
het nieuwe 
zorgen

“For those who read this; 
let them not be thoughtless.”

Takuan SoHo (1573-1645)

L ive work care

work in progreSS



Zorgen betekent letterlijk “zich 

voor iets inzetten”. Zorg is een 

vorm van toewijding, liefde en 

maatschappelijke betrokken-

heid. Zorg is de ethisch verant-

woorde omgang met het leven. 

Vanuit deze visie zorgen wij voor 

humane leef- en werkomgevin-

gen. Omgevingen die bijdragen 

tot de hoogst mogelijke kwa-

liteit van leven onder de meest 

verschillende omstandigheden. 

TekSTFragmenT: uiT de FiLoSoFie van kembo



Passie voor welzijn, 
passie voor de zorg

money, money, 
money

De overheid wil de kosten van de zorg – die in Nederland relatief hoog 
zijn – beheersen. Volgens de Raad voor Volksgezondheid en Zorg is men 
van mening dat er bezuinigd en geprivatiseerd moet worden omdat er 
anders binnenkort geen geld meer is voor andere belangrijke zaken zoals 
de fileproblematiek of het integratiebeleid. De Raad vraagt zich af of de 
huidige solidariteit in de zorg, die wij in Nederland kennen, dit overleeft. 
Deze vraag is terecht. Wanneer vanuit geld gedacht wordt en niet vanuit 
mensen begint een catastrofaal leerproces. Dan botsen culturen, worden 
energieën verzwakt, verdwijnt motivatie en neemt negatieve stress toe. 
Zo’n proces leidt tot extra kosten en dat is precies het tegenovergestelde 
van wat men poogt te bereiken. De dupe wordt dan niet alleen de over-
heid maar vooral de te verzorgenden en hun verzorgers. Dat zij slachtoffer 
dreigen te worden van het beleid dat gedomineerd wordt door het econo-
mische is contraproductief. 

Als inrichter zijn wij van mening dat het gestelde doel ook anders bereikt 
kan worden en wel door meer aandacht aan de kwaliteit van de architectuur 
en de binnenhuisarchitectuur te geven. Wanneer zorginstellingen zo ge-
bouwd en ingericht worden dat met de wensen, behoeften en verlangens 
van alle betrokkenen werkelijk rekening gehouden wordt, nemen angst, 
depressies, verveling, negatieve stress en personeelsverloop af en nemen 
levenskwaliteit, motivatie, creativiteit, productiviteit en zelfredzaamheid 
toe. Zo ontstaan gelijktijdig bezuinigingen en welzijn. 

Het is de bedoeling van deze publicatie bij te dragen tot het doen ont-
staan van deze win-win situatie. Wij willen de discussie met betrekking tot 
dit thema niet alleen versnellen, wij willen er ook actief aan deelnemen 
omdat wij bewust verantwoording nemen voor een door ons beïnvloed-
baar deel van de wereld en dit niet uit puur zakelijke overwegingen maar 
omdat wij solidair zijn met de mens.

aLex van de kLiFT
aLgemeen direcTeur kembo

Voor zorg wordt in Nederland  
83 miljard euro  uitgegeven.

82% 
is loonkosten

10% 
is technologie (IT etc.)

3% 
is energie

5% 
is overige 

(waaronder de inrichting)



In a nutshell: de overheid denkt vanuit geld, de zorg denkt 
vanuit mensen. De overheid ambieert marktwerking, de 
zorg welzijn en zelfredzaamheid. De overheid wil kostenbe-
heersing, de zorg heeft groeibehoefte. De overheid wenst 
reorganisaties, de zorg kampt met werkdruk en verloop. De 
overheid stimuleert de bureaucratisering van de zorg, de 
zorg ziet liever meer handen aan het bed. De overheid wil 
budgetverantwoording, de zorg heeft een zorgplicht. De 
overheid beschouwt zorginstellingen als businessunits, de 
zorg ziet zorg als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

§ Mensenrecht  
is  mensenplicht

E = K x A

Een ieder heeft recht op 
een levenstandaard die 
hoog genoeg is voor de 
gezondheid en het wel-
zijn van zichzelf……….., 
 waaronder begrepen 
………….. huisvesting en 
de noodzakelijke sociale 
diensten. 
arTikeL 25, univerSeLe verkLaring  
van de recHTen van de menS

Effect is afhankelijk van de kwaliteit van de 
besluiten en de mate van acceptatie daarvan.

