
Sfeer: 
kwaliteit van l even 

met  sprongen 
 omhoog

Steeds meer aandacht voor ambiance in zorg

De tijden zijn veranderd. Kochten zorginstellingen jaren 

geleden eigenlijk alleen tafels en – vooral – beige stoelen als 

meubelstukken, tegenwoordig wordt veel aandacht besteed 

aan een sfeervolle inrichting van zieken-, verzorgings- en 

verpleeghuizen. Allerlei kleuren en materialen zijn mogelijk. 

Ambiance is het toverwoord.

ZI thema ambiance

[ door Johan Koning ]
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ambiance is wat de klok slaat in het hedendaagse verzorgings- of 
verpleeghuis. Ook ziekenhuizen besteden steeds meer aandacht 
aan sfeer. achterliggende gedachte is dat patiënten en bewoners 
in een sfeervol aangeklede omgeving een betere kwaliteit van 
leven hebben.
meubelleveranciers verkochten vroeger vooral meubelen aan zorg-
instellingen, blikt divisiemanager Zorg en Welzijn Gert bergsma 
van meubelproducent en projectinrichter Kembo dertig jaar terug 
in de tijd. tegenwoordig leveren producenten niet alleen meubilair, 
maar houden zij zich als projectinrichter ook bezig met de aan-
kleding van de ruimten waar de nieuwe meubelen komen te staan.
“ik praatte vroeger wat met de directeur van wat toen nog een 
bejaardentehuis heette en dat was meestal ook de enige gespreks-
partner die ik had”, vervolgt bergsma zijn terugblik in de tijd. “Die 
zei dan: ik heb hier een recreatiezaal en die staat het grootste ge-
deelte van de dag leeg. maar de zaal moet wel gebruikt kunnen 
worden. Gert, maak jij voor mij een offerte voor honderd stoelen 
en twintig tafels. De kleur wordt overigens beige.”
Joost Graat, branchemanager Zorg en Welzijn van ahrend inrich-
ten, heeft dezelfde ervaring. “een recreatiezaaltje moest worden 

Bernard van Gisteren, 
servicemanager AxionCon-
tinu De Ingelanden in Utrecht

“De ambiance heeft bij de 
bouw van De Ingelanden, het 
eerste nieuwbouwproject van 
de AxionContinu groep, een 
grote rol gespeeld. Daarom 
hebben we besloten om 
vroeg in de bouwprocedure 
ook een binnenhuisarchitect 
in te schakelen om ons van 

advies te voorzien. De Inge-
landen is een verpleeghuis 
voor kleinschalig wonen, met 
groepen van maximaal acht 
bewoners. Het thuis voelen 
staat centraal; we spreken 
dan ook niet meer van 
afdelingen, maar van wonin-
gen. We zijn nu een paar 
maanden bezig en in het 
begin hadden de bewoners 
nog wel het idee van een kil 
en kaal gebouw. Maar gaan-
deweg is dat veranderd, 
ook omdat de bewoners 
eigen meubels en schilderijen 
plaatsten. Wij kunnen als 
organisatie wel van tevoren 
alles bepalen, maar de 
meubels en schilderijen die 
ik mooi vind, vinden onze 
bewoners niet mooi. Door 
eigen spullen te gebruiken, 
geven ze een personal touch 
aan hun leefomgeving. Zo 
voelen ze zich meer thuis.”

Krista Theelen, hoofd in-
terne dienst van de locaties 
Woonzorgcentrum Bergh in 
St. Odiliënberg en Woon-
zorgcentrum Bosscherhof in 
Herkenbosch van Zorggroep 
Noord- en Midden-Limburg

“Bij de Europese aanbe-
steding van beide nieuwe 
verpleeg- en verzorgingshui-
zen was de uitstraling een 

belangrijke wegingsfactor.  
We hebben de gebruikers, 
de bewoners en het perso-
neel, van de huizen laten 
meebeslissen over die uitstra-
ling, alsmede de architect. 
Wat voor ons met name 
belangrijk was, was dat be-
woners zich er thuis zouden 
voelen. We wilden aan de 
hand van het meubilair een 
thuissituatie creëren in ge-
zamenlijke ruimtes, zoals de 
huiskamers voor de verpleeg-
huisbewoners en het restau-
rant voor de bewoners van 
de zorgcentra. Uiteindelijk 
zijn we, ook in samenspraak 
met de interieurarchitecte van 
Ahrend, gekomen tot een 
wat modernere en kleurrijke 
uitstraling van locatie Bergh 
en een wat traditionelere 
inrichting van Bosscherhof.”

