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Het leven houdt niet op zodra je ouder bent en in 

meer of mindere mate afhankelijk wordt van anderen. 

Ook niet als de hulp van partner, familie of vrienden 

ontoereikend is geworden. Natuurlijk niet. Of het 

leven verandert? Ja. Maar liefst zo weinig mogelijk. 

Daar maken wij ons sterk voor.

Wij hebben de overtuiging dat wij alleen een respect
volle relatie opbouwen met cliënten als zij de regie over 
hun leven in eigen hand houden. Als zij zo veel mogelijk 
kunnen leven zoals zij willen. Minder zelfstandig zijn, 
zorg nodig hebben, het is allemaal al ingrijpend 
genoeg. Daarom geloven wij dat je bovenal moet 
uitgaan van wat iemand nog wél kan, in plaats van wat 
iemands beperkingen zijn. En daarom gaan wij samen 
met onze cliënten op zoek naar wie iemand was, en  
nog steeds is. De zorg die we bieden laten we daar  
zo goed mogelijk bij aansluiten. Zo komen wij tot 
bijzondere dingen. Tot mooie, persoonlijke zorg.

Akkers heeft een breed zorg- en welzijnaanbod 
voor met name ouderen in Nuenen e.o. en kan  
ondersteunen op de volgende gebieden:
• Vaste, persoonlijke begeleiding
• Dagbesteding
• Behandeling
• Verzorging en verpleging
• Wonen 
• Woongroepen/zelf koken

Archipel
 Akkers
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Wonen en leven in het   
 centrum van Nuenen 
In het voorjaar van 2017 opende Archipel Akkers opnieuw haar deuren. Het nieuwe, modern vormgegeven 

gebouw herbergt een prettige, gastvrije sfeer. De zorg en manier van leven worden afgestemd op de wensen 

van de cliënt.  

Binnen Akkers wonen cliënten met een psychogeriatrische achtergrond (dementie) en een lichamelijke 

beperking. De verschillende ruimtes vormen samen een ‘dorp’, waarbij er voldoende ruimte is voor privacy, maar 

ook voor ontmoetingen. 

Ron van Wees, projectleider Akkers: 
“Archipel Akkers is niet zomaar een woonzorgcentrum. Het is een omgeving waarin samenzijn en kwaliteit van 
leven de rode draad vormen. Dat zie je onder andere terug in de manier van zorgverlenen en wonen, waarbij er 
maximale regie is voor bewoners en gezorgd wordt voor diversiteit in sfeer en daginvulling. Daarnaast is er 
volop ruimte voor familie, vrijwilligers, buurtgenoten en andere betrokkenen. Zo zijn verschillende activiteiten 
en ruimtes ook toegankelijk voor andere Nuenenaren, waardoor er een actieve verbinding is met het dorpsleven. 
Het nieuwe gebouw is vormgegeven als een echt ‘thuis’. Net zoals een gewoon woonhuis slapen de bewoners 
op de verdiepingen, waar ruime slaapsuites zijn gecreëerd. De begane grond is met name ingericht als 
leefruimte, met een Gasterij, twee grote woonkeukens, een bibliotheek, muziekcafé, een serre, een salon en een 
beschermde patio. Al deze ruimtes zijn met veel zorg ingericht en hebben allemaal een eigen uitstraling. 
Sfeervolle ‘straatjes’ zorgen voor verbinding tussen de verschillende ruimtes, zodat het woonzorgcentrum een 
gezellig, dorps karakter heeft.” 

Akkers
•  24uurszorg voor cliënten met 

een psychogeriatrische achter
grond (dementie)

•  Acht woonstraten met acht tot 
twaalf bewoners 

•  Eigen suites met een ruime 
woon/slaapkamer en eigen 
sanitair

•  Een kleine keuken op elke woonlaag

•  Nabijgelegen appartementen 
voor cliënten met een  
lichamelijke beperking

•  Gevarieerd activiteitenprogramma 
•  Verschillende ruimtes zoals een 

Gasterij, een atelier, een wellness, 
muziekcafé en bibliotheek 

•  Gezondheidscentrum met 
behandelaren zoals een fysio
therapeut en een diëtist 

•  Faciliteiten zoals een kapper, 
pedicure, schoonheidsspecialist 
en voetreflexmasseur 



4

Net zoals thuis

‘Samen’ is een belangrijk begrip 
binnen Akkers. In de totstand 
koming van het nieuwe woonzorg
centrum werd daarom de cliënten
raad nauw betrokken. Thea Alting, 
lid cliëntenraad: “Als belangenbe
hartiger van de cliënten hebben wij 
onder andere meegedacht over 
allerlei praktische zaken, zoals over 
het ontwerp, de inrichting en de 
sfeer van het nieuwe gebouw. In alle 
stappen hebben we nauwlettend 
gekeken of het welzijn van de 
cliënten voorop is gezet. Het is mooi 
om te zien hoe door samen te 
werken een nieuw, innovatief 
woonzorgcentrum is ontstaan 
waarin cliënten de eigen regie 
behouden.”  