E = Zakelijke insteek overheid x geen 
draagvlak in zorg en maatschappij

E = nul



“First we shape our 
 buildings, thereafter  

they shape us” 
winSTon cHurcHiLL (1874 -1965)

Wat Churchill ooit intuïtief juist aanvoelde, kan 
intussen bewezen worden, dankzij recent weten-
schappelijk onderzoek. De leefomgeving van de 
mens is van grote invloed op zijn ontwikkeling, 
gedrag, motivatie, op zijn levenskwaliteit maar 
ook op de ontwikkeling van de menselijkheid en 
de cultuur. 



De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
beschouwt een “creative supportive envi-
ronment” als een belangrijke factor voor de 
gezondheid van de mensen. 

Talloze zorginrichtingen verdienen het predicaat “creative 
supportive environment” niet. Bij het bouwen en inrichten 
heeft men zich vaak te nadrukkelijk op de economische 
rationaliteit en de functionaliteit geconcentreerd. Vaak zijn 
kille, klinische, onpersoonlijke, niet huiselijke ruimten het 
resultaat. Met betrekking tot welzijn en levenskwaliteit zijn 
zij contraproductief. Ook belemmeren zij genezings- en 
werkprocessen. 



“Boredom won’t 
starve as long as 

I feed it.”
koenraad dedobbeLeer

Identiteitsverlies, geestelijke uitdroging, angst, eenzaam-
heid en verveling zijn in zorginstellingen aan de orde van 
de dag. Deze negatieve tendensen en de gevolgen ervan 
kunnen beperkt worden door middel van leefomgevingen 
die niet alleen maar functioneel maar ook poëtisch zijn. 

“Verveling – ook wel bekent als ontreddering, ennui, apa-
thie, lamlendigheid, hangerigheid, lusteloosheid, sloomte, 
lethargie, ongeïnteresseerdheid, landerigheid, lediggang 
enz. – is een complex verschijnsel en in het algemeen een 
product van de herhaling.” (uit: "Het verdriet en de rede" 
van Joseph Brodsky)

Wanneer de zintuigen van mensen in zorginstellingen 
niet geprikkeld worden, worden mensen neurotisch. Door 
verkeerde prikkels of ontbrekende prikkels ontstaat verve-
ling. Verveling is een aanslag op het welzijn van de mens. 
Verveling bij te verzorgenden leidt tot negatieve stress bij 
het verzorgingspersoneel en deze leiden weer tot enorme 
wrijvingsverliezen. 

“wanneer de vorm 
 verandert; verandert 

ook de geest” 
JoHn niSberg



Ieder mens heeft 
 beperkingen 

Deze kunnen voor een deel gecompenseerd worden 
met behulp van goede stoelen, banken, tafels, lam-
pen, kasten etc. Ze zijn leuningen van het bestaan. 
Van de kwaliteit van de leuningen is de levenskwaliteit 
van de mens voor een belangrijk deel afhankelijk. 

