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Samenvatting
Buiten Zorgen is aangezwengeld door Innovatie Agro & Natuur

Dementie is een groeiende chronische aandoening. De ziekte

(voorheen Innovatienetwerk). Het gaat om een zorgprogramma

is een persoonlijk drama en veroorzaakt een enorme druk op

voor (vroeg)dementerenden in, met en voor de natuur: ‘buiten’

de sociale context. Voor de individuele patiënt gaat het om

dus. Meerdere partijen in de omgeving Hengelo hebben elkaar

de onvermijdelijke afbraak van de persoonsstructuur. Voor de

gevonden rond een idee van Henk Snijders, innovatiemanager bij

maatschappij is de verdubbeling van het aantal patiënten in de

Carintreggeland. Zijn droom is mensen met dementie (ook jong

komende twintig jaar relevant, tot een half miljoen mensen in

dementerenden) betere zorg te bieden, door ze te verbinden

2040 . Die problemen brengen ons bij vragen. Ten eerste: hoe kan

met de natuur. Eigenlijk spreken we over een ‘ecosysteemdienst’.

de ziekteontwikkeling vertraagd worden? Ten tweede: hoe de zorg

Licht, lucht en beweging zijn belangrijke bestanddelen van de

en de verzorging financieel en sociaal-psychisch volhoudbaar te

vitamine ‘G’, die de progressie van de ziekte kan vertragen en

maken voor de maatschappij en de mantelzorgers.

de kwaliteit van leven kan verbeteren voor patiënten en hun
naasten. Om hierbij tot uitvoerbare arrangementen te komen

Buiten Zorgen is het resultaat van een waarde-netwerk

zijn Landschap Overijssel, gemeente Hengelo en wooncorporatie

van verschillende organisaties. Het concept brengt ‘neue

Welbions aangeschoven als leveranciers en ontwikkelpartners.

Kombinationen’ binnen bereik. Door er samen voor te gaan

In de startfase komt ook ondersteuning van drie bedrijven:

maken zorgverleners samen met natuurbeschermers en

Origame (proces), Terra Incognita (ruimtelijk ontwerp) en Orgyd

terreinbeheerders de natuur beleefbaar en vergroten ze de

(zorgprogramma). Het denken is versneld in twee proeftuinen:

biodiversiteit. Samen kunnen klimaatprojecten aangepakt worden,

stadspark Weusthag en Hof Espelo. Dat heeft geleid tot

net als re-integratie trajecten, leertrajecten en wijkgebonden

voorliggend document, met vingeroefeningen als opmaat naar een

ondernemingen, bijvoorbeeld in de catering, het vervoer en

robuust businessplan.

fysiotherapie. Ook ontstaan gedachten over langer gezond en
tevreden thuis wonen en de participatie samenleving. De sleutel
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voor succes lijkt te liggen in het bij elkaar brengen van zeer
uiteenlopende professionele culturen; het voeden van wederzijds
begrip en vertrouwen en de vertaalslag naar eenvoudige en
transparante verdienmodellen. Met dit halfproduct is daarvoor de
eerste stap gezet.
Buiten Zorgen is een uitnodigend en veelbelovend concept. De
vraag die nu op tafel ligt is: gaan we in Hengelo e.o. gericht kennis
ontwikkelen en misschien zelfs een landelijk kenniscentrum van
de grond tillen? Daarvoor is steun nodig van de regio, de provincie
en waarschijnlijk het rijk en de verzekeraars. Mocht die stap rond
Hengelo nu niet gezet kunnen worden, dan is het concept ter
beschikking om elders in Nederland opgepakt te worden.
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Voorwoord
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2013: De eerste aanloop

Initiatiefgroep

Een groepje ervaren professionals in de zorg, welzijn,

Inmiddels is het 2015 geworden. Henk Snijders, innovatiemanager

volkshuisvesting en het openbaar bestuur maakt zich zorgen.

bij Carintreggeland en één van de aanstichters van de groep,

Ze bespreken de dilemma’s en dromen, waar ze in de dagelijkse

begint aan het laatste jaar voor zijn pensioen. Hij komt Hans

praktijk niet zo aan toe komen. Ze herkennen bij elkaar

Hillebrand en Nico Beun van Innovatie Agro & Natuur (voorheen

vergelijkbare patronen. Iedereen is bezig met bezuinigingen,

Innovatienetwerk) tegen. Al snel vinden ze elkaar. Voor Henk is

kerntaken, interne reorganisaties en efficiency plannen. Tegelijk

het: ‘nu of nooit’. Hoe krijgen we de zorg zo georganiseerd dat

nemen de uitdagingen in snel tempo toe. De bevolking vergrijst,

de professionals in de zorg écht kunnen focussen op hun vak,

de zorgbehoefte neemt toe. Omdat we technisch meer kunnen

gericht op de geluksbeleving van de cliënt? Zijn hele leven heeft

wordt die zorg ook intensiever en duurder. Organisaties worden

Henk gewerkt als arts, als coach en als vernieuwer. Hij vertelt:

groter. En met meer specialismen neemt ook de coördinatie en

“Uiteindelijk gaat het om aandacht voor elkaar, verbinding tussen

sturingstaak toe. Zo wordt de bureaucratie taaier. Protocollen,

mensen. Maar we dreigen dat steeds meer kwijt te raken in de

verantwoording en coördinatie vragen steeds meer tijd. Voor de

zorg. Er is ‘schoksgewijze innovatie’ nodig. Maar dat lukt mij

kerntaken lijkt steeds minder tijd beschikbaar. Dus staat iedereen

niet alleen!” Hans en Nico herkennen de queeste meteen. Bij

voor de uitdaging: ‘meer doen met minder middelen’. Deze

het Innovatie Agro & Natuur leeft al een tijd de gedachte dat

betrokken professionals in Overijssel zien dat deze spiraal binnen

de sectoren zorg en natuur in het zelfde schuitje zitten, maar

de eigen organisaties moeilijk doorbroken wordt. Het ligt voor de

elkaar ook goed zouden kunnen helpen. De natuursector in

hand om op de schaal van de regio een doorbraak te maken met

Nederland heeft te maken met bezuiniging, kaasschaaf-beheer,

een nieuwe aanpak. Maar als één van hen ziek wordt blijven de

kerntakendiscussies, maar ook een zorgwekkende teruggang

ideeën liggen. We schrijven 2013. De stap van denken naar doen is

van de biodiversiteit. Tegelijk is iedereen het er over eens dat de

nog even te groot.

natuur gezondheid biedt aan de mens: schone lucht, beweging,

ontspanning, emotie. Henk, Hans en Nico pakken samen de aanzet

werktitel is ‘Buiten Zorgen’, omdat de droom zich nu eerst richt

van twee jaar eerder op en vormen een Initiatiefgroep.

op dagbehandeling van dementerenden in de natuur. De groep
heeft twee locaties vastgepakt: Park Weusthag in de Hengelose Es

Droom

en Hof Espelo, het bezoekerscentrum van Landschap Overijssel in

Hoe kan zorg bijdragen aan biodiversiteit? Hoe kan biodiversiteit

Enschede. Dit werkdocument bevat ‘work in progress’. Het geeft

bijdragen aan het geluksgevoel van onze patiënten? Dat zijn de

de tussenstand aan van het denken, het informeert en inspireert

twee vragen waarmee de Initiatiefgroep op pad gaat. Al snel

de achterban van de Initiatiefgroep en vormt de basis voor de

ontstaat ook de behoefte aan concrete beelden: hoe ziet dat er

volgende fase van uitwerking.

dan uit, hoe werkt het? En zo komt de zoektocht in beweging,
die zich enerzijds richt op de diepe innovatie en anderzijds op

Leeswijzer

de concrete toepassing in concrete proeftuinen. Dat zoekproces

Dit werkdocument geeft in vogelvlucht de hoofdpunten van

is spannend, waardevol en hoopvol. De groep werkt toe naar

de analyse. In hoofdstuk 1 komt het belang van de innovatie

ingrediënten van een nieuwe business case, die specifiek

aan bod, belicht vanuit de belangen van de verschillende

voorstelbaar is op locaties rond Hengelo én die overdraagbaar is

betrokken partijen: gemeente, zorginstelling, woningcorporatie,

naar locaties elders in Nederland.

landschapsbeheer. Hoofdstuk 2 laat zien hoe het beoogde
dienstenconcept er uit kan zien: ruimtelijk en functioneel.

