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Kleurconcept voor zorginstelling
•  d O O r B rO e r F e e n s T r a

Het interieur van Griffi  oen, een Nijmeegse woonlocatie van 
ZZG Zorggroep waar zelfstandig wonen kan worden gecom-
bineerd met zorg en ondersteuning, onderging onlangs 

een metamorfose. Door het beperkte kleur- en materiaalgebruik in 
het gebouw was er jarenlang sprake van een monotone beleving. 
Zo hadden de lange, identiek vormgegeven gangen en repeterende 
entreeportieken naar de woningen ronduit een saaie uitstraling. 
Met deze gegevens in het achterhoofd zochten medewerkers van 
Griffi  oen contact met vertegenwoordigers van verfmerk Caparol. 
Dit resulteerde in de keus voor hun kleurconcept Lebensräume: 
Living Design & Living Environments. Caparol heeft voor dit concept 
uitgebreid onderzoek gedaan naar de invloed die de omgeving heeft 
op humeur, productiviteit en gezondheid van mensen. Daarbij is 
ook goed nagedacht over de bijzondere rol die kleuren spelen in het 
leven van bijvoorbeeld ouderen. Er werd daarom - in goed overleg 

met de directie en de cliëntenraad - besloten om de verschillende 
kleurthema’s binnen Lebensräume slim en subtiel toe te passen in 
Griffi  oen. Naast kleurtoepassing op de diverse verdiepingsniveaus 
werd ook de oriëntatie binnen het gebouw op subtiele wijze versterkt 
door in de lifthallen en bij de entree van het gebouw fotobehang aan 
te brengen. Nu de klus is afgerond, reageren bewoners niet alleen 
veel vrolijker op de omgeving maar er is, volgens opdrachtgever 
ZZG Zorggroep, ook een identifi cering ontstaan met de woon- en 
gebruiksruimte binnen het gebouw. Alle schilder- en behangwerk 
werd uitgevoerd door MVO Solutions uit Nijmegen, een bedrijf in 
uitzending/detachering en opleiding van mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt. Het schilderwerk aan de wanden werd uitgevoerd met 
de extreem matte binnenmuurverf CapaTex Mat S1+. Verder brach-
ten zij Caparol StuccoDecor di Perla, een decoratieve spaantechniek 
met metaaleff ect voor toepassing op wanden en plafonds, aan. •
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