Te vaak wordt de levenskwaliteit van mensen over-
schaduwd omdat ontwerpers en producenten dingen 
ontwikkelen en maken die niet voldoende aangepast 
zijn aan zintuigen, hersenen en ledematen van toe-
komstige gebruikers. De producten ondersteunen dan 
niet maar belemmeren vooruitgang in ieder opzicht. 
Met name mensen die keuzes maken voor anderen, 
bijvoorbeeld omdat zij meebeslissen over de inrich-
ting van zorginstellingen hebben een grote verant-
woording want: “details aren't details; they make the 
product” (Charles Eames)



handicap

ziekte

ouderdom

 
gezinsvervangend tehuis

ziekenhuis

verpleeghuis

verzorgingshuis

revalidatiekliniek

Sommige mensen hebben andere beperkingen dan 
anderen. Omdat dat zo is, hebben zij dan ook andere 
leuningen voor het bestaan nodig. Leuningen die niet 
stigmatiserend zijn; die problemen oplossen en die 
geen barrières opwerpen. Voor deze mensen creëert 
standaard meubilair (dat bijvoorbeeld voor de horeca 
ontwikkeld is) vaak meer problemen dan oplossingen. 
Mensen zijn dan minder zelfredzaam, hebben meer 
hulp nodig en dat veroorzaakt onnodig werk voor ver-
zorgers. Dat kost zenuwen, geld en personeel(verloop). 
Mensen die meebeslissen over meubilair voor de zorg-
sector mogen niet enkel op hun eigen smaak afgaan. 
Ze moeten kennis van zaken hebben en zich bewust 
zijn welke problemen er opgelost moeten worden. Ze 
moeten de criteria kennen.

“Geef ons een stoel  
waarop wij kunnen zitten 
en een pen waarmee wij 
 kunnen schrijven en wij 
 zullen een cheque voor 
 jullie  uitschrijven” 
ciTaaT uiT HeT boek: Leven zonder barriereS van roger coLeman



Ouderdom komt met  
gebreken 

De geest wordt  
zwaar als beton.

De zintuigen gaan op hun retour.

Vooruitgang vaak alleen nog maar  
mogelijk met een  loophulp. 

De ziel wordt zo  
licht als een veertje.

De botten worden  
breekbaar als glas. 



slechtziendheid

blindheid smaakverlies

doofheid

slechthorendheid

reukverlies
parkinson

incontinentie

ostheporosereuma

dementie

depressiesalzheimer
Minder spiermassa

problemen met zitten en opstaan

Vergeling hoornvlies
andere perceptie kleur en sfeer

Slechter zien
behoefte aan contrastrijke omgeving

Dunnere huid
behoefte aan ondersteuning en comfort

Slechtere bloedsomloop
voorkomen van drukpunten 

Minder conditie
zitten moet rusten zijn

Minder weerstand
behoefte antibacterieel materiaal

Slechter evenwicht
behoefte aan stabiele producten

Stijvere gewrichten
Aangepaste stand meubilair



Gemiddelde
levensverwachting

2011 
Circa 3 miljoen 65+ in NL
20% maakt gebruik van verzorgingshuizen, 
 verpleeghuizen, wijkverpleging etc.
6% is vanwege orthopedische problemen 
 aangewezen op loophulp. 

2030
Circa 4 miljoen 65+ in NL

2050

2000
gemiddeld 
80 jaar

1900
gemiddeld 
50 jaar



Oud zijn is

• tevreden zijn?
• voldaan zijn?
• verheugen op de volgende 
 ontmoeting met een medemens?
• lekker uitrusten?
• doelloos zijn?
• gevangen zijn in de traditie?
• onbeweeglijk zijn?
• achtergebleven zijn?
• angstig en depressief zijn?
• alleen zijn?
• eenzaam zijn?
• hulpeloos zijn?
• leven in het verleden?
• identiteit kwijt zijn?
• geestelijk uitdrogen?
• spiritueel groeien?
• leven in een getto?
• levenswijs zijn?
• troosteloos zijn?
• geïsoleerd zijn?
• moe zijn?
• afgeleefd zijn?
• bevoorrecht zijn?