Tussenproduct

Hoofdstuk 3 gaat nader in op de condities die nodig zijn om

Het is nu een half jaar later en voor u ligt het eerste resultaat

‘Buiten Zorgen’ van de grond te krijgen. Hoofdstuk 4 beschrijft de

van een reeks persoonlijke gesprekken en drie workshops. Stap

contouren van het proces dat nu doorlopen moet worden. In de

voor stap is een nieuwe groep ‘mentale eigenaren’ ontstaan, die

bijlage volgen achtergrond documenten, zoals een overzicht van

de strategisch waarde ziet van deze netwerksamenwerking. De

het onderzoek naar dementie.
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1. Een gezamelijke
innovatie

8

De innovatie wordt gemaakt in het
waarde-netwerk

zwaardere, complexere en intensievere zorg. Dat is een goede

Waar draait het om bij dit initiatief? In de kern werkt

voor waar ze goed in zijn. De beweging brengt ook met zich

iedereen met wat er wél is, wat mensen wél kunnen. En de

mee, dat de zorg van Carintreggeland steeds vaker uitgevoerd

samenwerking is gericht op waarde toevoegen. Wanneer een

wordt in samenwerking met andere partijen. Specifiek voor

groep van tien dementerenden acht uur doorbrengt in de

dementerenden geldt dat er nog veel kennis ontwikkeld moet

dagbehandeling, dan is de vraag; welke waarde creëren we?

worden in het vertragen van de ziekte en verlichten van de

En wie zij daarvoor nodig? Is het denkbaar dat er groepen

gevolgen.

gevormd worden van patiënten, mantelzorgers, studenten,
verzorgenden, groenbeheerders, die voor een langere periode
een bepaalde taak uitvoeren? En is het mogelijk daarbij nieuwe
waardestromen te benoemen, waar alle betrokkenen ook
voordeel bij hebben?
Dit type vragen bleek te inspireren tot goede gesprekken. Daarbij
staan niet de regelgeving, de bekostiging of uitvoeringsrisico’s
centraal, maar de passie en de droom van de professionals. Vanuit
verschillende perspectieven komen dan ook de strategische
thema’s van de organisaties op tafel. Door die te benoemen wordt
duidelijk waarom mee doen belangrijk voor ze is:
• Voor Carintreggeland is het belangrijk om in te kunnen spelen
op de verschuivende zorgtaken. Met de vergrijzing en de
rationalisatie in de zorg verdwijnen de lichtere zorgtaken uit
het pakket en richt Carintreggeland zich meer en meer op de

beweging omdat de zorgprofessionals dan worden ingezet

• Landschap Overijssel is succesvol in het mobiliseren van
vrijwilligers. Toch is de komende jaren een vernieuwingsslag
nodig. Maar met de teruglopende budgetten wordt het
steeds belangrijker om gericht het vastgoed renderend te
maken (bezoekerscentra), de natuurbeleving te vergroten
(meer mensen in – en genieten van- de natuur) en te leren de
groeiende kring van mee-werkenden effectief in te zetten voor
natuurbeheer en biodiversiteitsvergroting. Landschap Overijsel
ziet de komende jaren haar kerntaak in natuurontwikkeling en
–beleving steeds vaker gerealiseerd worden in samenwerking
met andere partijen en andere sectoren.
• Voor de Gemeente Hengelo is het heel belangrijk om het
concept van de netwerkende overheid in de vingers te krijgen.
Steeds meer taken en opgaven in het publieke domein kunnen
alleen opgepakt worden wanneer verschillende partijen zich
9

er hard voor maken en gaan samenwerken. Deze beweging

concept, dat eenmaal in de praktijk toegepast, ingrijpende

richting participatie-samenleving speelt op veel terreinen,

veranderingen stimuleert. Succes is dus geen toeval, maar

maar zeker ook bij de WMO, het beheer van de openbare

herhaalbaar en opschaalbaar.

ruimte, groenbeleid en veiligheid. Concreet voorbeeld is Park
Weusthag: hoe kan daar de kwaliteit echt een impuls krijgen,
zodanig dat meerdere partijen daar voor langere tijd samen
hun schouders onder gaan en blijven zetten?
• Bij Welbions staat ‘tevreden wonen’ centraal. Daarbij gaat

gaan leveren, met minder middelen. Dat betekent echte focus op
waar we zelf goed in zijn; daarop ook investeren en ontwikkelen.
Daarnaast: netwerken opbouwen, waarin wederkerigheid en
toegevoegde waarde centraal staan.

het ook over langer veilig en gezond thuis kunnen wonen.

Als we met deze bril kijken naar de proeftuinen

Welbions heeft een omvangrijke herstructureringsopgave in

‘dementerendenzorg in de natuur’ in Park Weusthag en Hof

de Hengelose Es en Klein Driene. De technische kwaliteit van

Espelo: wat zien we dan? In de gesprekken bleek dat dit

de woningen, maar ook om de kwaliteit van de buitenruimte

vernieuwende project op verschillende manieren kan inspireren en

en de leefbaarheid in de wijk valt hieronder. Het is voor

excelleren. We vonden zes basisconcepten:

Welbions belangrijk om te kunnen vertrouwen op solide

a.

De patiënt centraal

samenwerkingspartners, ook in de zorg en welzijn. De eigen

b.

De mantelzorg centraal

focus op kerntaken is direct ook de opening naar nieuwe

c.

De community centraal

samenwerking.

d.

Het leren en innoveren centraal

e.

Het bewegen centraal

f.

Biodiversiteit centraal

• Innovatie Agro & Natuur is in het leven geroepen om
grensverleggende vernieuwingen in landbouw, agribusiness
en groene ruimte te ontwikkelen en tot eerste werking in
de praktijk te brengen. Het gaat om innovaties gericht op
duurzame ontwikkeling met de focus op de lange termijn.
Het gaat in dit geval om het maken van een baanbrekend
10

De rode draad voor alle betrokkenen: we moeten meer kwaliteit

Concept A: De patiënt centraal

afstemmen van natuurtaken met de capaciteiten en behoeften

Dagverzorging en dagbehandeling zijn reguliere en redelijk

van vrijwilligers, mantelzorgers, familieleden. De uitdaging ligt in

‘standaard’ diensten aan dementerenden. Dit zorgprogramma

het organiseren van vervoer, het voorhanden hebben van passend

wordt nu geplaatst in de natuur, met een bescheiden fysieke

werk en activiteiten en het realiseren van voorzieningen buiten.

centrale rust- en thuisplaats. Patiënten komen (met of zonder

Concept A is de meest voor de hand liggende innovatie.

mantelzorgers) voor een volle dag naar het natuurcentrum waar
ze onder begeleiding en in redelijk vaste teams deelnemen aan het

