
Het doel
In februari 2021 een zorgteam te hebben voor Liv inn
Hilversum. Die procedure wordt gestart met een
advertentie waarin kleine zorgaanbieders en individuele
zorgverleners kunnen solliciteren om zorg bij de
gemeenschap te mogen verlenen.

Het proces
In de zomer van 2019 was het onzeker of de huidige
zorgaanbieder zou blijven in de toen nog genoemde
Boomberg. Eind 2019 zijn alle bewoners tijdelijk
verhuisd naar een andere locatie. Met de bewoners zijn
door Habion en de zorgaanbieder persoonlijke
gesprekken gevoerd waarvan verslag is gemaakt. De
meeste bewoners willen terugkeren naar de verbouwde
locatie. In de winter van 2019 was het definitief dat de
zorgaanbieder niet terugkeert op de verbouwde locatie.
In de zomer van 2020 (na de lockdown van het
coronavirus) begon een groep bewoners bij elkaar te
komen om specifiek over de zorg na te denken. Deze
groep ontstond uit de vereniging Liv inn Hilversum die
inmiddels was opgericht door twee bewoners,
ambassadeurs van het concept Liv inn.

Persoonlijke thuiszorg
Inmiddels had zich met behulp van Willeke Janssen van
Habion een groep van zeven bewoners van Liv inn
Hilversum gevormd waarin gesprekken zijn gevoerd
over doorleven, niet verhuizen en wat je nodig hebt. Uit
die gesprekken en mails zijn de verschillende
selectiecriteria voor de zorg gedestilleerd.

Bewoners aan het roer van de zorg

.........Als ik zelf ziek word
wil ik graag dat ze mij

niet betuttelen,

wel dat ze tijd voor mij
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Er gebeurt tegenwoordig het een en ander in Liv inn
Hilversum. Lees er deze Reuring! maar op na. Dan
heb ik het nog niet eens gehad over de
overstroming in de Liv inn. Inmiddels onder controle
neem ik aan.
Willeke heeft een goed verhaal over de zorg. Er zijn
door haar en zeven bewoners van Liv inn Hilversum
inmiddels verschillende selectiecriteria voor de zorg
samengesteld.
We gaan de goede kant op. Ook wat lekker en
gezond eten betreft. Kijk naar SeniorFoods.
Langzaam maar zeker komen er activiteiten in de Liv
inn op gang: yoga, biljarten, happy ouwer, sjoelen en
wie weet wat nog meer.
Straks organiseren de gemeente en Versa Welzijn
hier waarschijnlijk hun wekelijkse spreekuren. En
wellicht kan er op 17 maart 2021 in de Liv inn
gestemd worden voor een nieuwe Tweede Kamer.
Ook boeiend was de afgelopen week het bezoek van
de toekomstige architecten Marijke, Antonia en
Veronique. Zeker de maaltijd die ze ons
voorschotelde was voortreffelijk.
Wat momenteel door velen niet als prettig wordt
ervaren is de bouw die maar doorgaat, maar helaas
onvermijdelijk. In februari kunnen we opgelucht en
vrolijk ademhalen en veel oude en nieuwe bewoners
verwelkomen. Laat ons daar op focussen.
Tot slot moeten we mogelijk nog enkele maanden
omgaan met de strenge regels tegen het
coronavirus. Het bederft misschien het plezier van
alle nieuwe indrukken die we nu opdoen, maar
mensen blijf sterk.

Cor de Heus
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Willeke had inmiddels contact gelegd met een groep zelfstandige zorgprofessionals die als
collectief aan kleinschalige en persoonlijke thuiszorg werken. Daar hebben ze ervaren dat bij
ouderen die verschillende zorgverleners over de vloer krijgen de onderlinge communicatie
soms moeizaam verloopt. Om een langdurige vertrouwensrelatie op te bouwen werd daarom
een pilot van kleinschalige zorgteams opgezet. Deze werkwijze zette zich voort in een
coöperatie. Omdat Liv inn op dezelfde manier wil gaan werken en met de bewoners iets
dergelijks op wil zetten legde Willeke contact met hen. In Liv inn Hilversum werd verteld
waarom het zo bijzonder is wat zij doen. Deze vernieuwende manier van werken bleek aan te
sluiten bij het concept van Liv inn:

