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1. Inleiding

Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Aanleiding onderzoek
De samenleving vergrijst. Het aantal ouderen neemt toe en zij willen zo lang als het
kan,

zelfstandig

blijven

wonen.

Corporaties

spelen

hierop

in

door

naast

woonfaciliteiten ook zorgarrangementen aan te bieden.
Om in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van de bewoners zal er een
afgestemd beleid op dit gebied moeten zijn . Met het oog op verdere vergrijzing zal
op den duur een tekort aan verpleeg- en verzorgingsplaatsen binnen de huidige
intramurale setting ontstaan .

Bewoners zullen langer zelfstandig blijven wonen,

maar dan met de nodige zorg en (welzijns)diensten aan huis geleverd . Het is van
belang dat er aandacht besteed wordt aan de manier waarop intramurale zorg
omgezet wordt naar extramurale zorg, hoe er vanuit de zorg aangepaste diensten
geleverd kunnen worden en hoe woningen en het beheer hiervan optimaal ingericht
kunnen worden op deze zorg .
Een belangrijke rol in de extramuralisering van zorg is de ontwikkeling van
woonservicezones . Dit brengt enige eisen met zich mee wat betreft (het beheer
van) woningen en woonomgeving. Woonservicezones doen wat veel mensen
nastreven :

betere voorwaarden

creëren

op

wijk-

en dorpsniveau

voor het

zelfstandig wonen van mensen met een zorgbehoefte. Het aanbod van wonen,
welzijn en zorg wordt vergroot, de kwaliteit van de huisvesting, dienstverlening en
zorg neemt toe, de samenhang van het aanbod wordt groter.
Volgens het zesde prestatieveld van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH)
dient Woonstichting St. Joseph te Boxtel in te spelen in deze groter wordende
zorgbehoefte. Daarom is zij verschillende vormen van samenwerking aangegaan .
Woonstichting St. Joseph is onder andere een woonzorgconvenant aangegaan met
Zorggroep Elde en zij participeert in het lokaal loket WegWijs Boxtel. Dit is een loket
op het terrein van (aangepast) wonen, welzijn, zorg en inkomensondersteuning .
Een ander prestatieveld waar Woonstichting St. Joseph mee te maken heeft, is het
strategisch voorraadbeleid . Ook hier is Woonstichting St. Joseph druk mee bezig. De
uitdaging is om de beide bovenstaande prestatievelden met elkaar te combineren.

1.2 Probleemstelling
1.2.1 Probleemstelling
Op welke manier kan Woonstichting St. Joseph te Boxtel de totstandkoming van een
woonservicezone integreren met het strategisch voorraadbeleid?
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1.2.2 Doelstelling
Het integreren van de totstandkoming van een woonservicezone met het strategisch
voorraadbeleid van Woonstichting St. Joseph.

1.3 Stappenplan
Het stappenplan is opgedeeld in 2 delen, namelijk een plan van aanpak, waarin
schematisch wordt weergegeven hoe het onderzoek zal verlopen . Het tweede deel is
een omschrijving van het onderzoek.

1.3.1 Plan van Aanpak
Probleemdefiniëring (afbakening)

Literatuuronderzoek

Literatuuronderzoek naar
woonservicezones

naar strategisch voorraadbeleid

Procesmodel totstandkoming

Procesmodel strategisch
voorraadbeleid

woonservicezone

De integratie van de totstandkoming van een
woonservicezone met het strategisch

voorraadbeleid

Implementatie in case Boxtel

L. . ~

.......... .

Conclusie en aanbevelingen

Figuur 1: Plan van aanpak

1.3.2 Omschrijving onderzoek
Het begrip strategisch voorraadbeleid wordt uitvoerig beschreven in Hoofdstuk 2.
Na de definiëring en de herkomst van het begrip strategisch voorraadbeleid, wordt
duidelijk welk model er gebruikt wordt in dit onderzoek. Na een korte uiteenzetting
van het procesmodel van OTB en het vijflagenmodel van Atrivé, wordt er een keuze
gemaakt uit de modellen. Dit model wordt de rest van het onderzoek gebruikt. In
Hoofdstuk 3 wordt het ruime begrip woonservicezone omschreven. Zowel de
herkomst van het begrip woonservicezone via het STAGG-scenario (STichting
Architectenwerkgroep Gebouwen Gezondheidszorg) als de huidige stand van zaken
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ten aanzien van woonservicezones worden beschreven. Naast het doel en de
doelgroep voor de woonservicezone, worden de verschillende vormen van wonen ,
zorg en welzijn geformuleerd. Daarnaast wordt er een opzet gemaakt van het
procesmodel voor de implementatie van woonservicezones . Dit is een model,
waarmee het concept van een woonservicezone wordt geprojecteerd op een
specifiek gebied, in dit geval in (de gemeente) Boxtel.

