
10 11
maart 2021

“We kijken er enorm naar uit”
Vernieuwing van Het Meulenbelt Artist impression van Het Meulenbelt.

Coleta en Gerrie bij de entree van Het Meulenbelt.  

Gerrie werkt sinds 2006 bij TMZ, Coleta werkt er 30 jaar. 

Beiden zijn al eerder betrokken geweest bij renovaties en de 

realisatie van nieuwe locaties bij TMZ. Ze hebben dus al de 

nodige ervaring en weten ‘wat erbij komt kijken’. Coleta: “We 

beginnen nu echt te merken dat de locatie aan vernieuwing 

toe is. Met de stuurgroep en gebruikers groepen zijn we al 

langere tijd bezig om de plannen voor te bereiden. We willen 

echt een hele mooie, duurzame en toekomstbestendige 

locatie neerzetten. Om dat te realiseren is er over veel zaken 

nagedacht. Inmiddels is het bouwcontract ondertekend en 

kunnen we de bouw gaan voorbereiden. We vinden het 

spannend, maar kijken er ook enorm naar uit.”  

Veel bewegingsvrijheid

Het Meulenbelt gaat weer dezelfde doelgroepen 

huisvesten als dat op dit moment het geval is. Als de 

Toekomstbestendig, duurzaam, sfeervol en omringd 

door een prachtige groene omgeving. Dat is hoe het 

nieuwe Meulenbelt in Almelo zich laat omschrijven. 

Het woonzorgcentrum wordt de komende vijf jaar 

fasegewijs – op dezelfde plek - volledig vervangen 

door toekomstbestendige nieuwbouw. Achter de 

schermen is er hard gewerkt aan de plannen. 

Leidinggevenden Gerrie Rohaan en Coleta Brok 

maken onderdeel uit van het team dat zich hier vol 

enthousiasme voor inzet. 

plannen gerealiseerd zijn, hebben alle bewoners straks een 

eigen studio met eigen sanitair. Coleta: “Er is bewust voor 

gekozen dat psychogeriatrische bewoners op de begane 

grond een studio krijgen. Bewoners krijgen daardoor nog 

meer ruimte om vrij te bewegen. Ze kunnen bijvoorbeeld 

makkelijk en op een veilige manier naar buiten en genieten 

van de prachtige, groene binnentuin. Doordat bewoners 

zelf naar buiten kunnen, zijn ze niet afhankelijk van 

begeleiding. Dit vinden we belangrijk, dat bewoners zo 

lang mogelijk de regie hebben over hun eigen kunnen.  

Dat is voor ons de rode draad. Bovendien hebben we veel 

aandacht voor de belevingswereld die we voor bewoners 

met dementie willen creëren. Hierbij houden we rekening 

met de rustbehoefte, looproutes, kleuren en technologie 

op het gebied van beleving.”

“ Bewoners kunnen straks genieten van een 
prachtige groene binnentuin ”

Clusteren en revalidatieboulevard

Ook over de indeling is grondig nagedacht. Gerrie: “De 

locatie kent meerdere bouwlagen. Dit vraagt om een andere 

denkwijze. De kortdurende zorg - zoals revalidatie, het 

vakmanschap inzetten om tot een mooi resultaat te 

komen. Ook de cliëntenraad denkt mee en is betrokken. 

Het wordt echt een ‘huis’ van ons allemaal.” Gerrie knikt 

instemmend en vertelt: “Er is heel kritisch meegedacht 

door eenieder. Het meedenken door medewerkers is heel 

belangrijk. Zij kennen de praktijk als geen ander.” 

Bewoners en medewerkers

Coleta en Gerrie merken dat medewerkers enthousiast  

zijn over de plannen. “Zij zien het ook als een mooie 

nieuwe uitdaging en kijken uit naar de komst van de 

eenpersoonskamers, de studio’s voor de bewoners.” 

Gerrie: “Het ‘faseren’ zal de komende jaren best een 

uitdaging zijn, maar dat maakt het ook leuk. We doen  

het met elkaar. Coleta: “We zitten ook erg op één lijn.” 

De komende tijd

De komende tijd gaan de gebruikersgroepen verder met 

het voorwerk. Coleta: “Het is belangrijk dat ‘binnen en 

buiten’ goed bij elkaar passen en een mooie verbinding 

vormen. Het zal straks meer vorm gaan krijgen als we per 

doelgroep, zorggebied en afdeling naar de aankleding en 

sfeer gaan kijken. Per doelgroep gaan we collega’s met 

specifieke expertise uitnodigen om mee te denken.” Gerrie: 

“Hierdoor krijgen we ook een nog betere verbinding met 

elkaar, kunnen we meekijken in elkaars werk. Dat is iets 

moois, want het resultaat wordt er nog beter van.”

hospice en de overbruggingszorg - komt op de etages.  

We hebben gekozen voor een praktische indeling, gekeken 

hoe we zaken goed kunnen clusteren en therapeutisch 

kunnen inrichten. De revalidatieboulevard komt op de 

eerste verdieping, evenals de dagbehandeling. In dezelfde 

gang krijgen ook de disciplines die daar werken een werk - 

plek. Door deze indeling hebben bewoners de mogelijkheid 

om het oefenmateriaal ook buiten de therapie te blijven 

gebruiken. Daarnaast is er ook veel aandacht voor groen, 

comfort en licht. De huiskamers, die zo belangrijk zijn als 

ontmoetingsruimte, komen bijvoorbeeld op ‘de kopse kant’. 

We werken naar het licht toe. Daar hebben we samen met 

de architect naar gekeken.”

“ De huiskamers zijn zo belangrijk als 
ontmoetingsruimte ”

Samen bepaald

Voordat alle ideeën tot stand kwamen, is er grondig 

onderzoek verricht. Coleta: “We hebben werkbezoeken 

gebracht aan andere locaties en er is zelfs een voorbeeld-

studio in elkaar gezet. Hierdoor konden we door een 

toekomstig appartement lopen en kijken naar hoe zaken 

zijn ingedeeld en mogelijk nog beter konden.” En dat is 

volgens Gerrie en Coleta wat dit proces zo bijzonder 

maakt. Coleta: “We hebben veel inspraak, dat geldt ook 

voor de zorgmedewerkers en andere disciplines. We 

hebben van begin af aan samen gekeken en bepaald hoe 

het moet gaan worden. Iedereen heeft zeggenschap.  

Je kunt echt gezamenlijk de aanwezige expertise en 