Criteria voor de zorgverlening

  1. Er is één zorgverlener die alle vormen van zorg verleend of regelt dat het er komt.
  2. Er is een 24-uurs aanwezigheid van deskundige medewerkers.
  3. Mogelijkheid van acute hulp, zorgalarmering is aanwezig.
  4. Handig als er een huisarts in de buurt is. Waarschijnlijk wil de praktijk van Heckman dat    --
-----wel. 
  5. Geen betutteling.
  6. Oprecht en eerlijk, een praatje maken en luisteren naar de wensen van de bewoners.
  7. Men is te gast bij Liv inn Hilversum.
  8. Als mensen zorg nodig hebben worden ze niet monddood gemaakt en kunnen ze blijven      
----deelnemen aan activiteiten en kunnen er eventueel heen gebracht worden.
  9. Zelfbepaling bewoners in relatie met ethische vraagstukken.
10. Mensen met dementie kunnen blijven wonen in hun eigen woning en als dat echt niet kan          
-----op locatie in een groepswoning waar familie altijd toegang toe heeft.
11. Echtparen worden niet gescheiden van elkaar.
12. Je blijft in je eigen woning wonen, tenzij dat onverantwoord is voor de persoon zelf.
13. Mensen hoeven voor zorg niet naar een andere locatie te verhuizen.
14. Bewoners bepalen zelf hoe ze willen leven en zorg wordt daarin opgenomen waar nodig.
15. Er is een neutrale grondslag (gelijkwaardige betekenis van alle levensbeschouwingen en ---
-----maatschappelijke stromingen).
16. Er is een ideale mix van bewoners, (jong(er) en oud, veel en weinig zorg) om een --------------
-----gemeenschap te houden waar men er ook voor elkaar kan zijn.

Deze criteria zijn tevens de selectiecriteria voor het zoeken naar de juiste zorgverleners en dienen
tevens als toetsingscriteria voor de jaarlijkse check-up van het concept Liv inn Hilversum voor het
onderdeel zorg.



Criteria van zorgverleners

Lijst van tien criteria voor zorgverleners waarom ze bij Liv inn Hilversum willen werken en zorg verlenen.
Het zijn tevens de selectiecriteria voor het zoeken naar de juiste zorgverleners en het zijn tevens de
toetsingscriteria voor de jaarlijkse check-up van het concept Liv inn Hilversum voor het onderdeel zorg.

  1. Zorgverleners spreken uit dat zij zorg willen verlenen op basis van gelijkwaardigheid.
  2. Zorgverleners willen onderdeel zijn van de gemeenschap.
  3. Het inzetten van de eigen kennis en kunde in de zorg is een waarde van de zorgverlener.
  4. Onderhouden van het vak is een belangrijk onderdeel in het borgen van kwalitatief goede ------
-----zorg (bijscholing).
  5. Zorgverleners spreken de ambitie uit om integrale zorg te willen  bieden (geen scherpe ----------
-----afbakening, maar juist samen laten vallen van taken).
  6. Geven commitment af voor tenminste drie jaar en werven actief de juiste mensen voor de ------
---- gemeenschap (zowel bewoners maar ook collega zorgverleners).
  7. Voldoen aan de wettelijke kaders van de Wkkgz, toekomstige Wtza en Wet BIG.
  8. Zijn in staat flexibel te denken en te handelen om te komen tot nieuwe vormen van zorg en ----
-----dienstverlening. Zij dragen dit actief uit om een beweging op gang te brengen (het goede -------
-----voorbeeld willen stellen).
  9. Bereid zijn om te leren en zich persoonlijk en zakelijk te ontwikkelen.
10. Door gebruik te maken van de kennis  van coöperaties waarin kwalitatieve en kwantitatieve
normen zijn bepaald, is directe declaratie en verantwoording mogelijk met alle zorgverzekeraars
en zorgkantoren in Nederland.

De advertentie

Het doel van de advertentie is dat kleine zorgaanbieders en individuele zorgverleners solliciteren
bij de gemeenschap om zorg te mogen verlenen in Liv inn Hilversum. Grote organisaties zijn niet
uitgesloten, mits zij ook de Liv inn uitgangspunten onderstrepen en innovatief kunnen werken.