Eén van de bewoners van Akkers is 
mevrouw Van Zuijlen. Zij vertelt: 
“Het prettigste aan het wonen in 
Akkers vind ik dat ik mijn zelfstan
digheid heb kunnen behouden. Ik 
bepaal zelf wat ik doe. Ieder 
weekend ga ik bijvoorbeeld samen 
met een aantal anderen naar de 
kerk. Daarnaast neem ik deel aan 
verschillende clubjes en maak ik 
graag buiten een ommetje. Omdat ik 
nog steeds kan blijven doen wat ik 
leuk vind heb ik het gevoel grip te 
houden op mijn leven. Dat is erg 
prettig. Ik beleef nog steeds veel 
plezier aan de dingen die ik onder
neem en het contact dat hierdoor 
ontstaat met anderen.” 

Binnen Akkers hebben bewoners maximale regie. Het levensverhaal en de 

wensen staan centraal. Van daaruit kijken we, samen met de omgeving 

van de cliënt, welke zorg en diensten nodig zijn om een zo hoog 

mogelijke kwaliteit van leven te ervaren. 

De visie van Archipel is dat mensen het 
prettigste leven wanneer zij de regie 
over hun leven behouden. Bewoners 
van Akkers ontvangen daarom zorg 
en welzijnsservices, passend bij 
hun levenswensen. Alles gaat in 
nauw overleg met de bewoners en
hun omgeving.  

Leven 
vanuit 
eigen 
regie 
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De ‘traditionele’ manier van zorgverlening is 
losgelaten binnen Akkers. Dit betekent dat 
niet de regels, maar de levensbehoeften van 
cliënten de uitgangspunten vormen. Akkers 
maakt samen met verschillende andere 
woonzorgcentra onderdeel uit van het 
landelijke project ‘Radicale Vernieuwing 
Verpleeghuiszorg’. Door te focussen op leven, 
welzijn en wonen, in plaats van enkel op 

regels en veiligheid, willen we gezamenlijk 
een omslag creëren in de manier waarop 
verpleeghuizen zijn georganiseerd. Cliënten 
moeten vooral kunnen leven zoals zij dit 
willen. Dát is bepalend voor hun geluk. 
Het project ‘Radicale Vernieuwing Verpleeg
huiszorg’ loopt tot en met 2019, maar de 
vernieuwde werkwijze blijft uiteraard 
behouden binnen Akkers. 

Akkers biedt ruimte aan vijftig cliënten met een psycho
geriatrische achtergrond (dementie). Zij wonen verdeeld 
over vijf woonstraten met ieder acht tot twaalf bewoners. 
De ruime suites bieden voldoende privacy om prettig te 
kunnen wonen. Zo kan er met eigen apparatuur koffie en 
thee gemaakt worden en zijn er eigen sanitaire voorzienin
gen. Daarnaast zijn er op de begane grond de verschillende 
gezamenlijke ruimtes zoals de ruim opgezette woon
keukens. Hier kunnen bewoners elkaar ontmoeten, 
deelnemen aan activiteiten, samenkomen met familie en 
vrienden en desgewenst ook nieuwe contacten opdoen 
met buurtbewoners. In de woonstraten is een pantry waar 
men zich even terug kan trekken met anderen. Net zoals 
thuis eigenlijk!

Daarnaast biedt Akkers ook appartementen 
aan voor bewoners met een lichamelijke 
beperking die 24uurszorg nodig hebben. 
De appartementen hebben een woonkamer 
met open keuken, ruime berging, badkamer 
en een eigen balkon of terras. De bewoners 
kunnen gebruikmaken van alle faciliteiten 
die Akkers biedt. Daarnaast is het mogelijk 
om samen te wonen met een partner 
(deze heeft wel de juiste indicatie nodig).  