Concept B. De mantelzorg centraal: de familie cirkel in de natuur

onderhoud en beheer van de terreinen en gebieden. De frequentie

Concept B is feitelijk een uitbreiding van A. Het verschil is: wie

kan variëren: wekelijks of meerdere dagen per week. Afhankelijk

is de klant? Dementie kan gezien worden als een individuele

van het ontwikkelstadium van de dementie gaat het om

aandoening, maar ook als een familievraagstuk. Concept

complexere taken tot zeer eenvoudige activiteiten, tot wandelen

B maakt een grotere kring van zorg en biedt de natuurlijke

en vogels kijken, tot uiteindelijk zelfs alleen ‘zijn’ en ‘genieten’. De

omgeving aan voor rust, het los komen van gefixeerde patronen,

focus is op de patiënt en er wordt voor de dagbesteding per dag

gemeenschappelijke activiteiten, het anders naar elkaar en

een vergoeding betaald. Coördinatie bestaat uit het nauwgezet

jezelf kijken en delen. Belangrijk aspect van dit concept is

Dement centraal				

Mantelzorger centraal
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de ondersteuning voor de familie en een omgeving waar

en versterkt door de aanwezigheid van en de maatregelen

communicatie tijdens een wandeling of gemeenschappelijke

voor de dementerenden. Het is belangrijk dat bezoekers ervan

activiteit effectiever gebeurt. Het gaat dus om activiteiten in de

doordrongen zijn dat het betreffende natuurgebied óók een

natuur voor de patiënt, voor de patiënt en de mantelzorger (of

bedding is voor de dementerenden. Het gaat om alertheid

familie leden) én activiteiten alleen voor mantelzorgers. Het doel

en sociaal begrip, leidend tot ruimte en vriendelijkheid voor

is om een gunstig effect te hebben met een langere uitwerking als

patiënten en hun begeleiders. Vrijwilligers, kinderen, familie

de patiënt en de familie weer thuis zijn. Het weekend is ook een

leden en andere mantelzorgers kunnen genieten van de natuur

uitgelezen moment om deze zorgbenadering te realiseren. Familie

terwijl ze dementerenden ondersteunen. Een voorbeeld is de

en andere relaties kunnen dan samen met de patiënt een bezoek

kinderboerderij die op bepaalde momenten juist is opengesteld

brengen aan het natuurcentrum.

voor dementerenden en hun zorgcirkels. De noodzakelijke
aanpassingen zijn een win-win voor iedereen. Dit concept vergt

Concept C. De community centraal

duidelijke regie en communicatie.

Mensen die kampen met de vroegere stadia van dementie
kunnen wel maatschappelijke bijdragen leveren in de natuur.
Omgekeerd kan de gemeenschap bijdragen aan de ondersteuning
aan de patiënten en hun naasten. Concept C maakt gebruik van
de bestaande natuurlijke omgeving met verschillende typen
bezoekers en maakt daarin ruimte (fysiek en sociaal) voor de
dementerenden. Vergelijk het met de gehandicapten toegang
in de trein. Die is niet alleen goed voor de gehandicapte, maar
goed voor iedereen. In dit concept wordt de natuur verrijkt

Community centraal			
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Ondersteunend onderzoek vanuit zorg
In twee pilots wordt wetenschappelijk zorgonderzoek vanuit drie
verschillende invalshoeken ingezet om de zorginnovatie te versterken. De
invalshoeken zijn: moderne activerende dementiezorg, natuurinclusieve
begeleiding van dementerenden, monitoring van geluk en welbevinden van
dementerenden en mantelzorgers.
Bij activerende dementiezorg gaat het om studies die aanwijzingen geven
over maatgericht werken met dementerenden in verschillende fasen van hun
ziekte. Hierbij ligt het accent op het prikkelen van activiteit waar kan en rust
bieden waar nodig. Er bestaat steeds meer inzicht in de wijze waarop mensen
met dementie nog mee kunnen doen en waar de verzorging en zorg voor
voldoende welzijn de overhand krijgt.Met het onderdeel natuurinclusieve
begeleiding wordt aangesloten bij de natuurvisie van 2014. “Natuur is de

enige rustgevende vanzelfsprekende factor in dit onrustige leven.” Studies
die indicaties geven voor speciale vormen van begeleiding in/met de natuur,
richtlijnen bieden voor de inrichting van natuurgebieden of parken/tuinen
dan wel studies die inzicht geven in het belang van natuurlijke interventies
voor deze doelgroep zijn opgenomen. In het onderdeel monitoring van geluk
en welbevinden van dementerenden en mantelzorgers ligt de aandacht op
studies die gericht zijn op het volgen van geluk- en welzijnsbeleving bij de
doelgroep met als doel de zorg en inzet van natuurinclusieve begeleiding
te verbeteren. Hiermee sluiten we aan bij de oproep van het SCP om meer
aandacht te hebben voor de kwaliteit van leven van ouderen. “Voor ouderen
is een dagelijks ommetje soms belangrijker dan nog meer thuishulp.”
Zie de bijlage Onderzoek voor meer informatie over het onderzoek naar
dementiezorg.
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drijfveer. In dit concept nemen universiteiten, hogescholen, ROC’s
en onderzoeksgroepen een belangrijke plaats in. Dat lukt alleen
wanneer het unieke karakter van de proeftuinen wordt herkend.
Dit concept vergt specifieke voorzieningen voor studenten en
onderzoekers.
Concept E. Het bewegen centraal: ‘slow green exercise’.
In Engeland is de bijdrage van sport en beweging aan de
gezondheidszorg ver ontwikkeld. De centrale gedachte is
Leren centraal

Concept D. Het leren en innoveren centraal
Over dementie is nog veel nog niet bekend. Er zijn aanwijzingen
dat vitamine G (groen) de kwaliteit van leven verbetert en de
progressie van de aandoening vertraagt. In dit concept staat het
verwerven van meer en diepere kennis over dementie centraal.
Het doel is om de lessen die geleerd worden uit observatie en
praktijkproeven systemisch te verwerken en toe te leiden naar
wetenschappelijke inzichten en methoden. Over de jaren heen
gaat deze kennis de proeftuin helpen succesvol te worden. Ook
initiatieven elders en het beleid van behandelaars, verzekeraars en
de overheid hebben er baat bij. De sterk toenemende directe en
indirecte kosten van dementie vormen daarvoor een belangrijke
14

dat sport en beweging belangrijk zijn voor het mentale en
fysieke welbevinden van iedereen. Specifiek is de aandacht
voor langzaam bewegen. De zorg voor dementerenden kan
hier een katalyserende werking hebben. Het enthousiasme
voor dit gedachtengoed is een interessante basis voor nieuw
ondernemerschap. De commerciële verbinding met de wijk, met
sportclubs en met natuurinitiatieven is goed voorstelbaar.
Concept F. Biodiversiteit centraal
Natuurbeheer is een belangrijke activiteit die ervoor zorgt dat de
natuur in onze verstedelijkte samenleving beschermd wordt en
van hoge kwaliteit blijft. Het natuurbeheer is ook georganiseerde
sector van professionals die steeds vaker worden bijgestaan door
vrijwilligers. In de bereidwilligheid en de activiteit van vrijwilligers
is een belangrijk waarde zichtbaar van de natuur: mensen werken

graag in de natuur omdat ze dan lekker buiten zijn, fysiek worden

natuurgebied is, terwijl dat in Weusthag niet het geval is.

getraind en omdat men voldoening haalt uit gezamenlijk werken in

Tenslotte kan in beide proeftuinen het concept leren en innoveren

de natuur. Deze waarden kunnen ook grote waarde hebben voor

centraal worden uitgewerkt.