Inrichting De Ingelanden Utrecht.
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ingericht met wat stoelen en tafels en daarbij was de prijs veelal 
de beslissende factor.” Graat geeft aan dat ahrend van oudsher 
vooral gericht is op werkplekmeubilair voor onder meer over-
heid, bedrijfsleven, onderwijs en zorg. “een aantal jaren geleden 
hebben we besloten om ons op het gebied van zorg niet alleen 
te focussen op werkplekken, maar ook op het patiëntgerelateerde 
meubilair.”

Omslag
De laatste jaren wordt in de zorg steeds meer aandacht besteed 
aan ambiance. bergsma: “Zeer terecht is men tot de conclusie 
gekomen dat de omgeving een heel grote invloed heeft op de ge-
steldheid van de bewoners.” hij doet zijn uitspraken terwijl hij zit 
in een comfortabele stoel in een van de huiskamers van het gloed-
nieuwe verzorgings- en verpleeghuis De ingelanden in de Utrechtse 
Vinexwijk Leidsche Rijn. inmiddels wonen er al mensen in het huis, 
één van de locaties van axioncontinu. De omgeving waar het ge-
bouw staat is nog tamelijk leeg, kaal en sfeerloos. “Dat is jammer”, 
constateert de divisiemanager van Kembo. maar ín het gebouw is 
het prima toeven voor de bewoners. “We proberen een huiselijke 
sfeer voor de cliënten van onze relaties te creëren en ik denk dat 
het hier wel gelukt is.”
Kembo begon ooit met het maken van meubelen. “Simpel gezegd 
maken we stoelen en tafels. maar daar redden we het niet meer 
mee. Dus leveren we nu complete interieurs, waarbij we onze 
eigen producten aanvullen met die van partners, zoals een kast.” w

w
w.zifacilitair.nl

Ahrend
Ahrend bestaat inmiddels 118 jaar en is van 
oudsher vooral sterk in het inrichten van kantoren. 
Het Koninklijke bedrijf is internationaal actief en 
heeft in Nederland verschillende productie-units en 
showrooms. In totaal zijn er dertien vestigingen. 
De zorgshowroom staat in Eindhoven. Joost Graat, 
branchemanager Zorg en Welzijn: “Wij kunnen een 
totaalverhaal neerleggen voor de zorgmarkt. We 
zijn geen productverkoper meer, maar een oplos-
singsgerichte inrichter. We bieden onze klanten een 
compleet concept, een totaalverhaal. Niet alleen het 
meubilair, maar ook de vloerbedekking, het behang 
en de ontvangstbalie kunnen door ons geleverd wor-
den. We hebben een netwerk van partners, zodat 
we ook bedden kunnen leveren en snoezelruimtes 
kunnen inrichten. Daarbij zijn wij het vaste aan-
spreekpunt voor de klant. Onze medewerkers praten 
niet over een product, maar over een concept.”

Branchemanager Joost graat van ahrend.

