
Kleuren voor een warm thuis

De korte wanden in de entree zijn oranje, de achterste 
lichtblauw. De vloertegels zijn donkerblauw, de 
schoonloopmat is aquamarijn. En kijk eens via de 
deuropening de werkplaats in. De achterste wand 
lijkt wit, maar is voorzien van een subtiele tint 
lichtgrijs. Het is juist zo’n laatste detail dat ervoor 
zorgt dat hier in de entree alle kleuren natuurlijk 
samenkomen. De omgeving van de werkplaats is er 
één van inspiratie en actie. Van warmte ook, en van 
licht. Meerdere termen zijn van toepassing, maar als 
er volgens Esther van den Hoef één de omgeving het 
best omschrijft? ‘Dan toch wel ‘stoer’. De kleuren 
passen bij deze plek.’

Zelf kent Esther het effect van kleuren maar al te 
goed. Ze is projectleider Vastgoed regio Midden bij 
’s Heeren Loo, dat landelijk zorg biedt aan mensen 

Sigma Coatings stelt het welzijn van mensen voorop. Met een 
product als Sigma Air Pure, maar ook met de kleurfilosofie Colours 
of Life. De waarde van kleur kennen ze bij zorggroep ’s Heeren Loo 
maar al te goed. Daar draagt het kleurgebruik bij aan de beste 
omgeving voor cliënt en medewerker.    

met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Zo 
ook hier in Apeldoorn, op locatie Groot Schuylenburg. 
Lange lanen strekken zich uit over een bosrijk terrein, 
dat met zo veel groen rust en geborgenheid biedt. 



Bij werkplaats Hout & Groen, in een van de hoeken 
van het terrein, is dat niet anders. Terwijl sommige 
cliënten buiten in de moestuintjes werken, doen 
anderen dat binnen met hout. Het gaat er aangenaam 
druk en toch ook gemoedelijk aan toe. En het kan 
haast niet anders, of de kleuren dragen bij aan die 
sfeer. 

Alles voor de omgeving
Kleuren brengen beleving en gevoel, zoveel is zeker. 
Ze laten ons een ruimte ervaren en dragen bij aan het 
welzijn van mensen. Vandaar ook dat kleuren zo 
belangrijk zijn voor ’s Heeren Loo, dat cliënt én 
medewerker een zo fijn mogelijke omgeving biedt. 
De zorggroep werkte de afgelopen jaren aan een 

eigen huisvestingsconcept voor nieuwbouw, dat 
flexibel tegemoetkomt aan de behoeften van elke 
specifieke doelgroep binnen ’s Heeren Loo. Binnen 

het concept spelen de keuzes voor meubels en 
materialen een belangrijke rol. ‘En in samenhang 
daarmee ook de kleur’, vertelt Esther. Bij nieuwbouw 
stelt zij in haar regio de kleuren vast, samen met haar 
collega’s van de zorg en waar mogelijk de cliënten. 
‘Voor bijvoorbeeld slechtzienden gaan we eerder op 
zoek naar contrast. En voor weer een andere 
doelgroep vooral naar herkenning en associatie. We 
willen dat al onze cliënten zich hier zo goed mogelijk 
op hun plek voelen.’

Binnen ’s Heeren Loo worden dan ook lang niet alle 
muren meer standaard geschilderd in wit. In plaats 
daarvan staat een thuis voor elke bewoner voorop, 
benadrukt Esther. ‘We gaan uit van een healing 
environment. Welke invloed heeft een omgeving op 
cliënten? Welke bijdrage biedt een gebouw aan hun 
welzijn? We willen cliënten en hun naasten meer 
gaan betrekken bij het ontwerp van onze 
zorgomgeving, met onderscheid tussen individuele 
en gemeenschappelijke ruimtes. Een slaapkamer kan 
heel persoonlijk worden, voor een gedeelde ruimte 
zoeken we vooral naar consensus.’

Acht kleurgroepen
Vraag blijft, wanneer je zo bewust aan de slag gaat 
met kleur, hoe je de gemaakte keuzes onderbouwt. 
Kun je daarvoor terecht bij de wetenschap? 



Voor Esther viel er veel op z’n plek bij de nieuwbouw 
van vier zorgwoningen aan de Benjaminlaan, in 
2012 op hetzelfde terrein in Apeldoorn. Als 
projectassistente werkte Esther samen met een 
interieurarchitect, die haar tijdens het project wees 
op Colours of Life van Sigma Coatings. De 
kleurfilosofie stelt het bevorderen van het welzijn 
van mensen centraal, met een onderverdeling naar 
levensfases en de omgeving waarin mensen 
verkeren. Acht kleurgroepen vormen het 
uitgangspunt, als basis voor een weloverwogen 
kleurenplan. En dat wérkt, zo weet Esther inmiddels. 
‘Colours of Life is compact, dat allereerst. Je krijgt 
niet te veel maar wél voldoende keuzes. De onder-
verdeling naar segmenten is overzichtelijk, de vele 

foto’s in de boeken spreken tot de verbeelding. 
Daarnaast is vooral de wetenschappelijke onder- 
bouwing prettig. Colours of Life leidt tot over-
eenstemming en wordt binnen ons huisvestings-
concept geregeld gebruikt. Bijvoorbeeld ook voor 
onze locatie Groot Emaus in Ermelo, dat later dit jaar 
wordt gerenoveerd.’

Vier pijlers
Colours of Life maakt deel uit van SigmaCare, 
waarmee Sigma Coatings bijdraagt aan de 
gebruikerstevredenheid en verbetering van de leef- 
of werkomgeving. Waarde en rendement van 
vastgoed nemen erdoor toe, op basis van vier pijlers. 
Daarvan is vastgoedonderhoud voor de lange termijn 
er één, net als duurzaamheid en verduurzaming. 
Verfinnovatie – met producten zoals Sigma Air Pure 
– is de derde pijler. Kleur, gericht op beleving, vormt 
tot slot de vierde. 
In de tijd vóór Colours of Life gaf Sigma Coatings 
klanten uiteraard al kleuradvies. Key accountmanager 

Vastgoed Bert de Gier: ‘Toch misten we de 
wetenschappelijke onderbouwing. Vandaar de ont-
wikkeling van de filosofie, waarmee we kunnen 
uitleggen waaróm een bepaalde kleur binnen een 
bepaalde omgeving past.’ 

Waardevolle tool
Hoewel de naam anders doet vermoeden, start 
Colours of Life niet met kleur. ‘In plaats daarvan ga je 
eerst uit van de omgeving’, vertelt Bert. ‘Wie maakt 
daarvan gebruik? Welke behoeften zijn er en naar 
welke beleving ben je op zoek? Heb je dat alles goed 
omschreven, dan pas volgt de keuze voor kleur. 
Colours of Life draait om het belang van de gebruiker 
van een ruimte of omgeving, dat staat altijd voorop.’
De vier woningen aan de Benjaminlaan zijn elk 
voorzien van een van de kleurgroepen binnen 
Colours of Life. De namen spreken tot de verbeelding, 
met omschrijvingen als mystic purple, warm red, 
mineral grey en yellow ocre. Hoe de cliënten de 
kleuren precies beleven valt volgens Esther lastig te 
meten. ‘Wel zien we een positieve verandering qua 
gedrag, bijvoorbeeld dankzij contrasten en 
herkenning. Die meerwaarde is er dus zeker. Voor ’s 
Heeren Loo, dat toekomstbestendig wil bouwen, is 
Colours of Life een waardevolle tool.’ 

Meer weten over ‘s Heeren Loo ga naar sheerenloo.nl
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