
Nieuwbouwplannen?

Inventariseer de woon- en leefwensen van 
uw cliënten in de Week van de Toekomst



Met de Week van de Toekomst organiseren wij een innovatieve week 
met een feestelijk tintje op locatie. 

In gesprek met bewoners kijken we onafhankelijk, deskundig 
en ervaren in communicatie met cliënten 
naar de toekomst op zes thema’s:

• Sfeer en uitstraling
• Individuele woon- en leefwensen
• Gezamenlijke ruimtes
• Openbare ruimtes
• Buitenruimte 
• Technologische  

voorzieningen

Woon- en 
leefwensen Ouderen in een verpleeghuis 

hebben een complexe en 
intensieve zorgvraag. De 
wijze waarop deze kwetsbare 
groep woont heeft grote 
invloed op hun kwaliteit 
van leven. Daarom is het 
mooi als organisaties de 
mening en wensen van hun 
(toekomstige)  cliënten serieus 
nemen. 

Als u dit weet voordat de 
eerste concrete plannen zijn 
gemaakt dan hebben uw 
cliënten ook daadwerkelijk 
invloed op de plannen. 



In opdracht van Thebe onderzocht bureau HHM in 

voorbereiding op nieuwbouw de wensen en behoeften van 

cliënten in Verpleeghuis Elisabeth in Goirle. Met input van 

ruim 100 inwoners konden we een rijk beeld schetsen waar de 

bouwcommissie concreet verder mee aan de slag kan.

Week van de toekomst

Dit kunnen wij onder andere voor u betekenen:
• Groepsgesprekken 
• Individuele enquêtes 
• Posters en flyers om de enquête  

onder de aandacht te brengen
• Afstemming met de cliëntenraad
• Ideeën verzamelen bewoners
• Ideeën verzamelen medewerkers
• Optioneel: toekomstige bewoners 
• Optioneel: stakeholderonderzoek

Met een doorlooptijd van slechts zes weken inventariseren wij kwantitatief én 
kwalitatief de woon- en leefwensen van cliënten, zodat de nieuwbouw in deze 
wensen faciliteert.
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Heeft u vragen of wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op met Caroline Coumans van bureau HHM. 
U kunt haar bereiken per mail c.coumans@hhm.nl of
telefoon 053 433 05 48.

Meer 

informatie?