Foto: Johan Koning

Joost graat:
‘Mensen komen al met 
de zenuwen in het lijf 
naar een ziekenhuis, 
laat ze dan in ieder 
geval prettig zitten’
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het is niet voor niets dat bergsma juist een kast als voorbeeld 
neemt. “een kast voor de gezondheidszorg moet namelijk voldoen 
aan speciale eisen. het product moet zowel gemakkelijk door 
bewoners te gebruiken zijn als ook goed afsluitbaar zijn. Voor dat 
soort producten maken wij dus graag gebruik van de expertise van 
onze partners.”
naast meubels, houdt Kembo zich tevens bezig met bijvoorbeeld 
vloeren en gordijnen. maar ook in dit geval geldt dat hierover 
alleen advies wordt gegeven. Gert bergsma wijst om zich heen in 
De ingelanden. “Dit gebouw is in opdracht gegeven aan een ar-
chitectenbureau. in eerste instantie wilde axioncontinu de kleuren 
van de inrichting zelf bepalen. het is namelijk ook heel leuk om 
daar mee te stoeien, want dat doen we thuis immers ook. maar 
er is deskundigheid nodig. Voor de gewone man is het moeilijk te 
overzien welke kleuren passen bij een bruine bank en een rode 
stoel. Wij hebben een deskundig team in dienst dat aan de hand 
van een kleurenschema een hele belevingswereld kan creëren. We 
hebben vier interieurarchitecten en twee stylistes in dienst.”
Ook ahrend werkt met eigen interieurspecialisten. Joost Graat: 
“We hebben eigen interieurarchitecten en studiomedewerkers in 
dienst. We kunnen maatgebonden leveren en complete pakket-
ten, inclusief domotica, gordijnen, vloerafwerking, timmerwerk en 
bedden.”

Kembo
Kembo uit Veenendaal ontstond in 1953 toen de 
heren Gispen en Meijer besloten meubelen te maken 
voor de zorgmarkt. De naam Kembo werd gekozen, 
omdat deze ook in andere talen goed is uit te spre-
ken. Later werd bedacht dat deze staat voor Kom 
Eerst Maar Bij Ons. Tegenwoordig staat de derde 
generatie Meijer aan het roer van het bedrijf. Kembo 
is niet alleen actief in de zorgmarkt, maar ook in 
de inrichting van kantoren. Divisiemanager Zorg 
en Welzijn Gert Bergsma: “De veranderingen wat 
uitstraling betreft in de gezondheidszorg gerelateerd 
aan de aandacht die bewoners verdienen spreekt tot 
de verbeelding. We kunnen daar goed op antici-
peren en we vinden het ook uitdagend, interessant 
en leuk om daar op in te spelen. Het gaat om het 
welzijn van de bewoners of de patiënten.”

Divisiemanager gert Bergsma van Kembo.

gert Bergsma:
‘Voor de 
gewone man is 
het moeilijk te 
overzien welke 
kleuren passen 
bij een bruine 
bank en een 
rode stoel’

Foto: Johan Koning
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Graat is van mening dat een aantrekkelijke omgeving in een 
zorginstelling ervoor zorgt dat patiënten en bewoners zich pret-
tiger voelen. “Waarom altijd die institutionele meubels met grote 
knoppen die helpen bij het opstaan? er zijn gelukkig steeds meer 
zorginstellingen die een mooi ingericht restaurant hebben. mooie 
stoelen en tafels, een open haard. Sfeervol en toch doelmatig.”
Geur, kleur, materiaal en vorm zijn alles bepalend voor de ambi-
ance. “in onze showroom in eindhoven werken we met verschillen-
de vormen van licht, met belevingsomgevingen. natuurlijk moet de 
stoel die wij leveren goed zitten; dat is logisch. De hele omgeving 
waar je in zit, woont of verblijft is veel belangrijker voor het herstel 
van de patiënt of voor een prettiger leefomgeving. mensen komen 
al met de zenuwen in het lijf naar een ziekenhuis, laat ze dan in 
ieder geval prettig zitten. Ook daar kunnen de omgevingsfactoren 
een belangrijke invloed op hebben.”
als Joost Graat de nederlandse zorginrichting vergelijkt met bij-
voorbeeld die in de buurlanden Duitsland en belgië, komen vooral 
de Duitsers er bekaaid af. Graat:“Daar is nog steeds sprake van 
een kille, kale inrichting. belgië is veel bourgondischer. maar ook 
in nederland zie je verschil in styling tussen bijvoorbeeld Friesland 
en Limburg. in het zuiden is het meer bourgondisch, de recreatie- 
en horecaomgeving is daar heel belangrijk. terwijl in Friesland 
het wonen, de omgeving van de mensen zelf en het recreëren, 