“... en men heeft niemand en 
niets en reist door de wereld 
met een koffer en een kist vol 
met boeken en eigenlijk zonder 
nieuwsgierig te zijn. Wat is dat 
eigenlijk voor een leven zonder 
huis, zonder erfstukken, zonder 
honden. Wat zou het mooi zijn 
tenminste herinneringen te heb-
ben. Maar wie heeft die nu in 
werkelijkheid? De kindertijd - ze 
lijkt begraven te zijn. Misschien 
moet men wel oud zijn om met 
alles weer in contact te komen. 
Het lijkt mij goed oud te zijn.” 
rainer maria riLke



Van alle hulpmiddelen die een mens ontwikkeld heeft 
om het leven dragelijk te maken zijn wij het meest 
direct met de stoel verbonden daarom nemen wij de 
stoel nu als voorbeeld. De stoel voor ouderen en wel 
om duidelijk te maken dat wanneer een mens beper-
kingen heeft voor adequate producten gezorgd moet 
worden. Dat geldt voor ieder mens maar in bijzondere 
mate voor gehandicapten, zieken en ouderen. 

Ook ouderen hebben niet alleen zitvlees maar ook 
een zitgeest. 

De stoel moet niet alleen zitten als boter ook moe-
ten de materialen goed zijn en de kleuren, de maten 
en de structuren en wanneer dat allemaal klopt is 
schoonheid integraal bestanddeel van de stoel.

“Schoonheid is 
een rustpunt in 
de wereld. De 
menselijke geest 
zoekt logisch 

onbewust een balans tegenover de 
negatieve informatie. Schoonheid 
geeft een positief zelfbeeld.“ 
arnoLd corneLiS

“Dankzij het schone, lukt 
het op den duur zich de 
ware wereld opnieuw te 
herinneren.”
H.g. gadamer



+2 cm

Wanneer een stoel 2 centimeter hoger wordt, 
wordt het gaan zitten geen neergang en wordt 
het opstaan geen opstand. 

De juiste glijders onder stoelpoten dragen bij 
tot zelfredzaamheid. 

De leuningen moeten zo zijn dat armen echt 
ondersteund worden en hulp bieden bij het 
opstaan. De stoel moet stabiel zijn zodat men-
sen zich er in kunnen laten vallen, ze mag niet 
stigmatiserend zijn en hij moet toegankelijk zijn 
voor mogelijk vele gebruikers. 
Makkelijk schoon te maken zodat ongelukjes 
geen drama worden (incontinentie/morsen)
De stoel moet contrasteren met de omgeving. 
De stoel moet technisch duurzaam, visueel 
 duurzaam, en ecologisch duurzaam zyn. 



“de inrichting van de zorg 
moet niet de resultante 
van politieke modes zijn, 
maar van doordachte 
 keuzes,  gebaseerd op de 
 behoeften van mensen”. 
doLF JoriSSen. JoriSSen SimoneTTi arcHiTecTen.

Kembo 
oplossingen

Kembo wil een inspiratiebron zijn voor vernieuwend en 
inspirerend leiderschap. Kembo wil een inspiratiebron zijn 
voor medewerkers in de zorg en door experimenten met 
de inrichting zorgconcepten creëren. Kembo wil innovatie-
ve en inspirerende woon- en leefomgevingen creëren waar-
bij de ervaring en kennis op de werkvloer uitgangspunt is. 
Kembo wil zelfredzaamheid vergroten. Kembo wil een 
veilige omgeving creëren. Kembo wil minder stress op de 
werkvloer. Kembo wil het welzijn vergroten. Kembo wil de 
maatschappij vormgeven. 



Koningsschot 55
NL-3905 PR Veenendaal

Nederland

Tel. +31 (0)318 544 444   Fax +31 (0)318 544 333
info@kembo.com   www.kembo.com

Bottom up 
processen

Mensen en 
stimulerende 
omgevingen

Inspirerend, 
 vernieuwend 
 leiderschap

 vormgeven 
van de 

 maatschappij


