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In Zwolle wordt naar verwachting eind 2023 de 
nieuwe woonlocatie de Koppels opgeleverd.



De Koppels telt 105 moderne appartementen en drie dagbestedingsruimten. 
Op elke etage zijn algemene ruimtes aanwezig, zoals een gezamenlijke 
huiskamer met keuken en een werkruimte voor medewerkers. Het gebouw 
is voorzien van twee snelle ruime liften. Rondom de woonlocatie ligt een 
drietal tuinen met verschillende sferen die voor alle cliënten te gebruiken is 
en goed toegankelijk is.



De appartementen
De moderne appartementen zijn ruim (ong. 50 m2) en hebben veel 
lichtinval. Er zijn zowel appartementen op de begane grond als op 
een van de bovenliggende 4 verdiepingen.  Alle appartementen zijn 
rolstoeltoegankelijk. Elk appartement heeft een woonkamer met 
ingebouwde keuken, een aparte slaapkamer en een ruime badkamer. Ook 
is er een berging met aansluiting voor wasmachine /droger.

De appartementen bevatten onder andere:

• keuken met tweepits inductiekookplaat en koelkast met vriesvak

• eigen voordeurbel met intercom en een eigen brievenbus

• appartement met frans balkon

• aansluitpunt voor gebruik van eigen tv en internet in je appartement

• Iedere verdieping beschikt over een groot balkon dat als gezamenlijk 

dakterras gebruikt wordt.



Technologie op maat
De Koppels is voorzien van de nieuwste 
zorgtechnologie. Iedereen die in deze 
locatie komt wonen, krijgt een persoonlijk 
gesprek. Hierin bespreek je samen hoe 
zorgtechnologie jou kan ondersteunen 
in jouw dagelijks leven. Bijvoorbeeld om 
zelfstandiger te zijn en veilig te wonen. Zo 
kun jij de technologie gebruiken die bij 
jou past en die jou helpt in jouw dagelijks 
leven. 

Wonen zoals bij jou past
Het appartement kun je zelf inrichten met 
jouw persoonlijke spullen. Ook kun je de 
kleur van de gordijnen kiezen. We brengen 
samen met jou in beeld welke aanvullende 
(zorg)hulpmiddelen er nodig zijn in jouw 
appartement. Zo wordt het appartement 
een nieuw, eigen thuis voor jou!



Algemene ruimtes
Op elke etage is een gezamenlijke huiskamer met keuken. Je kunt 
hier samen met andere bewoners een kopje koffie of thee drinken of 
bijvoorbeeld een spelletje doen. Daarnaast kun je in de huiskamer samen 
met andere bewoners eten of helpen bij de maaltijd. Er wordt vers 
gekookt in de centrale keuken op de begane grond In de Koppels komen 
op de begane grond drie ruimtes voor dagbesteding. Hier is het mogelijk 
om diverse dagbestedingsactiviteiten te volgen. Dit kan uiteraard - net als 
nu - ook buiten de woonlocatie. We bespreken met jou wat jouw wensen 
zijn voor hoe jouw dag eruitziet. 

In de Koppels komen op de 
begane grond drie ruimtes 
voor dagbesteding



Zelfstandig en veilig wonen met 
technologie 

Bij InteraktContour maken we veel gebruik van zorgtechnologie. Dit doen we 
om ervoor te zorgen dat bewoners zo zelfstandig en veilig mogelijk kunnen 
wonen. Technologie kan er namelijk voor zorgen dat je dingen zelf kunt 
waarbij anders hulp nodig is. Zo kun je zelf deuren, gordijnen en verlichting 
bedienen, zelfstandig douchen of naar het toilet en de structuur van je dag 
organiseren. Ook het contact met medewerkers is makkelijk met de inzet van 
het zorgoproepsysteem. Wel zo’n veilig gevoel!



Alles op een rij
Wonen met zorg en ondersteuning in de nabijheid
In de Koppels woont iedereen zo zelfstandig mogelijk in zijn/haar eigen appartement. Er 
is 24 uur per dag professionele zorg en begeleiding aaanwezig om de bewoners indien 
nodig te ondersteunen.

De Koppels biedt:
• Een modern en ruim appartement dat van alle gemakken is voorzien en 

veel privacy biedt
• Zo zelfstandig wonen als mogelijk met 24 uur per dag, 7 dagen per week zorg
• Ondersteuning bij het dagelijks leven
• Verpleegkundige expertise en begeleiding op maat
• Een gevarieerd aanbod van activiteiten tijdens de dag (dagbesteding)
• Contact met medebewoners (bijv. bij de gezamenlijke maaltijd en koffiemomenten)
• Wonen met ondersteuning van de nieuwste zorgtechnologie
• Een goed bereikbaar winkelcentrum in de nabijheid
• Drie mooie toegankelijke tuinen rondom het gebouw en iedere verdieping beschikt 

over een groot balkon dat als gezamenlijk dakterras gebruikt wordt.

Wil je hier wonen?
Heb je interesse in een appartement of ken je iemand die hier graag zou willen wonen? 
Mail dan naar zorgbemiddeling@interaktcontour.nl  Bellen kan ook: 0341- 25 57 76. Of 
vul het formulier in op de website: www.interaktcontour.nl/dekoppels

Vragen? Stel ze gerust!
Heb je vragen? Stel ze al als je al cliënt bent bij InteraktContour gerust aan je persoonlijk 
ondersteuner of de teamleider van jouw woonlocatie. Je kunt ook mailen naar 
woonvoorzieningzwolle@interaktcontour.nl. Via dit mailadres kun je je ook aanmelden 
voor de nieuwsbrief over de Koppels.

In de nieuwe woonlocatie de Koppels 
woont iedereen zo zelfstandig mogelijk 
in zijn/haar eigen appartement