Foto: Kembo

Hans Joosten, manager 
Facilitair Bedrijf 
Havenziekenhuis Rotterdam
“In de periode 2007-2011 renoveren wij ons zie-
kenhuis grondig. Tijdens deze renovatie draait het 
ziekenhuis gewoon door. De eerste twee verpleeg-
afdelingen hebben we in mei feestelijk geopend.  
Na de renovatie staat er een modern, goed geoutil-
leerd ziekenhuis aan de Maas in Rotterdam.  
We hebben twee sferen: het centrumgebied – met 
daarin de restaurants, de entree en het gebied rond-
om de liften – is warm en gezellig. De verpleegaf-
delingen zien er mooi en goed afgewerkt uit, maar 
het blijven natuurlijk wel verpleegafdelingen. De 
voorzieningen rond het bed, zoals radio en televisie, 
bieden wij gratis aan. Op alle zes verpleegafdelin-
gen hebben we een restaurant. De mensen eten bij 
voorkeur in dat sfeervolle grand café. Alleen mensen 
die expliciet aangeven niet in het restaurant te kun-
nen of willen eten krijgen roomservice. Ook daarbij 
geldt overigens: de patiënt eet op het moment dat hij  
of zij het wil.”

Interieur Havenziekenhuis Rotterdam
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veel prominenter aanwezig zijn.” Gert bergsma van Kembo heeft 
bij projecten in de zorgsector contact met verschillende mensen. 
“natuurlijk de mensen van de inkoop. Ook de directie is belang-
rijk, de architecten en hoofden facilitair, maar bijvoorbeeld ook de 
schoonmaak. Die moet wel weten hoe een stof schoongemaakt 
dient te worden. Of mensen van de zorg. Die moeten immers 
werken in de nieuwe inrichting. maar het komt ook geregeld voor 
dat de bewoners- of cliëntenraden langskomen.”
Joost Graat vult aan. “We praten ook met ergotherapeuten en 
fysiotherapeuten. Waar je bij de inrichting van kantoren vaak zit 
met de gebruiker en de inkoper, is het in de zorg veel breder. het 
kan ook voorkomen dat onze verkoopmedewerkers een halve dag 
meedraaien op de locatie en dan met de bewoners praten. Je 
moet je inleven in de wereld waaraan je levert.”
Projectinrichters zeggen ook wel eens nee op een vraag. “als wij 
er niet achter staan dat een bepaalde stoel voor een bepaalde 
 toepassing gebruikt wordt, dan leveren we niet”, vervolgt Graat. 
“Ons voordeel is dat we buiten onze fabrieken waar werkplek-
meubilair en zitmeubilair geproduceerd worden geen eigen 
productie-unit voor de zorg hebben, maar met partnerships werken. 
We zijn qua patiënt- en bewonersgerelateerd meubilair dus niet 
gebonden aan één product, omdat dat toevallig uit onze houtfa-
briek komt.”

Foto: Kembo

Satelliet: horecamatige  
aanpak neemt hoge vlucht
Satelliet meubelen is een bedrijf dat zich 35 jaar 
geleden met name richtte op het leveren van binnen- en 
 buitenmeubilair voor de horeca. tegenwoordig is het 
 bedrijf als importeur groothandel, producent én inrich-
ter ook  actief in onder meer de zorg. commercieel 
 directeur eric Roest van het bedrijf met een hoofdves-
tiging in breda: “Onze visie is dat het interieur van 
bijvoorbeeld een personeels- of bezoekersrestaurant de 
mensen even vrij van de zorg moet maken. De horeca-
matige aanpak neemt wat dat betreft de laatste jaren 
een hoge vlucht en wij kunnen daar met onze producten 
prima op inspelen. Wij willen hospitality creëren.  
het gaat dan niet alleen om de tafel of de stoel, maar 
om de sfeer. De mensen moeten zich prettig voelen in 
de omgeving waarin ze vertoeven. het is onze ambitie 
om, in samenwerking met de opdrachtgever en de archi-
tect, de inrichting zo vorm te geven dat het niet-vanzelf-
sprekend is.”
“ambiance”, gaat Roest verder, “is voor zorginstellingen 
de laatste jaren steeds belangrijker geworden. men 
wil zich onderscheiden en men wil daar ook in investe-
ren. bovendien is het zo dat het ook rendabel is om te 
investeren in een goede inrichting van bijvoorbeeld een 
restaurant. De omzet van dat restaurant gaat dan name-
lijk ook omhoog, dat is aantoonbaar te maken.”

