
Een goed gevulde boekenkast met daarvoor een ruime tafel. 
De leeshoek op de begane grond, pal naast het restaurant,  
is in trek. Bewoners lezen er of wonen er cursussen bij.  
Ook schuift zo nu en dan een groepje aan om samen naar 
klassieke muziek te luisteren. Henrike Klok - van Laar vertelt: 
“Dat klassieke clubje is echt iets van de mensen zelf. En juist 
dát is wat we willen. Mensen krijgen hier de ruimte om zoveel 
mogelijk zelf te doen.”

Henrike is projectmanager Wonen bij Evean, dat als zorg-
organisatie actief is in Noord-Holland. Zo ook in Zaandam  
aan het Elsbroekplantsoen, waar Westerwatering staat.  
Het gebouw stamt uit de jaren zeventig en was jarenlang  
een verzorgingstehuis. Tot zo’n anderhalf jaar geleden, toen 
Evean ervoor koos om Westerwatering te transformeren tot 
een huis wat toekomst heeft met het nieuwe woonzorg-
concept Verzorgd Wonen. Een concept waarbij wonen, zorg 

en diensten worden gecombineerd. En waarbij ouderen zelf-
standig een huurwoning huren in een pand waarin veiligheid 
en ontmoeting voorop staan.

Zelfstandig samen
Waar ouderen zich thuis vaak onveilig en eenzaam voelen, 
doen ze binnen Westerwatering juist veel samen. Eten in het 
restaurant bijvoorbeeld, of samen eropuit. Binnen Wester-
watering wonen mensen met een thuiszorgindicatie zelf standig 
samen, onder één dak. Wonen en zorg zijn gescheiden, 
waarbij huurders zelf kiezen welke diensten ze afnemen.  
Wel is er voor iedereen een basispakket, met daarin 
maaltijden, koffie en thee in het restaurant. Dat laatste  
is niet zomaar, vertelt Henrike. “We stimuleren graag de 
ontmoeting.”

In februari dit jaar betrok de eerste bewoner een van de  
75 huurappartementen. Voordat het zover was, onderging 

Westerwatering een flinke transformatie. Die duurde 
ongeveer een jaar, waarbij Evean onder meer een beroep 
deed op interieurdesigner Sylvia Kruissink van Fijn Thuis.  
Aan haar de taak om de gewenste uitstraling te creëren  
en ervoor te zorgen dat bewoners én bezoekers zich thuis  
en welkom voelen.

Fris en licht
Westerwatering staat dicht bij het water, wat volgens Sylvia 
mocht terugkomen in het complex. “Evean heeft onder 
andere op basis van gesprekken met de doelgroep gekozen 
voor een lichte en moderne, maar warme sfeer. Op de begane 
grond is gekozen voor wit en lichtblauw en meubels van 
hout.” Ook met de gangen op de drie verdiepingen ging 
Sylvia aan de slag. “Dat was nog niet zo eenvoudig.  
De gangen zijn smal, lang en laag met lambrisering op de 
wanden die ooit bedoeld was om krassen tegen het stoten 
van rolstoelen op de wanden op te vangen. Terwijl Evean juist 
van het institutionele af wilde en een prettige en sfeervolle 
woonomgeving wil bieden.”

De oplossing volgde na een gesprek met accountmanager 
Jan Willem Weda van Sigma Coatings. “Hij vertelde me over 
Sigmapearl Clean Matt en hoe goed de muurverf al had 
uitgepakt bij een andere zorginstelling. Daar waren ze erg 
enthousiast. De verf is goed te reinigen en de matte uitstraling 
ziet er fraai uit. Matte muurverf weerkaatst minder licht dan 
glanzende, wat zorgt voor rust.”

Kleuren met een functie
De Sigmapearl Clean Matt muurverf komt onder meer terug 
op de kopse kanten bij de voordeuren, in bijvoorbeeld fris 
hemelsblauw en donkerviolet. Daarnaast koos Evean voor de 
gangwanden voor Sigma Sigmulto Aquasphere. De verf is 
dankzij een spat- en veegeffect decoratief, maar ook goed te 
reinigen en daardoor functioneel voor een omgeving als die 
in Westerwatering. 

Tel de combinatie van kleuren en accenten bij elkaar op en  
er ontstaat op de gangen een speels karakter. Toch is dat 

volgens Sylvia niet het enige. “Mensen herkennen dankzij de 
afwisseling van kleuren veel sneller waar ze zijn. En dat op 
basis van combinaties die passen bij dit concept, waarbij we 
onder andere zijn uitgegaan van de Colours of Life-filosofie 
van Sigma. Kleuren brengen beleving, dat zie je terug in  
elke gang.”

De mensen achter het product 
Logchies renovatie en onderhoud uit Beverwijk schilderde de 
verdiepingen. Zo ook de deuren in de woningen, met Sigma 
Multiprimer Aqua en Sigma Nova S2U Satin. Veel Sigma-
producten dus, wat projectleider Erjan de Goede van  
Logchies goed beviel. “We voeren de meeste van onze 
schilderwerkzaamheden uit met Sigma. De verf is goed 
verwerkbaar en zorgt voor een mooi resultaat. Maar minstens 
zo belangrijk vind ik de mensen achter het product.  
Hebben wij een vraag aan Sigma, dan hoeven we maar te 
bellen en er komt al snel iemand langs.”

Erjan blikt tevreden terug op het project. “Er waren soms veel 
mensen, vanuit meerdere disciplines, tegelijk aan het werk, 
maar we hebben het project binnen planning opgeleverd. 
Dat lukt alleen door een goede samenwerking met alle 
partijen.” Ook Sylvia is tevreden. “Het institutionele karakter 
is hier verdwenen, in plaats daarvan heerst binnen Evean 
Westerwatering een sfeer waarvan de mensen zelf aangeven 
dat die past bij hun manier van wonen. Volgens mij kunnen 
we geen mooier compliment krijgen.” 

Kleurenplan voor 
Verzorgd Wonen
Evean Westerwatering in Zaandam is geen verzorgingstehuis meer.  
In plaats daarvan is het gebouw een van de eerste locaties van Evean 
waar Verzorgd Wonen wordt aangeboden. Ouderen wonen hier zelfstandig 
met thuiszorg en ondersteuning én samen onder één dak. Zorgorganisatie 
Evean ontwikkelde en realiseerde het concept, koos voor de producten van 
Sigma Coatings en creëerde zo een decoratieve én functionele omgeving.

Het nieuwe restaurant.

Westerwatering in Zaandam.

V.l.n.r. Sylvia Kruissink, Erjan de Goede en Henrike Klok - van Laar.

Leeshoek waar bewoners lezen, cursussen bijwonen of samen klassieke 

muziek luisteren.


