
De nieuwe rol van Humanitas: 

Geen vraag is te gek voor ons
Het was een groot feest, de opening van 
de nieuwe ontvangstruimte van Humanitas 
tijdens de Burendag op 21 september. De 
wethouder knipte een lint door, bewoners en 
familie dansten op de muziek van Jaman en 
veel buren kwamen kijken hoe het geworden 
was. ‘Zo zal het er hier in de toekomst veel 
vaker uit gaan zien’, glundert bestuurder Gea 
Sijpkes. ‘Humanitas is een goede buur en 
gaat een belangrijke functie in de wijk vervul-
len.’ 

Hoe gaat die rol van Humanitas  
in de wijk er uitzien?

‘Nu is het zo dat ouderen die zorg nodig heb-
ben, automatisch bij ons komen wonen met 
een ‘all inclusive pakket’.  Dat betekent dat al-
les geregeld en betaald wordt: eten, drinken 
dagelijkse verzorging maar ook verpleegkundi-
ge zorg. In dat all inclusieve pakket zitten ook 
de woonlasten. Dat gaat veranderen. Vanaf  

 

2014 komen ouderen die de lichtste  
vormen van zorg nodig hebben niet meer in 
aanmerking voor zo’n all inclusieve pakket. 
Voor die mensen gaan wij een ander aanbod 
organiseren.’

Dus jullie zijn straks geen  
verzorgingstehuis meer?

‘De term verzorgingstehuis verdwijnt maar de 
mogelijkheid om bij ons te wonen blijft. We 
bieden intensieve zorg als dat nodig is en het 
is mogelijk om alleen een kamer bij ons te 
huren. Bewoners besluiten zelf welke compo-
nenten van zorg en ondersteuning ze willen 
inkopen.
Het is nieuw dat we mensen gaan ondersteu-
nen die thuis blijven wonen en dat bewoners 
naar ons toe kunnen komen voor allerlei dien-
sten. Wij gaan echt zorg op maat bieden.’

Zorg op maat, wat is dat precies?

Mensen kunnen met allerlei vragen op het 
 

 gebied van wonen, zorg en welzijn bij ons te 
recht. Wij gaan dan met hen in gesprek om 
duidelijk te krijgen wat er speelt, welke wen-
sen ze hebben en waar de mogelijkheden 
liggen. Veel meer dan vroeger spelen zij zelf 
samen met familie, buren en vrienden daar 
een belangrijke rol in. Daarnaast bekijken we 
wat Humanitas kan betekenen. Wij kunnen 
mensen op veel verschillende manieren on-
dersteunen.’

Hoe zien die verschillende  
manieren van ondersteuning eruit?

‘Mensen kunnen overdag bij ons terecht voor 
spelletjes en allerlei andere activiteiten. Die 
gezelligheid is voor veel mensen ontzettend 
belangrijk. Ook kunnen ze ’s morgens en ’s 
avonds bij ons eten. Ons zorgaanbod zal per 
persoon verschillen. Dat kan gaan om het ge-
bruik van onze speciaal ingerichte badkamer 
tot ondersteuning bij lichamelijke en psychi-
sche klachten. 
Verder denken we na over het aanbieden van 
buurtbedden voor een kortdurend verblijf 
met zorg. Bijvoorbeeld als iemand ziek is of 
net geopereerd. Een ander idee is het bieden 
van palliatieve zorg voor terminale wijkbewo-
ners. Eigenlijk is geen vraag te gek voor ons.’

Wat maakt Humanitas bijzonder?

‘Wij bieden van 9 tot 9 een ontmoetingsplek 
voor onze bewoners én de buren, iedereen 
is welkom. Wij horen van veel nieuwe bewo-
ners dat ze vallen voor de gezellige sfeer en 
de mooie inrichting. Het ziet er fris uit met 
overal lekkere zitplekken en prachtige foto’s 
van Deventer. 
We hebben een kapper, wasserij en fysiothe-
rapeut en er wonen studenten bij ons. Die 
maken de sfeer nog levendiger We zijn echt 

een gastvrij wooncentrum waar heel veel mo-
gelijk is.’

Wat moeten buren doen  
die meer willen weten?

‘Stap gewoon binnen in de ontvangstruimte 
aan de Radboudlaan. Er zit van 9 tot 9 altijd 
iemand bij de receptie die je van harte wel-
kom  heet en verder helpt. Je kunt ons ook 
bellen of mailen: info@humanitas.nl of 0570 
– 628633. Kom langs en schroom niet om je 
vraag te stellen.’
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