dementerenden. De natuur prikkelt de zintuigen en inspireert.
Werk in de natuur is ook activerend, wanneer dit uitgevoerd wordt
onder goede begeleiding en in een veilige omgeving. De beloning
van dit alles kan op den duur in de natuur zichtbaar worden: meer
diversiteit, een gezond ecosysteem met diverse levensprocessen,
een rijke flora en een grote diversiteit aan dierenleven.
De twee proeftuinen blijken geschikt voor een specifieke mix van
deze zes basis concepten:
• Hof Espelo leent zich uitstekend voor de combinatie van
concept a, b en e: de patiënt centraal, met extra aandacht
voor steun aan de mantelzorgers met een doorkijkje naar ‘het
bewegen centraal’.
• Park Weusthag leent zich overduidelijk voor concept c: maak
‘community circles’, die niet alleen de mantelzorgers bedienen,
maar aantrekkelijk zijn voor de hele omgeving en in de wijk
positieve sporen nalaten van nieuw ondernemerschap en
perspectief. Ook past ‘het bewegen centraal’ hier bij.
In beide proeftuinen speelt biodiversiteit centraal een rol. De
betekenis is wel verschillend omdat Hof Espelo een beschermd
15

2. Het concept
Buiten Zorgen
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2.1 Ruimtelijk concept
De basis van het concept Buiten Zorgen is zorg voor
dementerenden en natuurontwikkeling in één. Om tot
inrichtingsvoorstellen te komen is er allereerst gezocht naar
ruimtelijke principes. Dit is gedaan door eigenschappen van
het vraagstuk, dementerenden en natuur, te verkennen en
te verbeelden. Vervolgens zijn de twee locaties onderzocht,
Weusthag en Espelo.
Drie conceptschetsen: de wandeling, het klaverblad en het landgoed

Ruimtelijke verkenningen
Er is niet een format maar er zijn talrijke manieren om zorg in
de natuur te organiseren. De inrichting hangt onder meer af
van het aanbod: hoe puur en natuurlijk moet de omgeving zijn?
Daarnaast zijn er de voorzieningen die zorgen voor faciliteiten
en voor veiligheid: is een gebouw nodig? Hoe zorgen we ervoor
dat mensen niet verdwalen? En welke diversiteit aan activiteiten

Vensterbank
kan leven.

Tuin voor
intensieve
natuur dichtbij.

Park voor intensief
gebruikte, verrijkte
natuur.

willen we op een locatie bieden? Keuzen hierin zijn vertaald in
bouwstenen (zie hierna en zie bijlage 1 voor natuur bouwstenen).
Relaties tussen de bouwstenen hebben we gezocht door drie
verschillende conceptschetsen samen te stellen.

Schaal van
natuur

Landschap door
cultuur vervormde
natuur.

Optimale wilde,
echte natuur.
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Begrenzing

Pad

Gebouw
locatie

Gebouw
functie
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Begrenzing biedt
veiligheid.

Open geeft vrijheid
en ecologische
verbinding.

Zonering voor
vrijheid en veiligheid
op maat.

Begrenzing kan tijdelijk:
periodiek open en gesloten.

Eenvoudig pad door
de natuur geeft
structuur en overzicht.

Geschakeld pad geeft
flexibiliteit. Kan per
groep anders.

Velden vanuit punt
geven flexibiliteit op
overzichtelijke wijze.

Babooshka structuur geeft
flexibiliteit en overzicht.

Natuur zonder
een gebouw.

Eenvoudig, sober
gebouw in de natuur.

Gebouw voor
noodzakelijke
voorzieningen.

Gebouw met
ook ruimte voor
dagverblijf.

Gebouw met een
erf en een tuin in de
natuur.

Gebouw met ook
bezoekerscentrum.

Individuele gebouwtjes
in de natuur.

Gebouw voor
buitenwerk en opslag.

Tijdelijke
gebouwtjes in de
natuur.

Ruimtelijk concept
Op basis van de ruimtelijke verkenningen hebben we een
ruimtelijke concept ontwikkeld dat bestaat uit vier lagen. Dit
concept is hierna uitgewerkt in schetsen voor Espelo en Weusthag.

Natuurverbetering
Er vindt natuurbeheer plaats dat op verschillende niveaus wordt
geprogrammeerd. Wekelijks beheer, seizoensbeheer en meerjarenbeheer.

Buitenactiviteiten
Er worden activiteiten aangeboden gericht op de demente gebruikers en
deels aansluitend bij de huidige functies.

Centrale voorziening + ontsluiting
In het groengebied komt een centrale voorziening en een wandelnetwerk
dat is afgestemd op verschillende typen dementerenden.

Huidige situatie
Uitgangspunt is de huidige situatie. Deze wordt gerespecteerd en blijft
herkenbaar. De natuurwaarden in de huidige situatie worden gekoesterd.

Ruimtelijk concept Buiten Zorgen
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2.2 Hof Espelo
		

Zorg in de echte natuur

“Om 10 uur worden 12 personen gebracht in Hof Espelo. Na een kop koffie

Landschap Overijssel wijst ze op de planten en dieren in de omgeving. ”Kijk,

gaan Harmen (67) en Pieter (75) met 2 begeleiders en 2 Hengeloers vanuit

die buizerd heeft een muis.” Om 3 uur zijn Harmen en Pieter moe maar

een reintegratieprogramma de natuur in. Na 15 minuten lopen komen

voldaan. Tijd om terug te keren. Door een bos en een veld, komen ze bij het

ze in het jonge heideveld dat ze herkennen. Ze gaan aan de slag met het

Koetshuis. Hier zijn inmiddels meer mensen die van de natuur en van het

verwijderen van overtollige brem. In de zorg-keet staan de spullen voor

lekkere weer genieten. Ook ouderen die minder goed ter been zijn. Harmen

de lunch al klaar. Ze werken en af en toe rusten ze. De begeleider van

en Pieter beseffen dan weer hoe fit ze zich voelen.”

Dementerende mensen kunnen bijdragen aan natuurontwikkeling
20

Een open plek in Espelo geeft ruimte voor activiteiten
21

Espelo in 2025

Centraal een koetshuis in frisgroen

Espelo herbergt in 2025 een nieuwe groep gebruikers. Licht

Centraal in Espelo staat het koetshuis, Hof Espelo, dat in 2025 de

dementerende senioren zijn dagelijks te vinden in de bossen van

entree wordt van het zorglandgoed met eromheen gevarieerd jong

Landgoed Espelo (zie de bijlage over Landgoed Espelo). Voor

en oud groen. Rondom dit koetshuis zijn enkele tuinen te vinden

deze licht dementerenden worden werkzaamheden aangeboden.

en er is een ruim veld, door struiken en bomen omgeven, aan de

Hieromheen ontstaat een netwerk van vrijwillige natuurwerkers en

achterzijde. Hier staan fijne tuinstoelen en lekkere koffie klaar voor

genieters. Espelo wordt een gastvrije en gezonde plek waar deze

mantelzorgers en vrijwilligers. Dementerenden kunnen er genieten

bijzondere doelgroep uit Twente bij elkaar komt.

van de natuur. In het koetshuis zijn materialen te vinden die nodig
zijn voor het werk in de natuur. Ook wordt hier het werk verdeeld.
‘S morgens en in de loop van de middag komen busjes uit de
omgeving de dementerenden brengen en halen.
Natuur in de omgeving
Rond om Koetshuis Espelo ligt nu al een prachtig landgoed. In de
toekomst wordt het levendiger. Rond het koetshuis wordt een
helder wandelrondje aangelegd dat goed gemarkeerd uitnodigt
tot wandelen. Op loopafstand, komt er meer natuur in de vorm
van heide en kleine moerasjes. Een van de landbouwvelden wordt
extensiever beheerd met oude gewassen zoals spelt. Dit levert