In Hoofdstuk 4 wordt het model van de totstandkoming van een woonservicezone
geïntegreerd met het model van het strategisch voorraadbeleid . Er wordt getracht
de beide modellen op de 3 management niveaus te integreren. Deze 3 niveaus zijn
het strategisch, tactisch en operationeel niveau .

In Hoofdstuk 5 wordt het geïntegreerde procesmodel toegepast op Woonstichting
St . Joseph in Boxtel. Hieruit volgt een voorstel voor zowel de woonstichting als de
gemeente en de zorg - en welzijnsinstellingen in Boxtel. Afsluitend worden in
Hoofdstuk 6 conclusies en aanbevelingen beschreven .

Afstudeerverslag Chantal van Kempen - Strat egisch woonzorgbeleid
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Hoofdstuk 2

Strategisch voorraadbeleid

2.1 Inleiding
Strategisch voorraadbeleid is een belangrijk beleidsthema bij corporaties . Zij
hebben te maken met stagnatie van verkoop en nieuwbouw, klanten die om een
hogere woonkwaliteit vragen

en financieel

organisatorische randvoorwaarden.

Daarnaast zijn corporaties werkzaam in een dynamische omgeving, waarin zij met
verschillende partijen samenwerken, afspraken maken en strategische allianties
aangaan. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op het beleid.
De corporatie analyseert met het strategisch voorraadbeleid de beleidsomgeving, ze
interpreteert de marktontwikkelingen, wijkvisies en klantwensen en ze beoordeelt
het corporatiebezit op verhuur- en exploitatierisico's. Op basis daarvan worden
besluiten genomen over gewenst financieel en maatschappelijk rendement, klanten
en omvang en samenstelling van de woningportefeuille. Via woningaanpassing,
aan- en verkoop van huurwoningen, sloop en nieuwbouw, gedifferentieerd huur- en
onderhoudsbeleid en wijk- en buurtbeheer stuurt de corporatie de omvang en
samenstelling van de woningportefeuille in de gewenste richting'.
Om een beeld te vormen, wat strategisch voorraadbeleid precies inhoudt, is het
noodzakelijk eerst te weten welke methode hanteerbaar is. Aan de hand van
literatuur wordt een definitie gegeven, zodat helder wordt, wat er onder strategisch
voorraadbeleid verstaan wordt. Daarnaast is het van belang om tot een heldere
systematiek te komen, het zogenaamde procesmodel dat verder in het onderzoek
gehanteerd zal worden. In dit onderzoek en voornamelijk in dit hoofdstuk zullen
zowel de term strategisch voorraadbeheer als de term strategisch voorraadbeleid
gebruikt worden. Reden hiervoor is het gebruik van verschillende bronnen .

Om er achter te komen wat strategisch voorraadbeleid precies inhoudt, worden er
verschillende definities met elkaar vergeleken.

2.2 Definitie van strategisch voorraadbeleid
Strategisch voorraadbeheer is een werkmethode, die het mogelijk maakt een
voorraad woningen op een marktgerichte wijze te beheren en te (her)ontwikkelen .

1

OTB, 2004, Strategisch voorraadbeleid en beheerplannen bij woningcorporaties.
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Door gebruik te maken van informatie over ontwikkelingen op langere termijn en
het woningaanbod optimaal af te stemmen op de heersende en de te verwachten
vraag op de lokale en regionale woningmarktl.

Strategisch voorraadbeleid betreft alle activiteiten die een verhuurder ontplooit om,
door middel van een verantwoorde en effectieve inzet van (financiële) middelen,
een optimale aansluiting te verkrijgen tussen de woonproducten en de wensen en
behoeften van huidige en toekomstige klanten 3 .

Strategisch

voorraadbeleid

zijn

alle

activiteiten

die een

woningbeheerder

in

onderlinge samenhang als onderdeel van een marktgerichte, strategische en
integrale visie ontplooit. Ze hebben tot doel de woningvoorraad op kortere en
langere termijn in overeenstemming te houden en/of te brengen met de zich
ontwikkelende marktvraag en bedrijfsdoelen van de verhuurder4 .

Deze

drie

definities

omschrijven

in

hoofdlijnen

alle

drie

wat

strategisch

voorraadbeleid inhoudt. De definities beschrijven het proces voornamelijk als een
lange termijn beleid. Dit is natuurlijk juist, maar niet het enige. Het lange termijn
beleid moet vertaald worden op korte termijn beslissingen over de voorraad . De
omschrijving die het volledigst is en alle aspecten omvat die een rol spelen bij
strategisch voorraadbeleid, is die van Van den Broeke .