De sollicitatiecommissie
Thea Germann, Cosimo Russo, Corry Fokker, Rudi Tenniglo, Wil Wildschut, Toos Waarle en Thea
Post. Willeke zal het concept Liv inn bewaken.

Cor de Heus
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'Wat ik fijn vind aan de zorg hier is dat gebraden kippepootje’



‘Wat spannend, het wordt opgenomen.
Nu zitten we aan de andere kant en
worden geïnterviewd.’
Ik spreek met Antonia Bohn uit Duitsland,
Marijke Blom uit Delft en Veronique Le
uit Maastricht; drie studenten
bouwkunde aan de TU Delft, hard op weg
om architect te worden. Dit jaar studeren
zij af. Momenteel doen zij onderzoek naar
het ontwerpen van een  inclusieve
samenleving waar iedereen, ouderen,
families, studenten en kinderen kunnen
samenleven. Om meer inzicht te krijgen
hoe mensen van verschillende leeftijden
wonen, waren zij vijf dagen op bezoek bij
Liv inn Hilversum. 
Zo maakten zij mee hoe het voelt om te
wonen en te leven in de Flank en het gebruik
van de Liv inn.
Zij kwamen in contact met Liv inn via Peter
Boerenfijn van Habion. Hun begeleidster op
de faculteit is Birgit waarmee zij al drie jaar aan
dit project in de zorg samenwerken. Birgit
werkt aan de overgang van de publieke ruimte
naar privéruimte. Zij is enorm gefocust op een
inclusieve samenleving voor ouderen. Zo
kwam zij in contact met Peter die vooral
geïnteresseerd is in de architectuur.

Oma en opa
De oma van Marijke belandde op een
gegeven moment in het ziekenhuis, haar
opa had dementie en moest dus verhuizen
naar een verzorgingshuis. Zelf had ze al
enkele knieoperaties achter de rug en liep
anderhalf jaar met krukken. Vanuit die
ervaringen zegt zij: ‘ik wil deze problematiek
vooral oplossen in de gebouwde omgeving.
Aan mijn opa zag ik dat dergelijke situaties
verbeterd kunnen worden, dat is ook mijn
persoonlijke motivatie.’

Ouderen losgeraakt
Antonia is vooral geïnteresseerd in het
persoonlijke en sociale aspect: ‘ik vind het
triest dat vooral ouderen zijn losgeraakt
van de andere generaties. Daarom wil ik
werken aan een inclusieve samenleving
zodat iedereen voordeel van elkaar heeft.’

Individuele oudere
Veronique werkte in een verpleeghuis en
leerde daar dat iedere oudere verschillend
is, zoals in feite ieder mens. ‘Vroeger
spraken we over de groep ouderen en niet
over de oudere als individu. Daaraan willen
wij werken en daarom zijn we hier. Je kunt
een gebouw ontwerpen volgens een
bepaalde indeling maar dat hoeft niet voor
iedereen geschikt te zijn.'

lees verder op pagina 6

Studenten onderzoeken wonen in Liv inn
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'Daarom ben ik geïnteresseerd hoe deze
plek gebruikt gaat worden. Wellicht hebben
sommige bewoners helemaal geen
behoefte om in een gezamenlijke Liv inn te
wonen. Voor anderen is het wellicht een
prima plek. Het is de manier van wonen
waar ik hier veel van leer.’

Community opbouwen
Nu is de vraag van de drie hoe kan die
community opgebouwd worden zodat
mensen er ook gebruik van gaan maken. Je
hebt altijd mensen nodig die daar leiding
aan gaan geven. Die geven aan dat er een
activiteit is en - bijvoorbeeld - de mensen in
de Flank bellen: ‘straks is er een
koffieochtend’.
De vrouwen merken dat de mensen in het
gebouw genoeg connecties met elkaar
hebben, ze nodigen elkaar ook uit. Alle drie
zijn erg benieuwd hoe dat verder opgestart
wordt. Overigens zijn er al goede stappen
gezet. Gerrit is nu de coördinator en in
Flank 2 zijn al verschillende mensen
geïnteresseerd. Zo spraken zij gisteren met
Joseph, die hier nog nooit was geweest,
maar het prachtig vond.
De fundering van het gebouw ligt er, nu
moet het door de mensen zelf opgebouwd
worden.
De wil is er maar het verschilt natuurlijk per
persoon. Zo vinden sommige mensen het
fijn dat ze hier zo het centrum in kunnen
stappen, terwijl anderen de natuur, het bos
en de hei prachtig vinden.