Hof Espelo

een vriendelijk cultuurhistorisch beeld op. Op wat grotere afstand
wordt meer diversiteit ontwikkeld in de natuur. Bijzonder worden

22

Mogelijke natuurontwikkellocaties in de regio (bron Landschap Overijssel)

de plekken waar dementerenden aan het werk zijn. Hier staan

Toekomstige ontwikkeling

mobiele zorgunits, ‘keten’, waar stoelen kunnen worden gepakt,

Naast het koetshuis ligt een boerderij van Landschap Overijssel

sanitair aanwezig is en waar voor kleine aantallen de lunch kan

die naar verwachting vrij komt tussen nu en 2025. Deze

worden bereid.

boerderij kan mogelijk worden omgebouwd tot een nieuw
ontvangscentrum voor dementerenden. Dit kan aanleiding

Natuurwerk leidt tot diversiteit

zijn om naast natuurbeheeractiviteiten ook meer agrarische

Dementerenden kunnen werken aan heideterreinen,

beheeractiviteiten van de rondom liggende akkers op te nemen in

boszoomvegetaties, open plekken in het bos, goed verzorgde

het activiteitenprogramma. Interessant is om dit te combineren

houtwallen en natuurlijke oevers. Plekken buiten Hof Espelo waar

met cultuurhistorische activeiten, vergeten gewassen etcetera.

veranderingen zichtbaar zijn, zijn bijv. de spaarbekkens van Vitens
en het buitengebied van Driene (zie regionaal kaartbeeld op de
vorige pagina).
Terreinen worden begraasd door schapen of runderen. Het beheer
door cliënten zorgt voor ontwikkeling van insecten, vogels en
kleine zoogdieren.

Domeinen van gebruikers
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Inrichtingsschets Espelo 2025
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Specifieke doelgroepen dementie

natuur), mensen uit Enschede en Hengelo die aan re-integratie

In Espelo ligt de nadruk op dagverzorging in de natuur voor

werken en vrijwilligers (mogelijk tevens mantelzorgers). Duo’s

een specifieke doelgroep: licht en matig dementerenden (fase

zorgen voor continuiteit. Mensen die nieuw instappen treffen

1,2 en mogelijk 3) die nog fit en mobiel genoeg zijn om in een

dan iemand met een vergelijkbare achtergrond. En binnen een

werkprogramma mee te kunnen doen. Voor de deelnemers zijn er

groep van 8 zijn veranderingen dan minder ingrijpend. Voor de

goede opvangmogelijkheden (basisvoorzieningen in het koetshuis

gemengde groepen zijn er lichamelijke uitdagingen en er zijn

en in verplaatsbare units) en zijn er materialen en beschermende

mogelijkheden om kleine verantwoordelijkheden op te pakken in

kledij voor het werk.

het werk.

Lineair zorgprogramma

De mogelijkheden in Hof Espelo worden afgestemd op de

Het zorgprogramma is lineair. Groepen worden na aanmelding

voorzieningen en op andere gebruikers. Het lijkt mogelijk om

ingepland en ontvangen op vaste dagen. De verblijfsduur van

2 à 3 groepen van Carint Reggeland parallel aan het werk te

dementerenden is verschillend. Voor sommigen is een verblijf

hebben. Het complex wordt reeds al gebruikt door Avelijn die hier,

gedurende meerdere dagen in een week mogelijk. De meesten

gedurende 2 à 3 dagen in de week, met geestelijke gehandicapten

worden vermoedelijk een dag per week ingedeeld. Gemiddeld

werkt.

duurt een dagverblijf van ca 10.00 tot 15.30.
Naast het zorgprogramma zal Espelo vermoedelijk populair

Beheerplan landschap

worden voor mantelzorgers en dementerenden die op eigen

Er worden werkzaamheden aangeboden door Landschap

initiatief gebruik maken van het bos en van de voorzieningen. Ook

Overijssel. Dit gebeurt groepsgewijs en onder begeleiding van

recreanten blijven welkom op Espelo.

opzichters. Door Landschap Overijssel zijn er seizoengerichte
werkschema’s opgesteld en is er werkgerichte begeleiding.

Groepssamenstelling

Werkschema’s zijn gebaseerd op een actueel beheerplan dat voor

Groepen worden idealiter samengesteld met duo’s uit 4 typen

het hele gebied is gemaakt en zijn gericht op verrijking van het

mensen: dementerenden, begeleiders ( 1 vanuit zorg en 1 vanuit
26

gebied (biodiversiteit) en dementievriendelijkheid.

2.3 Weusthag
		

Natuurlijk zorgpark in de stad

“Om 10.30 uur verzamelt zich een groepje van 6 dementerenden en 2

toekijkt. Rond 14.00 gaat de groep via het zorgpunt, huiswaarts.”

vrijwilligers bij het zorgpunt Weusthag, waaronder mevrouw Hutten. Ze
gaan samen het park in. Ze wandelen en doen op twee plekken bewegings

“Bij de hertenweide zitten drie dementerenden (fase 4) lekker warm in

oefeningen. Om 12.00 melden ze zich op de open plek in het park bij IVN

het zonnetje, in een sanatorium huisje. Ze genieten van de rust en van de

die hun een natuurlunch aanbiedt. De mensen eten een broodje en drinken

dieren in de weide. Vrijwilliger Hans houdt ze in de gaten.”

wat. Hierna krijgen ze uitleg over het natuurbeheer dat plaatsvindt rond
het veld. Actievelingen helpen even mee terwijl mevrouw Hutten lachend

Tbc huisjes die hier ooit stonden worden, krijgen weer een plek als individuele rustplek.
27

Een natuurlijke beleving op een open plek in het Weusthagse bos.
28

Inrichtingsschets Weusthag 2025
29

Weusthag in 2025

dementerenden is er een ontvangstlocatie op het terrein van de

Het Weusthagpark is in 2025 een park dat mensen verbindt. In het

kinderboerderij. Hier komt een grote en aangename ruimte met

Weusthagpark staan natuur en gezondheid centraal. Van het park

zicht op de groene omgeving en op dieren. Voor dementerenden

maken dagelijks veel mensen gebruik: ouderen, kinderen, families,

en mantelzorgers is hier ruimte om te rusten, en te ontspannen in

ontvangers van zorg en verzorgers.

het alzheimercafé. De kinderboerderij en het zorgpunt Weusthag
maken samen gebruik van een terrein, waarbij in ruimte en in tijd

Een veilige groene haven voor dementerenden

een zorgvuldige afstemming plaats vindt van drukte en zorg.

Dementerenden nemen een bijzondere plek in. Veel plekken
in het park zijn ‘dementievriendelijk’. Deze plekken zijn goed

Aanleidingen om naar buiten te gaan

toegankelijk voor dementerenden en de hierbij betrokken partijen

De echte ruimte voor dementerenden is buiten. Buiten ligt een

weten hoe ze om kunnen gaan met deze bijzondere groep. Voor

mooi pad dat door het gevarieerde bos voert, met oude bomen
en jonge vitale natuur. Mensen die moeite hebben met oriëntatie
volgen een markante houten leuning. Centraal in het bos wordt
een aantrekkelijke open plek gevormd. Verdwalen is moeilijk.
Zonder begeleiding kunnen jong dementerenden het bos in en
kunnen ze de natuur beleven langs de route.
Werk in de natuur
De natuur is zichtbaar in weides, bos, struwelen en soortenrijke
oevers. Een bijzondere groep dementerenden is hier actief
mee bezig, 1 à 2 maal per week (afhankelijk van seizoen) werkt
een groep dementerenden mee met de beheerders aan het

Weusthag 2015
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ecologisch onderhoud van het park. Ze zorgen onder meer voor
versterking van een vochtig bostype en voor de ontwikkeling van

boszoomvegetaties.
Verbindingen met functies in de randen
Naast de ontwikkelingen centraal in het park ontstaan ook nieuwe
kwaliteiten in de randen van het Weusthagpark:
• Paden uit het zorgpark lopen als smalle groene stroken door in
de wijk. Met routeborden wordt vanuit de wijk verwezen naar
het zorgpark.
• Het terrein van de ijsbaan wordt een sportief parcours voor
ouderen met voorzieningen die beweging stimuleren. Door
een route en door beplanting rondom de baan ontstaat een
verbinding met het park.