Op basis van een inventarisatie van de bestaande toestand wordt daarin een visie
geformuleerd op de toekomst van de verschillende delen van de voorraad.
Strategisch

voorraadbeleid

vraagt

om

een

integrale

benadering

vanuit

de

organisatie van de woningaanbieder waarbij het totale beleid van de organisatie
hierop moet worden afgestemd . Door deze integrale aanpak van beheer vervalt de
min of meer traditionele scheiding tussen fysiek-technisch beheer, ruimtelijkfunctioneel beheer, sociaal-maatschappelijk beheer en financieel beheer.
Er is sprake van een methode waar met behulp van diverse instrumenten informatie
wordt gegenereerd om keuzen zo veel mogelijk te onderbouwen.

In het proefschrift van Van den Broeke 5 wordt hierop een aanvulling gegeven. Het
gaat er hierbij om binnen welk kader de activiteiten in het voorraadbeleid moeten
worden ontplooid. Er worden 3 visies beschreven namelijk een strategische,
integrale en marktgerichte visie.
Marktgericht

in

de

zin

van

klantgroepen

en

productgroepen

die

worden

onderscheiden en de corporatie die inspeelt op de gedifferentieerde vraag vanuit de
markt. Strategisch omdat het voorraadbeleid betrekking heeft op de beleidsdoelen
in hoofdlijnen en de afgewogen inzet van de verschillende beleidsinstrumenten .

2
3
4

5

J. Smeetsen P. Dogge, 2001, Nota strategisch voorraadbeheer: woningstichting Etten-Leur.
Databalk, 2001 , Strategisch voorraadbeheer.
R. van den Broeke, 1998, Proefschrift strategisch voorraadbeleid van woningcorporaties informatievoorzieningen en instrumenten.
ldem.
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Integraal

vanwege

de

samenhang

tussen

bijvoorbeeld

de

verschillende

beleidsactiviteiten, planningstermijnen, schaalniveau 's en invalshoeken van waaruit
het voorraadbeleid wordt ontwikkeld.
Deze activiteiten hebben tot doel om de woningvoorraad op kortere en langere
termijn in overeenstemming te houden en/of te brengen met de zich ontwikkelende
marktvraag en de bedrijfsdoelen van de verhuurder.

Gebruik makend van het bovenstaande komt het OTB6 met de volgende centrale
kenmerken van strategisch voorraadbeleid:
Een specificatie van beleidsdoelen voor de woningvoorraad (bijvoorbeeld over
de omvang en samenstelling daarvan), een uitwerking van een aanpak om deze
doelen te verwezenlijken en een specificatie van de daarvoor ter beschikking
staande middelen .
Een integrale benadering van de woningvoorraad : primair aandacht voor de
samenstelling van het woningbezit, secundair voor de individuele complexen
Integratie van

beleid:

diverse beleidsonderdelen

zoals technisch

beheer,

financiën en verhuur worden op elkaar afgestemd.
Een marktgeoriënteerde en omgevingsgerichte benadering die inspeelt op de
dynamiek in de woningvraag

Na de definitie van het strategisch voorraadbeleid en aanvullingen hierop, kan
gekeken worden naar de herkomst van het strategisch voorraadbeleid zodat
duidelijk wordt welke methode hanteerbaar is.

2.3 Herkomst strategisch voorraadbeleid
Het strategisch voorraadbeleid is afgeleid van de bedrijfskunde. Namelijk van het
strategisch

management

dat

deel

uitmaakt

van

het

strategisch

marketing

planningsproces. Alsem 7 beschrijft 3 stappen, namelijk strategisch management,
strategische planning en strategisch marketing . Om een inzicht te krijgen in het
strategisch voorraadbeleid is het van belang om een korte beschrijving te geven van
deze 3 stappen .

Strategische planning
Dit houdt in dat men eerst de omgeving en de eigen mogelijkheden zorgvuldig
analyseert en vervolgens de grond van deze situatieanalyse doelstellingen en een
strategie formuleert. De doelstellingen en de strategie hebben hierbij betrekking op
de lange termijn. Twee eigenschappen van strategische planning zijn een externe
oriëntatie en een lange termijn oriëntatie.

6
7

OTB Delft, 2003, Strategisch beslissen over het woningbezit.
K. Alsem, 2001 , Strategische marketingplanning.
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Strategisch management
De primaire taak van

het strategisch management wordt gevormd door de

coördinatie en afstemming van de beslissingen tussen de verschillende functionele
gebieden in de onderneming. Strategisch management vormt de overkoepeling van
alle strategische planningsactiviteiten binnen een onderneming .