Leiding
Veronique: ‘Iedereen heeft door de jaren
heen natuurlijk veel ervaring opgebouwd.
Niet iedereen wil in een bestuur, dus het zal
nog moeilijk worden mensen te vinden die
het geheel willen gaan leiden en deze
community op willen bouwen.
Zo hebben onder meer Annette in de
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horeca en Joseph in de muziek veel gedaan.
Dat willen ze wel delen maar er (nog niet) de
verantwoordelijkheid voor nemen. 
Iedereen wil zijn steentje bijdragen en
allemaal willen ze helpen. Kijk naar de kapper
die is sinds deze maand open. Dat zijn
belangrijke elementen om mensen naar een
plek te krijgen. Dan kun je het bruisend
maken. Maar iemand moet een leidende rol
nemen. En er moeten meer activiteiten
komen, zoals een theater, breien of wat dan
ook. Maar ja, wie gaat dat organiseren?

Mijden
Antonia sprak gisteren met een vrouw die het
hier helemaal niet leuk vindt. Zij vraagt zich af
of de inwoners alles wel zelf moeten
organiseren. Zo dronken sommige bewoners
van Bergstaete vroeger een paar keer per
week koffie in de Boomberg. Nu blijkt dat de
mensen van de Flank en Bergstaete elkaar
mijden. Hopelijk komt er een meer inclusieve
samenleving wanneer er volop activiteiten
zijn in de Liv inn.

60-ers en 90-ers
De drie vinden Liv inn qua interieur goed
ingericht met een goede verdeling tussen
vroeger en modern. Sommige verpleeghuizen
vinden ze wat dat betreft nogal oubollig en
stoffig. Maar hier zien ze dat een en ander
goed gecombineerd is. ‘Mensen hier zijn
boven 90 en onder de 65’ zegt Marijke, ‘dat is
nogal een verschil. Daar kunnen we ook wat
mee doen. Wellicht hebben we straks als we
ouder zijn andere maatstaven. We moeten
waarschijnlijk een beetje in de toekomst leren
kijken. ’Zo zien ze de verschillen in leeftijden:
de 80-ers en 90-ers hebben minder energie,
houden ervan naar de supermarkt te gaan of
een blokje om in de tuin maar douchen
bijvoorbeeld minder. 

lees verder op pagina 4



De 60-ers en 70-ers wandelen, fietsen,
bezoeken vrienden en doen vrijwilligerswerk.

Interieur
Alle drie zijn ook geïnteresseerd in zaken als
favoriete plekken in of buiten de woning en
welke plekken het meest worden gebruikt. De
favoriete stoel staat voor de tv of het raam
omdat ze graag naar buiten kijken. Bij
doorvragen bleek niet dat de mensen graag tv
kijken, maar geluid om zich heen willen horen.
Het uitzicht wordt gewaardeerd maar bomen
nemen soms de zon weg. Ook voor het grote
raam bij keuken, waar de koelkast staat, hangt
veelal een gordijn of scherm. Sommige kamers
hebben nauwelijks goed licht. Ook is het
jammer dat de gangen veel te donker zijn.
Verder verschilt het nogal of de mensen zich
hier thuis voelen en ook of ze hier vrijwillig zijn
komen wonen of dat kinderen zeiden: ‘paps,
mams, ik woon in Hilversum dus je moet
hierheen verhuizen.’

Spontaan
Antonia merkt op dat al haar vragen spontaan
werden beantwoord: ‘sommigen voelen zich
eenzaam, maar ik voelde me welkom.’