Domeinen van gebruikers

• Er is daarnaast een trimbaan en een IVN natuurtuin waarop
lichaam en geest kunnen worden getraind.
• Aan de plas biedt horecabedrijf Houtmaat een warme
ontvangstlocatie.
• De hertentuin wordt opnieuw ingericht met enkele
sanatoriumkasjes, die hier in het verleden ook stonden. Dit
worden kleine ruimtes waarin fysiek beperkte dementerenden,
op afspraak, zelfstandig kunnen verblijven.
In het Weusthagpark in 2025 zijn veel hekken verdwenen. Entrees
zijn opvallend en heten de bezoekers welkom.

Domeinen van dementerenden
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Specifieke doelgroepen dementie

cliënten gebeurt. Voor sommige groepen kan GPS apparatuur

De wijze waarop dementerenden het park gebruiken hangt

worden ingezet, zodat er op afstand op mensen kan worden

af van hun ziekte beeld. Er is een overgang van fase 1 (licht

gepast.

dementerend/ levendig) tot fase 5 (zwaar dementerend/ inert).
Onder andere voor dementerenden en hun mantelzorgers

Het zorgprogramma dat in Weusthag wordt uitgevoerd is

is er speciale zorg (maatwerkvoorzieningen) en zijn er

gevarieerd, flexibel, zowel individueel als groepsgericht en kan

activeringsprogramma’s (in het kader van WMO en WLZ) gevolgd

ondersteund worden door E-health programma’s op verschillende

kunnen worden. Bij toenemende dementie is meer begeleiding

app’s. De programma’s (voorzieningen die in beperkte hoeveelheid

nodig vanuit zorgproffesionals, mantelzorgers of vrijwilligers.

aanwezig zijn, activiteiten of begeleiding) kunnen voor een
dagdeel of voor de hele dag (inclusief lunch en rust) worden

Gelaagd zorggrogramma en begeleiding

geboekt.

De zorgbegeleiding wordt verzorgd door zorgorganisatie

Naast programma’s is er altijd vrije inloop mogelijk in het zorgpark.

CarintReggeland voor de dementerenden in fase 4/5 en door

Vrije toegang tot het ontvangstgebouw is aan tijden gebonden.

welzijnsorganisaties (o.a. Wijkkracht),vrijwilligers en WMO

Ook voor de mantelzorgers zijn er ontspannende activiteiten

clienten voor mensen met dementie in fase 1/2. Mensen die in

mogelijk. Zij kunnen gedurende de begeleide trajecten van hun

fase 3 verkeren kunnen in een gezamenlijk project van zorg- en

familielid of kennis, tijd aan zichzelf besteden.

welzijnsorganisaties begeleid worden.

32

Naast zorgbegeleiding is er begeleiding voor activiteiten in

Aantal personen per dagdeel

natuurbeheer (IVN en vrijwilligers) en voor sport. De opname in

Voorstelbaar is het gebruik door een groep van 6 personen uit een

een programmatische activiteit gebeurt door een professional.

instelling, een groep van 6 op inschrijving (+ 6 eigen begeleiders)

Hierbij worden de persoonlijke behoeftes en beschikbare

en 20 personen in een ICT begeleid wandelprogramma, deels met

capaciteit ingeschat en ingedeeld. Daarnaast is er de dagelijkse

mantelzorgers. Per dag zijn er ongeveer 64 dementerenden en

begeleiding die zoveel mogelijk door vrijwilligers of re-integratie

enkele tientallen mantelzorgers.
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2.4 Verwachte waarden
We verwachten dat, na realisatie van de pilots Weusthag en

• Op de locaties van natuurlijk zorgpark Buiten Zorgen zullen

Espelo, aansprekende reslultaten ten aanzien van het welzijn van

de bezoekersaantallen minstens verdubbelen en worden

dementerenden en/of de natuur behaald kunnen worden:

voorzieningen intensiever benut. De doelgroepen worden
heterogener: dementerenden, mantelzorgers, professionals

• Het belangrijkste resultaat is te meten in de ogen van
dementerenden: geluk, ontspanning en natuurlijk gedrag. Er

ambassadeurs van de geboden natuur. De maatschappelijke

ontstaan geluksmomenten voor dementerenden en voor de

betekenis zal toenemen.

mensen die hen bijstaan.
• Dementerenden komen in natuurlijke omstandigheden

• In de realisatie van het natuurlijk zorgpark ontstaat een
integrale samenwerking tussen gemeentes, natuurorganisaties,

waarin ze bewegen en actief zijn. Ze ervaren het gevoel dat

zorgpartijen, ondernemers en burgers. Deze integrale en

ze zinvol bezig zijn. Dit zal leiden tot tragere regressie van de

ruimtelijke benadering van zorg en natuur is nieuw en zal ver

dementerenden.

buiten het park vruchten afwerpen.

• De kwaliteit van de natuurlijke omgeving, waarin
dementerenden ruimte vinden, zal toenemen.
Beheeractiviteiten worden afgestemd op wat de natuur nodig
heeft. Dit zal op veel plekken leiden tot meer variatie. De
draagkracht van de natuur wordt gerespecteerd.
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en burgers die van de voorzieningen gebruik maken zijn
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3. Organisatie van
Buiten Zorgen
36

In 2017 kan worden begonnen met aanleg van een duidelijk pad met
aantrekkelijke rustpunten en met enkele aanpassingen een de kinderboerderij.

In 2017 kan worden begonnen met aanleg van een duidelijk pad en met een
eerste werkterrein. Het koetshuis volstaat vooralsnog als uitvalsbasis.

Organisatie

In Espelo kan Landschap Overijssel de trekker van de inrichting

Het zorgpark Weusthag kan door de gemeente worden ingericht,

zijn. Zij bieden begeleiding in de ecologische beheeractiviteiten

in overleg met zorgorganisaties en natuurpartijen. Welbions is

met aandacht voor de mogelijkheden van de individuen. Voor

een belangrijke partner voor de aansluiting met de wijk en de

zorgvoorzieningen kan intensief worden samengewerkt met de

voorzieningen voor de wijk. In de ontwikkeling moeten burgers

zorgorganisaties CarintReggeland en Aveleijn. Zij organiseren ook

(vrienden van Wuesthag) en ondernemers worden betrokken. Veel

het vervoer.

van de voorzieningen liggen op gemeentelijk grondgebied.
Financiering
In het zorgpark kunnen voor dementerenden en hun

Voor beide locaties wordt geput uit bestaande geldstromen: de

mantelzorgers speciale zorg (maatwerkvoorzieningen) en

participatiewet, re-integratietrajecten, wmo en wlz. In de opstart

activeringsprogramma’s (in het kader van WMO en WLZ) gevolgd

wordt beroep gedaan op steun van betrokken gemeentes, de

worden. IVN kan worden betrokken als ecologische expert. Voor

province Overijssel en innovatiefondsen van verzekeraars.

praktische ondersteuning is afstemming tussen IVN en Landschap
Overijssel nodig.
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4. Hoe nu verder?
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Het proces van het afgelopen half jaar was de voorverkenning.

