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Respect informeert  u in deze nieuwsbr ief  over de renovat ieplannen van

zorglocat ie Het Uiter joon in Scheveningen.
Voorjaar 2020  

ACTUEEL

P R A A T  M E E  O V E R  

H E T  N I EUWE  U I T E R J O O N

Bij de renovatie van onze zorglocatie Het Uiterjoon

kunnen we alle advies goed gebruiken, van onze

cliënten tot de buurtbewoners. Er gaat in het

woonzorgcentrum veel veranderen in indeling en

interieur. Om zeker te weten dat we de goede keuzes

maken en er achter te komen hoe u als bewoner tegen

zaken aan kijkt, richten we een klankbordgroep op. 

 

Diverse samenstelling

In de klankbordgroep Het nieuwe Uiterjoon komen

mensen die in Het Uiterjoon wonen, werken, leden van

de cliëntenraad, afgevaardigde wijkbewoners  en/ of

vrijwilligers. Dat zullen ongeveer 10 tot 15 personen zijn.

We zorgen voor een zo divers mogelijke samenstelling,

zodat iedereen vertegenwoordigd is. 

 

Meedenken

De klankbordgroep wordt regelmatig bijgepraat over de

renovatieplannen, werkzaamheden en inrichting. De

leden van de klankbordgroep krijgen onderwerpen

voorgelegd om over mee te denken en te praten. Dat

kan gaan over de inrichting van gezamenlijke ruimtes of

het gebruik van kleuren en materialen. We kunnen nu

nog niet zeggen hoe vaak de klankbordgroep bij elkaar

komt maar we willen wel voor de zomer starten. 

 

Fijne leefsfeer

Op basis van de wensen en behoeften van de bewoners

willen we de fijne leefsfeer ook in Het nieuwe Uiterjoon

voortzetten. Ons streven is dat straks iedereen tevreden

is over deze vernieuwde zorglocatie zodat het plezierig

en gezellig blijft om in Het Uiterjoon te wonen en te

werken. 

Heeft u interesse om deel te nemen aan de

klankbordgroep? Of wilt u eerst meer weten? Stuur

een mail naar nieuwuiterjoon@respectzorg.nl.

Onzekerheid vanwege
Coronavirus

 

De uitbraak van het Coronavirus zorgt
voor veel aanpassingen en maatregelen.
Hoe lang nog weet niemand en dat zorgt
voor onzekerheid. Bij Respect zijn we druk
bezig om de zorg voor onze cliënten en
medewerkers in goede banen te leiden.
Onderdeel daarvan is het contact met
elkaar en de buitenwereld te beperken.
 
Deze maatregelen kunnen ook effect
hebben op alles dat speelt rondom de
renovatie van Het Uiterjoon. Denk
bijvoorbeeld aan het bij elkaar komen van
de klankbordgroep. 
Bij Respect volgen we de richtlijnen van
het RIVM en hebben veel contact met de
GGD Haaglanden over de uitvoering van
deze richtlijnen. We zullen u zoveel
mogelijk op de hoogte houden wat dit
betekent voor Het nieuwe Uiterjoon en
hopen op uw begrip.



RENOVATIE VOOR DUURZAME 
EN MODERNE WOONZORG

naar de nieuwe situatie is Respect

druk in de weer. "We zijn bezig met

het zoeken naar voldoende

vervangende huisvesting. Als dat we

tijdelijke huisvesting vinden waar alle

bewoners in één keer terecht kunnen,

dan renoveren we in één keer. Dat

doen we het liefst, want dat gaat

sneller en geeft minder overlast.

Maar het kan ook zijn dat we in fases

moeten renoveren.”

 

Recht op terugkeer

De renovatie is zo ingrijpend dat alle

bewoners Het Uiterjoon helaas

tijdelijk moeten verlaten. Klaas

Smilde benadrukt dat bewoners in

alle gevallen recht op terugkeer

hebben. ”Maar het hoeft niet. We

zien vaak dat mensen liever niet twee

keer willen verhuizen. In de loop van

dit jaar komt er vanuit Respect met

elke bewoner en hun contactpersoon

een persoonlijk gesprek om de

mogelijkheden te verkennen. We

willen iedereen goed begeleiden.”

 

Tijdig en regelmatig informeren

Dit jaar gebeurt er niets met de

woningen. Zoals het er nu uitziet, is

verhuizen pas in de tweede helft van

2021 aan de orde, zegt de

bestuurder. “Als de renovatie in één

keer kan, dan duurt de verbouwing

ongeveer 1,5 jaar.”

Klaas Smilde kon nog niet op alle

vragen antwoord geven, maar de

komende periode zullen meer zaken

duidelijk worden.