Toen Marijke hier aankwam moest zij sleutels
zoeken. ‘Gelijk’, zegt ze, ‘stond de hele gang vol.
Ik dacht meteen het gaat hier gezellig worden.
Dat vond ik fijn, vooral omdat ik toen nog alleen
was. Ook viel me op dat veel mensen nog heel
vitaal zijn. Koken gebeurt veel en ze doen veel.
Die zelfstandigheid is heel belangrijk.' 
’Veronica: ‘Sommige mensen zijn hier komen
wonen omdat ze verwachten in de toekomst
zorg nodig te hebben. Als er wat gebeurt hoeven
ze alleen maar doorgeschoven te worden.’
Marijke zat ook een dag bij de postvakjes. Wie
gaat er uit en komt binnen? Veel mensen
haalden ‘s morgens, trap af en trap op, hun
krant op. Anderen legen de bus niet dagelijks.’
Zo probeerde zij er ook achter te komen wat de
mensen missen, waar genieten ze van en waar
balen ze van.
Ook hebben ze als toekomstig architecten
uiteraard bekeken hoe het gebouw eruit ziet,
hoe groot zijn de kamers, hoe is de indeling,
hoeveel mensen wonen er op een gang en de
kleurstellingen daarvan. Die gegevens worden
allemaal nog uitgewerkt.

Cor de Heus
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Op de proeverij van SeniorFood op 23
september reageerden de bewoners van de
Flank en Bergstaete enthousiast op de
voorgezette maaltijden. Een aantal bewoners
heeft hun eerste maaltijd al bij SeniorFood
besteld.
De meesten gaven aan dat de maximum prijs
voor een maaltijd niet hoger mag zijn dan tien
euro. Anderen willen dat er ook enkele
eenvoudige maaltijden, zoals bijvoorbeeld
verschillende stamppotten, beschikbaar
komen. Dus meer variatie. Ook mogen er geen
vervoerskosten in rekening worden gebracht.
De bewoners checken de komende weken de
kwaliteit van de maaltijden. Over dit alles gaat
Habion met Pascal en Lorenzo van SeniorFood
in overleg.
Ook spraken de bewoners zich positief uit over
themabijeenkomsten met betrekking tot
gezamenlijk eten. Iedereen kan in de
woonkeuken met elkaar koken, zoals de
studenten gedaan hebben, of gezamenlijk
inhuren.

Nieuwe activiteiten beginnen
Afhankelijk van de Coronaregels organiseert
Rob iedere woensdagmiddag vanaf 16.00 uur
een Happy Ouwer in Liv inn. Soms zal direct
daarna op gezette tijden voor en door de
liefhebbers een gezamenlijke maaltijd op touw
worden gezet.
Maar er moeten natuurlijk ook andere
activiteiten komen. Zo wordt genoemd
klaverjassen op de woensdag om 14.00 uur.
Kandidaten kunnen zich ook bij Rob melden.
Mensen die zelf iets willen beginnen,
bijvoorbeeld poolen of welke andere
liefhebberij dan ook. Zo peilt Rudy of biljarten
weer kan beginnen en bij Peter-Paul het
sjoelen en welke andere bewoners hierin
geïnteresseerd zijn. 

Marni (dochter van Cosimo) geeft iedere
donderdagavond vanaf 19.00 uur tot eind
december yogales aan de bewoners van Liv inn
Hilversum. Haar zal gevraagd worden of ze dat
ook wil doen voor andere bezoekers van Liv inn. 
Ook is er belangstelling van het Gooisch
Fanfareorkest voor het verzorgen van een
concert op Burendag of op Koningsdag.  2021.

‘Meetingpunt’
Vanaf januari 2021 is het ‘Meetingpunt’ in Liv inn
gereed. De gemeente Hilversum en Versa
Welzijn hebben al aangegeven dat ze in Liv inn
spreekuren voor de gehele buurt willen gaan
houden. Bewoners reageren enthousiast op dit
soort externe activiteiten. Zoals er op 17 maart
2021 waarschijnlijk een loket voor de
verkiezingen van de Tweede Kamer in Liv inn
wordt ingericht.
Vanzelfsprekend blijft een en ander natuurlijk
wel afhankelijk van de mate van corona.

Agenda
Gezien de toename van activiteiten, zeker als er
vanaf begin volgend jaar ook bewoners in het
gebouw komen wonen en ruimtes niet dubbel
geboekt gaan worden, zal er de komende tijd
met agenda’s gewerkt moeten gaan worden.
Daarvoor ligt er bij Habion in Utrecht al een
grote agenda klaar. Later zal die ongetwijfeld
aangevuld of vervangen gaan worden door een
digitale agenda. Voorlopig komen er beneden in
de hal en bij de trap krijtborden waarop staat
wat er te doen is, die op termijn ook vervangen
zullen worden door digitale borden. 