Nieuwe woonvisie

Woonstraten

Integraal 
samenwerken 

Apparte-
menten

Binnen Akkers is een integrale 
samenwerking tussen medewerkers, 
mantelzorgers en vrijwilligers. 
Zorg en dienstverlening worden 
gezamenlijk besproken en 
georganiseerd rondom en in 
samenspraak met de bewoners. 
De omgeving van bewoners 
wordt nauw betrokken bij 
Akkers. De prettige woon en 
werksfeer maakt namelijk dat 
ook mantelzorgers en het 
sociale netwerk zich thuis 
voelen binnen Akkers. De 
zogenaamde ‘straatgesprekken’ 

vinden met alle betrokkenen 
plaats. Zo voelen mantelzorgers 
en andere betrokkenen zich 
onderdeel van Akkers en wordt 
het bieden van ondersteuning 
geen verplichting, maar een 
natuurlijk proces. Voor mantel
zorgers is er de gelegenheid om 
gebruik te maken van een 
logeerkamer. Er is tevens een 
Familiekring actief, waar 
familieleden en mantelzorgers 
onderling ervaringen kunnen 
uitwisselen en steun kunnen 
vinden. 
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Dagbesteding

Contactverzorgende 
Ramona van den Heuvel: 
“Wanneer een cliënt graag iedere dag 
een wandeling wil maken, kijken we 
hoe we die wens kunnen realiseren en 
hoe we dit op een zo veilig mogelijke 
manier kunnen faciliteren. Het gevolg is 
dat de cliënt een stuk gelukkiger is en 
op een veel plezierigere manier woont 
en leeft.” 

Binnen Akkers kunnen cliënten leven zoals ze zelf 

aangeven prettig te leven.  
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Voor de meeste vormen van onze zorgverlening heeft u toestemming nodig van een officiële 

instantie. Deze zorgvormen worden namelijk betaald door de overheid. Veel andere zorgvormen 

van Archipel worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor moet het 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie afgeven. Hierin staat precies beschreven 

welke zorg u nodig heeft en hoeveel. Hoe u zo’n indicatie aanvraagt, hoe deze aanvraag 

wordt beoordeeld en wat er daarna gebeurt, leest u op de website van het CIZ (www.ciz.nl).

Diversiteit in dagbesteding 
Akkers probeert zo veel mogelijk in 
te spelen op de verschillende 
wensen en behoeften van bewoners. 
Daarom is er een activiteiten
programma dat aansluit bij de vele 
interesses en mogelijkheden. Denk 
bijvoorbeeld aan handwerken, yoga 
of werken in de tuin. Voor iedereen 
is er wat wils. Daarnaast wordt 
contact met andere bewoners en 
mensen uit de buurt gestimuleerd, 
om zo nieuwe activiteiten te creëren 
en leefwensen te vervullen. Ook 
voor mensen die wachten op een 
plaats in het woonzorgcentrum is er 
de mogelijkheid tot dagbesteding. 
Samen met de dagbestedingscoach 
wordt voor cliënten een arrange
ment op maat ontwikkeld. Hierbij 

wordt gekeken naar activiteiten die 
het beste aansluiten bij de persoon
lijke wensen, achtergronden en 
levensstijl. 

Actief dorpsleven
Het woonzorgcentrum is gelegen te 
midden van het bruisende dorpsleven 
van Nuenen. Tegenover Akkers ligt 
een supermarkt dat voor alle 
cliënten gemakkelijk te bereiken is. 
Daarnaast zijn ook alle unieke 
plekjes van het dorp dicht bij huis, 
zoals het sfeervolle park, verschil
lende winkels en eetgelegenheden. 

Gasterij 
Gasterij Akkers is een gezellige 
locatie in het centrum van Nuenen. 
De sfeer is prettig, het eten betaal

baar én lekker. Naast een kleine 
kaart zijn er verschillende diner
arrangementen, waardoor er diverse 
mogelijkheden zijn om te genieten 
van een hapje en drankje. Boven
dien is er een ruim terras, waardoor 
het mogelijk is om met mooi weer 
buiten te zitten. De Gasterij is ook 
toegankelijk voor bezoek van de 
bewoners en buurtbewoners. 

Wilt u meer weten over 
Archipel Akkers?
U bent van harte welkom om nader 
kennis te maken. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de cliëntadvi
seur via het Servicepunt 
(040 263 59 99). 

Leven vanuit
eigen wensen 
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Wilt u meer weten over Archipel Akkers?
U bent van harte welkom om nader kennis te maken. 
U kunt hiervoor contact opnemen met de cliëntadviseur 
via het Servicepunt 040 264 64 64.

Wij helpen u graag verder!Wij helpen u graag verder!

Archipel Akkers
Margot Begemannstraat 9
5671 CW Nuenen


