieren wonen. 
Eén van deze manieren is beschermd wonen op een van onze woonzorgparken. Deze zorgparken 
zijn door heel Nederland te vinden. Op deze parken zijn veel voorzieningen voor mensen met een 
ingewikkelde en langdurige zorgvraag. Zij wonen in een woongroep en krijgen een eigen studio. 
Per acht studio’s is er een gezamenlijke woonkamer.