Schoonmaken
Rob en Gerrit hebben met Van der Linden
gesproken over de schoonmaak. Van der Linden
heeft bij verschillende schoonmaakbedrijven
offertes aangevraagd voor het schoonhouden
van de Flanken en de gezamenlijke Liv inn
ruimtes. 

Activiteiten in de denktank



Vanzelfsprekend blijft iedereen verantwoordelijk
voor het  schoon en netjes houden van alle
ruimten in de Liv inn. Schoonmaakspullen liggen
in de keuken.

Lift
Ook geven enkele bewoners van Flank II aan dat
de lift niet goed werkt. Habion zal voor alle
bewoners een bijeenkomst organiseren waarin
ook over alle werkzaamheden en de planning
van de bouw informatie gegeven zal worden.

Met ingang van 14 oktober zijn er voor de komende twee weken en naar
verwachting tot ongeveer half november strenge regels tegen het
coronavirus uitgevaardigd.

Een paar voorbeelden:
Ontvang thuis maximaal 3 gasten per dag. Kinderen tot en met 12 jaar
tellen niet mee.
In een ruimte mogen maximaal 30 mensen samen zijn. Kinderen tellen
mee.
U mag met een groep van maximaal 4 mensen samen afspreken.
Bijvoorbeeld in een bioscoop. Kinderen tellen mee.
Buiten mogen maximaal 4 personen samen zijn. Of alle mensen die bij 1
huishouden behoren.
Mondkapjes dragen in het openbaar vervoer en bijvoorbeeld in een
bibliotheek, een winkel of het station.
Cafés en restaurants zijn gesloten.
Winkels m.u.v. supermarkten gaan om 20.00 uur dicht.
Geen alcohol gebruiken op openbare plekken.

Koffie
Omdat er momenteel nog een
koffiezetapparaat van de studenten
beschikbaar is en er een apparaat in de opslag
staat wordt er tot eind december nog met de
filter apparaten gewerkt. De koffie wordt
gezamenlijk ingekocht. Corry geeft aan dat er
nog geld in de pot zit evenal een paar pakken
koffie. Zij zal de koffie voorlopig inkopen.
In Voorst hebben ze, vertelt Ank, een
koffietzetapparaat dat geleased is en waar geld
ingegooid moet worden. De kosten hiervoor
worden uitgezocht.
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Strenge regels tegen coronavirus



Bewoners hebben met elkaar de maand coördinator in het leven geroepen. Rob Klarenbeek is
ermee gestart en Gerrit Dokter heeft het stokje van hem over genomen. Wat doet de maand
coördinator zoal?
De maand coördinator heeft de sleutel van de liv inn en opent en sluit de ruimte af als er
mensen naar toe willen. Een keer in de week wordt de koelkast gecontroleerd; wat kan er weg?
Ook controleren zij of de Liv inn netjes is achter gelaten denkt de maand coördinator mee over
de aanpas en organiatie binnen Livinn en is hij/zij contactpersoon voor als er vragen zijn en
zetten zij deze vragen door die hier iets mee kunnen/moeten. 
Voor de maand november is Cosimo Russo De maand coördinator.
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Zoals een ieder weet gaan we in het nieuwe jaar ook aan de slag in de Flank. We hebben al
eerder met elkaar hierover gesproken en toen is aangegeven dat we de gangen en de hal gaan
aanpakken en de keukens. Maar graag willen we in kleine groepjes (vanwege corona) met
elkaar doornemen wat er precies gedaan gaat worden en wanneer we dit gaan doen. We
plannen in de laatste week van november 2020 twee bijeenkomsten in (in de ochtend en in de
middag) in de liv inn. Een uitnodiging met de exacte datum ontvangt u nog. Wij hopen dat een
ieder hierbij aanwezig zal zijn.

Maand coördinator 

Infomeren over de aanpassingen in de Flank

Sloop Schuur



Cosimo weer in de G&E
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Wim Vos aan het biljarten

Lorenzo en Pascal lekker eten aan het bereiden

Tijdelijke parkeerplaatsen voor de Bouwvakkers