De groep conceptontwikkeling ondersteunt beide andere

Het resultaat: de contouren van een werkbaar innovatief concept

werkgroepen, organiseert proactief de communicatie in de

en een groep mensen die daar de schouders onder wil zetten. De

omgeving en haalt de oogst op uit de proeftuinen om die

volgende stappen worden de komende tijd doorlopen:

overdraagbaar te maken.

I.

III.

Zorgen voor borging in de organisaties

Een robuust business model maken

De leden van de Initiatiefgroep hebben binnen hun organisaties

Daarna volgt de fase van ‘lerend doen’. In de beide proeftuinen gaat

Carintreggeland, Landschap Overijssel, Gemeente Hengelo

men klein en beheerst aan de slag. De conceptgroep organiseert

en Welbions het gesprek over de strategische waarde van

de dwarsverbanden en de reflectie. Na het enthousiasme van

het initiatief. Dat gesprek wordt gevoerd met de mensen die

de lancering, komt het er op aan duidelijke werkprincipes en

verantwoordelijk zijn voor de strategische ontwikkeling, maar

transparante verdienmodellen in de praktijk verder uit te werken.

ook met de professioneel betrokkenen. Het resultaat: inhoudelijk

In de achter ons liggende fase van voorverkenning heeft de

kennis en support voor het initiatief; besluiten over de capaciteit

Initiatiefgroep ondervonden hoe belangrijk het is om het

die beschikbaar is voor de nadere uitwerking en een beeld waar

ontwikkelproces zelf passend aandacht te geven. Alle betrokkenen

passende steun te vinden is.

ervaren dagelijks in de eigen praktijk de spanning tussen enerzijds
de werkdruk vanuit de organisatie en anderzijds de weg van passie

II.

De voorwaarden voor uitvoering regelen

en verbinding. In de voorverkenning hebben we elkaar regelmatig

Wanneer deze stap genomen is, kan de volgende fase van

gevraagd: zijn we met de goede dingen bezig? Kunnen we hier

verkenning starten. Daar werken drie groepen aan, namelijk (a)

tijd voor vrij maken? Herkennen onze collega’s, dat we met iets

de proeftuin Weusthag; (b) de proeftuin Espelo en (c) concept

belangrijks bezig zijn? Elke keer wanneer de waan van de dag

ontwikkeling. Elk groepje heeft een trekker en iemand die het

dreigde de overhand te nemen, konden we elkaar weer bij de les

proces begeleidt. De twee proeftuin groepen zorgen dat de

brengen. Het onderstaande schema hielp daarbij. Van meet af aan

praktijk gestart kan worden op de eigen locatie, in de juiste

had Henk Snijders duidelijk gemaakt, dat het niet ging om ‘een

organisatorische bedding en met het juiste ontwikkelperspectief.

beetje slimmer hier en een beetje sneller daar’. De droom bestaat
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eruit om zorg en natuur écht in een productieve wisselwerking te
brengen. Die droom vergt een fundamenteel ander pad, dan de
opgave van de manager, die de dagelijkse praktijk in goede banen
leidt. De spanning zit vooral in de beginfase, wanneer de mensen
die elkaar gevonden hebben bij de droom, nog geen pasklare
antwoorden hebben. Het komt er dan op aan even vol te houden
(de rode pijl). Het werken aan effectiviteit in plaats van efficiency
gaat niet vanzelf. Daar moeten de mensen in het nieuwe netwerk
elkaar een beetje bij helpen. Dat stimuleren met voorbeelden en
kleine interventies, is ook de taak van de procesbegeleider in de
drie groepen.
Buiten Zorgen maakt een nieuw zorgconcept mogelijk.
Dat betekent nieuwe werkpraktijken en nieuwe
samenwerkingsvormen.
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Tijd voor nieuwe samenwerking
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Bijlages
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Natuurbeleving
medicijn’. De andere waarden zijn echter evenzeer van belang.
Natuurbeleving

Hoe is voor de uitwerking van het zorgconcept interessant om

Natuurbeleving zit in veel elementen (zie icoontjes). Het begint al

zoveel mogelijk waarden in het verhaal te versterken.

met buiten zijn. Het gaat om natuurlijke omstandigheiden zoals
frisse lucht, zon, temperatuur en wind. Natuurbeleving zit ook
in de beleving van natuurlijke ruimte zonder de nadrukkelijke
aanwezigheid van menselijke activiteit. Het gaat, zeker bij
dementerenden, om directe prikkels van de zintuigen, zoals
geluid, textuur en geur. En het zit uiteraard in allerlei natuurlijke
ingredienten zoals het herkennen van bloemen, bomen en dieren.
Dit heeft te maken met de kennis van interesse van individuen.

Bomen, planten,
bloemen.

Dieren, vogels,
insecten.

Landschap en
haar elementen:
bos, veld, plas,
sloot.

Zon, regen, wind,
seizoenen.

Geluiden,
geuren, texturen,
zicht.

Natuur waarden
Het concept “Buiten zorgen” sluit aan bij ‘de waarden van ons
landschap’ die in 2013 door landschap Overijssel zijn omschreven:
•

Landschap, onze natuurlijke fabriek

•

Landschap, ons decor

•

Landschap, onze allesreiniger

•

Landschap, ons medicijn,

Soorten

•

Landschap, ons huis

natuurbeleving

Dementiezorg is een vertaling van de waarde ’Landschap, ons
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Variantie in beplanting rondom wandelpad
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Pad door ‘open bos’ (loof)

Opbouw vanaf pad

Pad door ‘besloten bos’

Kruidlaag voor heesters

‘Sierrand’, pad door coniferen bos

Kruidlaag met bomen voor heesters

Activiteiten natuur
Er is een verschil tussen activiteiten die goed zijn voor de natuur
en goede activiteiten in de natuur, die de natuur niet direct baat of
schade bieden. De scheidslijn hiertussen is niet scherp maar voor
beiden is er ruimte. Hieronder een impressie.
In de omgang met natuur kan worden gestuurd op rijkdom en
variatie. De volgende pagina toont enkele voorbeelden van variatie
rond een pad als gevolg van planmatige inrichting en beheer.

Activiteit
voor natuur

Activiteit
in natuur

Randenbeheer.

Bos- en
heidebeheer.

Bewegen, lopen,
rusten.

Inrichten, bouwen,
planten.

Nestgelegenheid.

Oogsten, plukken,
rapen, verzamelen.

Biodiversiteit
in detail.

Onderhouden,
opruimen.

Draagvlak.

Creatief in
de natuur.
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Ruimtelijke analyse Espelo en Weusthag
P.M.
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Huidige functies Espelo, 2015

Onderzoek
sociotherapeutische leefmilieu’s voor jong dementerenden.
In de onderstaande beschrijving staat een aantal onderzoeken

Jonge mensen met dementie zijn vaak nog fit, hebben andere

dat de ontwikkeling van de pilots versterkt en ‘evidence based’

voorkeur voor kleding en muziek, activiteiten etc. http://www.

werken mogelijk maakt. Voor een uitgebreid overzicht van

kenniscentrumjongdementie.nl.

onderzoek http://www.moderne-dementiezorg.nl/onderzoeken.

•

Spankracht. Radboud Alzheimer Centrum en het Alzheimer

Centrum Limburg hebben samen een praktisch hulpmiddel voor
a. Moderne activerende dementiezorg

jonge thuiswonende mensen met dementie gemaakt om samen

Hoe kunnen we mensen in de verschillende stadia van dementie

met hun naaste en/of een zorgprofessional tot een zinvolle

de juiste zorg geven, blijven prikkelen tot activiteit zolang het kan?

dagbesteding te komen.