Personeelsrestaurant Catharina Ziekenhuis Eindhoven.
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De indruk wordt wel eens gewekt dat het inrichten van zorgprojec-
ten moeilijk is, mede vanwege budgettaire beperkingen. bergsma 
van Kembo: “natuurlijk worden de financieringsstromen in de 
gezondheidszorg aan alle kanten gekort, maar gelukkig is er altijd 
wel ruimte om kwalitatief goed meubilair te kopen. Want het moet 
wel tien jaar mee en liefst langer. als er een budget is van tweeën-
halve ton en we kunnen inrichten voor twee ton, dan doen we dat. 
Die halve ton kan dan ergens anders aan besteed worden.”
Graat van ahrend: “als je het goede verhaal hebt, het goede 
advies en het goede concept dan is er altijd geld beschikbaar.  
We vragen liever honderd euro meer voor een stoel waar wij 
 achter kunnen staan dan voor een kwalitatief minder meubelstuk.  
Onze klanten moeten er van op aan kunnen dat ze goede 
 producten krijgen geleverd.”

Annelies Pöpping, facilitair 
verantwoordelijke bij  
Azora Debbeshoek Ulft
“Onze bewoners constateerden na de nieuwbouw 
in 2002 terecht dat de sfeer in het gebouw wat kil 
was. We hebben dat op een relatief voordelige 
manier opgelost door bijvoorbeeld enkele muren een 
lik verf te geven. Ook werd in de multifunctionele 
ruimte van ons verzorgingshuis, dat plaats biedt 
aan een kleine tachtig bewoners, het één en ander 
veranderd. het bleek namelijk dat niet alles even 
praktisch was ingedeeld. We hebben de kitchenette 
vergroot en daar tevens een bar aan vast gemaakt. 
Vanuit die bar kunnen we aan de bewoners koffie 
serveren, maar ook een borreltje schenken. Ook 
kunnen bewoners van ons huis en bezoekers uit de 
wijk gebruikmaken van de warme maaltijden die 
we vanuit de bar serveren. Daarnaast hebben we, 
met behulp van het al bestaande meubilair, de zaak 
wat anders ingedeeld. Zo is een meer huiselijke 
en sfeervolle recreatiezaal ontstaan. Zo zie je dat 
je met een relatief kleine investering toch een groot 
resultaat kunt bereiken.”

w
w

w.zifacilitair.nl

Het restaurant van azora Debbeshoek.
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Eromes: iedereen heeft  
een andere behoefte
eromes was betrokken bij de inrichting van onder meer 
WoonzorgPark Loosduinen van de stichting Saffier in Den 
haag, in mei de winnaar van de Gastvrijheidzorg award 
2008. “De kern is dat we heel goed luisteren naar de 
wensen van onze opdrachtgever”, zegt verkoopmanager 
Projecten berry appeldoorn van eromes.
“Daaraan voegen wij dan onze inrichtingskennis toe. We 
proberen daarbij een kritische partij te zijn en willen dan 
ook bij renovatie graag weten waarom men het restau-
rant wil veranderen. natuurlijk heb je met het technische 
gedeelte te maken: de afmetingen en de routing moeten 
kloppen. maar de ambiance is de laatste jaren ontzettend 
belangrijk geworden. Sfeer, gastvrijheid en goed kunnen 
zitten zijn dan de kernbegrippen.”
appeldoorn geeft aan dat bij de inrichting van een 
restaurant verschillende zaken meespelen. is het restaurant 
bedoeld voor een snelle hap of juist om lang te tafelen? 
moet in het restaurant ook gewerkt kunnen worden of 
vergaderd? “Daarvoor creëren we speciale hoeken, net als 
voor bijvoorbeeld de leestafel. Wij bieden als inrichter een 
totaalplan en kunnen – als de klant dat wenst – zelfs turn-
key opleveren. natuurlijk zijn we meubelproducent, maar 
samen met onze partners kunnen we ook vloerbedekking, 
verlichting en kleurpatronen aan de wanden leveren. ero-
mes dient dan voor de klant als centraal aanspreekpunt.”

Interieur van WoonZorgPark loosduinen.

Verkoopmanager  
Berry appeldoorn  

van Eromes.

Foto: KemboFoto: Johan Koning