 

Daar zal Respect tijdig alle

bewoners, medewerkers en

vrijwilligers over informeren via

nieuwsbrieven en website

www.respectzorg.nl/nieuwuiterjoon. 

Hier staat ook het verslag van de

bijeenkomsten op 16 en 18 januari.

Aan het woord
Voorzitter Wolfgang

Nanninga van cliëntenraad
Het Uiterjoon over de

renovatieplannen

“Na veertig jaar is Het Uiterjoon
een beetje sleets geworden.
Het gebouw moet aan de
normen van deze tijd worden
aangepast. Het wordt ook
meer een verpleeghuis. Dus ja,
het is goed dat de renovatie
gaat plaatsvinden. We willen
graag als cliëntenraad meer
weten over de renovatie maar
nog niet alles is bekend. We
wachten dus af wat er komt en
hopen dat er snel meer
duidelijkheid komt. Als
cliëntenraad vinden we
allereerst dat Respect op de
bewoners moet letten. Dat er
maatwerk geleverd wordt als
de situatie daar om vraagt en
rekening wordt gehouden met
deze toch al kwetsbare groep.
Met name bij het verhuizen. We
beseffen dat dit niet eenvoudig
zal zijn. Daarnaast hopen we
dat deze renovatie een kans
biedt om innovatieve
toepassingen door te voeren
zodat het gebouw zo modern
mogelijk wordt. 
Een oude wens van mij is om
Het Uiterjoon een echte
wijkfunctie te geven. Die wens
lijkt met de renovatieplannen
uit te komen want zo gaat
bijvoorbeeld het restaurant
naar de begane grond en krijgt
het een buurtfunctie. Een
beweegzaal of een
fitnessruimte waar ouderen
(ook uit de buurt) gebruik van
mogen maken, lijkt mij ook wel
iets. Waar ik verder op hoop is
dat er balkonhekken van glas
(in plaats van spijlen) worden
aangebracht. Dan hebben
bewoners ruimer zicht en
kunnen ze beschut in het
zonnetje zitten. Dat is zoveel
prettiger.
 
Als cliëntenraad vinden we het
goed dat er een
klankbordgroep voor renovatie
komt. Daar verwacht ik wel veel
van. Als cliëntenraad gaan we
namelijk niet al te veel op
detailniveau de renovatie
bespreken. Wij willen wel
betrokken zijn bij de
renovatieplannen maar wij
kijken toch vooral op
hoofdlijnen mee: of alles
volgens de wet verloopt en of
er een sociaal plan komt.
Voorts kijken we of er
voldoende en duidelijk
gecommuniceerd wordt. Dat
vinden wij heel belangrijk.”

Terugblik op de bijeenkomsten in januari 

Na ruim veertig jaar is het tijd om Het Uiterjoon te vernieuwen.

“Het gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. We

willen graag een duurzaam gebouw dat weer zeker twintig jaar

mee gaat.” Met deze woorden legt bestuurder Klaas Smilde van

Respect het besluit tot renovatie uit op 16 en 18 januari aan alle

bewoners, medewerkers en vrijwilligers

“Het vernieuwde Uiterjoon krijgt een

open en lichte entree met een

ontmoetingsplek waar de buurt

welkom is”, vertelt Klaas Smilde

tijdens de drie presentaties. “Allerlei

functies die nu nog verspreid door

het gebouw zitten – zoals

fysiotherapie, pedicure, kapper –

willen we op de begane grond

samenbrengen. Het restaurant dat nu

op de bovenste verdieping is

gehuisvest, gaat naar beneden.

Naast het feit dat we op deze manier

de wijk meer verbinden, is het ook

beter voor de brandveiligheid.”

De renovatieplannen gelden alleen

voor gebouw 1 en 2. De gebouwen 3

en 4 zijn van Staedion.

 

Twee woonvarianten

De woningen in Het nieuwe Uiterjoon

zijn modern en energiezuinig. Er

komen twee woonvarianten:

huurappartementen (al dan niet

gecombineerd met thuiszorg) en

kleinschalige woonvormen voor

verpleeghuiszorg. De laatste variant

vormt het grootste deel. 

Klaas Smilde: “De bewoners van de

zorgappartementen voor

verpleeghuiszorg hebben een eigen

kamer met modern sanitair. In een

gezamenlijke huiskamer wordt er

samen gekookt en gegeten. Het

huidige keukentje in deze kamers

verdwijnt.”

 

Plannen verder uitwerken

Hoeveel van welke woontype er komt,

is nog niet bekend, laat de

bestuurder weten. “De indeling van

het gebouw weten we nog niet. De

plannen worden nu verder uitgewerkt,

maar we vinden het belangrijk om u

vroegtijdig te informeren over die

zaken die al wel bekend zijn.” 

Ook met de overgang van de oude 