Dit zijn vragen die in de moderne dementiezorg opgepakt worden.

•

Bij de ontwikkeling van de pilots kunnen we te raden gaan bij:

de behandeling van dementerenden van steeds groter belang.

•

Mensen moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen. Daardoor

“Het Alzheimer-mysterie”, een onderzoek naar de oorsprong

Dementelcoach. Ondersteuning van mantelzorgers is bij

en genezing van Alzheimer wordt uitgevoerd door Van der Flier &

wordt de druk op mantelzorgers steeds groter. Het VU GGZ in

Scheltens (VUmc) . Zij geven aan dat het procedurele geheugen en

Geest, VUmc en Triple Health werken aan een programma’,

muziekgeheugen het langst blijft werken.

waarin mantelzorgers (van Turkse en Marokkaanse afkomst) via

•

telefonische begeleiding worden ondersteund.

“De wondere wereld van dementie” Sociaal geriater

Anneke van der Plaats laat zien wat er nodig is om dementerenden

•

te activeren. De juiste prikkel moet op het juiste moment gegeven

de kijker kan kiezen vanuit welke rol hij de film wil beleven; door

worden, de omgeving moet herkenbaar zijn en de begeleiding

de ogen van iemand met de ziekte van Alzheimer, door de ogen

afgestemd op de cliënt.

van een geliefde, de zoon of de verzorger. Kijk voor deze unieke en

•

indrukwekkende beleving op: www.alzheimerexperience.nl
Functies Espelo huidige situatie, 2015
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Zorgstandaard Dementie op jonge leeftijd gaat over

De Alzheimer experience. Dit is een interactieve film waar

In de reeks ‘moderne dementiezorg ‘ is het boek “Had ik het maar

voor de inrichting van de buitenruimte. Dit gaat onder meer

geweten” gepubliceerd. In deze studie van R. Dirkse en C. Petit

over de inrichting, omgevingsinvloeden en mogelijk contact met

worden tips gegeven over de begeleiding van dementerenden.

kinderen of dieren. www.breincollectief.nl

Deze tips zijn zowel voor professionals als voor mantelzorgers heel

•

leerzaam. http://www.moderne-dementiezorg.nl

is werken in de natuur een mooie activiteit. Het Innovatiebureau

Dementtalent. Vooral voor dementerenden die nog fit zijn,

DAZ heeft een concept bedacht voor de arbeidsmatige begeleiding
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b. Natuurinclusieve begeleiding van dementerenden (koppeling

van mensen met dementie. Hun werkwijze wordt beschreven in

natuur en zorg)

www.dementtalent.nl

In de Handreiking (dag)activiteiten bij dementie door Alzheimer

•

Nederland (2013) staat zeer nuttige informatie. http://www.

doen naar groene zorgcombinaties. In: “Groene zorgcombinaties.

alzheimer-nederland.nl, verder

Meerwaarde voor natuur & landschap” beschrijven de

•

onderzoekers l Bonekamp & Kroon natuurinclusief ontwikkelen als

In het Nature-project ‘Natuurbeleving van mensen

Het Nationaal Groenfonds heeft in 2015 onderzoek laten

met dementie’ (Radboud umc in Nijmegen en het VUmc in

kans voor innovatie in de welzijnszorg.

Amsterdam) bekostigd door de Nature Assisted Health Foundation

•

(NAHF), wordt onderzoek gedaan naar natuurbeleving van mensen

welzijn dementerenden” (2009) bouwt F. Visscher (Univ. Utrecht)

met dementie met als doel gepersonaliseerde natuurinterventies

voort op “Belevingsgerichte tuin als groenvoorziening in de directe

te ontwikkelen

leefomgeving van dementie patiënten” (2008) van Enders-Slegers.

•

•

In het Breincollectief (Dementiewijs) geeft sociaal geriater

In “natuurlijke geheugensteun en de effecten van natuur op

Binnen het project Natuur en Dementie (NAHF) Lees ook

Anneke van der Plaats samen met landschapsarchitect Sylvia

meer op www.het groene medicijn.nl.

de Koning aan dat wandelen in de natuur voor dementerenden

•

heerlijk is. Vooral parkachtige omgevingen helpen om structuur

tussen VU, UKON, Fontys Hogeschool HRM & Toegepaste

te behouden, goed overzicht te houden en chaos te voorkomen.

psychologie en HAS kennistransfer. Zij ontwikkelden de Checklist

De natuur kan aangename prikkels geven om rust te bewaren en

kwaliteit van buiten ruimten (zorginstellingen voor ouderen).

in actie te blijven. Samen met haar collega heeft zij ook adviezen

NAHF verbindt bedrijven die aanleg en onderhoud van deze tuinen

Nature Assisted Health Foundation (NAFH) samenwerking

realiseren en zorgprofessionals om kennis en ervaringen te delen.

c. . Geluk en welbevinden van (dementerende) ouderen en

Zie voor onderzoek naar de effecten van het toepassen van de

mantelzorgers

natuur in de ouderenzorg. http://www.nahf.nl/dementie

Dat we geluk kunnen meten via een gelukswijzer www.

•

mentaalvitaal was al bekend. Dat we de kwaliteit van leven

Groen voor grijs. Jana Verboom (Wageningen Universiteit/

Alterra) is eind 2015 gestart met dit onderzoek. Ze doet onderzoek

kunnen meten bij mensen met dementie, wordt ook steeds

naar de werking van groen op dementerende ouderen met

duidelijker. De Discomfort Scale - Dementia of Alzheimer Type (DS-

depressieve en gedragsproblemen.

DAT) geeft de mogelijkheid om gezichtuitdrukkingen te observeren

•

en hieruit af te leiden hoe mensen zich voelen. Door begeleiders

Vernieuwing dagbesteding, Movisie, Utrecht. Hierin

wordt aangegeven dat slimme combinaties, mengvormen van

en mantelzorgers hierop attenter te maken, zal meer welzijn

verschillende doelgroepen en samenwerking tussen verschillende

gerichte zorg mogelijk zijn.

zorg- welzijn en vrijwilligersorganisaties de toekomst hebben.

•

•

positieve psychologie). Een belangrijk accent in zijn leeropdracht

Dagbesteding jong dementerenden. T. Boer-Sanders gaat

Positieve psychologie. Jan Walburg (Universiteit Twente /

in op de toegevoegde waarde van een speciale vorm van zinvolle

ligt op de vraag op welke wijze gedragswetenschappelijke

dagbesteding. Hengelo: 2013

interventies op effectieve wijze geïmplementeerd kunnen worden

•

in de praktijk. In de context van een technische universiteit gaat

Greening Dementia. Natural England Commissioned

Report NECR137 / A literature review of the benefits and barriers

het daarbij vooral ook om interventies die gebruik maken van

facing individuals living with dementia in accessing the natural

innovatieve technologie (“e-health”).

environment and local greenspace. www.naturalengland.org.uk.

•

•

van groenvoorziening op de kwaliteit van leven bij mensen met

Natuurfilm van Beter door Beeld voor mensen met

De Kracht van Groen. Een onderzoek naar de effecten

dementie. Voor mensen met dementie is er een film gemaakt die

dementie, Zwerts& Smerecnik, Fontys Hogescholen, 2013

past bij hun belevingswereld. De film bevat niet teveel prikkels

http://www.nahf.nl/dementie

maar ze houdt de hersenen aangenaam bezig. Http://www.

•

filmvoordementie.nl/.

Groen & Gelukkig wil IVN van zorgcentra groene oases maken in

Grijs, Groen & Gelukkig van IVN/ Veldwerk. Met Grijs,

de wijk, een trekpleister voor de gemeenschap.
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