Strategische marketing
In dit proces wordt er uitgegaan van een tweeledige betekenis van het begrip
marketing, namelijk strategische marketing als visie/uitgangspunt van het handelen
van een organisatie en strategische marketing als verzameling activiteiten. Deze
betekenissen zijn sterk aan elkaar gekoppeld. De activiteiten van strategische
marketing worden namelijk verricht vanuit een bepaalde visie (of concept). Deze
visie is gebaseerd op het strategisch marketingconcept.
Vanuit dit concept worden binnen een onderneming diverse activiteiten verricht, de
zogenaamde marketingactiviteiten :
Het analyseren van de mogelijkheden door het uitvoeren van een interne en
externe analyse
Het onderhandelen met andere belangengroepen binnen de onderneming en
het management
Het nemen van beslissingen en het vastleggen van deze beslissingen in plannen
Het coördineren van beslissingen
Het evalueren van de resultaten en het toetsen aan de doelstellingen

Het strategisch marketing planningsproces geeft dus aan op welke manier een
onderneming de ontwikkelingen in de omgeving dient te analyseren en vervolgens
te verwerken naar doelstellingen en strategieën . Alsem 8 onderscheidt hierbij
verschillende stappen. Ten eerste vindt er marktafbakening plaats, die in de missie
van de organisatie is omschreven . Daarna is er een interne en externe analyse, die
als basis wordt gebruikt voor het opstellen van de doelstellingen en strategieën. De
resultaten van de interne en externe analyse worden vervolgens samen gebracht
door middel van een match. Het analytische deel van het planningsproces wordt
door voorgaande stappen gevormd . Vervolgens worden ondernemingsdoelstellingen
en -strategieën gekozen die ook zijn gebaseerd op andere gebieden zoals de
financiële- en arbeidsmarkt . Daarna worden de strategieën en doelstellingen
gekozen. Deze beslissingen worden in een marketingplan vastgelegd, en vormen
daardoor het strategische deel van het planningsproces . Dit is in grote lijnen
hetzelfde als wat er bij strategisch voorraadbeleid plaatsvindt.

Als afgeleide van het strategische marketing planningsproces omvat voor het
strategisch voorraadbeleid een drietal niveaus, namelijk het strategisch, tactisch en
operationele niveau .
Op het strategische niveau wordt de richting omschreven waarin de organisatie zich
zal gaan ontwikkelen in de komende jaren . Op basis van de visie & missie, een

8

K. Alsem, 2001 , Strategische marketingplanning.
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verkenning van de huidige marktsituatie en de kansen en bedreigingen in de
toekomst.
Op het tactische niveau worden de strategische doelen vertaald in concrete plannen
voor de middellange termijn.
Op het operationele niveau worden de beheerplannen uitgewerkt. Vanuit het
tactisch niveau worden activiteiten ontplooid om doelen uit de beheerplannen te
verwezenlijken en veranderingen c .q. verbeteringen door te voeren .

Op deze stappen van het strategisch marketing planningsproces is ook het model
strategisch voorraadbeleid van Van den Broeke 9 gebaseerd . Ook deze beschrijft het
proces aan de hand van verschillende fasen.

1.

Inventarisatie en beleidsdiscussie. Deze fase bestaat uit activiteiten die tot doel
hebben om het fundament voor het voorraadbeleid te leggen . De volgende
activiteiten maken onder andere onderdeel uit van Fase 1: omgevingsanalyse,
missie,

marktverkenning,

huidige beleid,

beleidsuitgangspunten,

financiële

positie, doelgroepen, product-klantcombinaties .
2.

Segmentering, portfolioanalyse en ontwikkeling beleidsrichting . Het accent in
Fase 2 ligt op de analyse van verhuur- en exploitatierisico's en op de
ontwikkeling van eerste beleidsrichtingen per productgroep en marktcluster. De
verschillende onderdelen zijn: uitwerken doelstellingen, segmenteren bezit in
marktclusters, ontwikkelen en uitvoeren van de portfolioanalyse .

3.

Verdieping inzicht en ontwikkeling clusterplannen. Fase 3 bestaat uit de
ontwikkeling van beleidsplannen per marktcluster of product-klantcombinatie .
Uitgelegd

in

onder

andere

het

volgende:

vervaardigen

van

woon-

en

buurtbeelden en van clusterplattegronden, vastleggen en analyseren van kennis
medewerkers, gerichte enquête onder huurders en woningzoekenden, uitvoeren
uitwerken van de clusterplannen van aanvullende analyses, beoordelen van de
meerjaren onderhoudsplanning .
4.

Toetsing clusterplannen en bijstelling. Teneinde de eerste beleidsvoorstellen
door

te

rekenen

is

het

van

groot

belang

dat

de

voorgestelde

beleidsmaatregelen daadwerkelijk in meetbare termen worden uitgewerkt. Deze
fase is onderverdeeld in het volgende : bepa len van de financiële consequenties
van de voorlopige plannen, toetsen aan doelstellingen, uitgangspunten, kennis
medewerkers, doorrekenen van scenario's, bepalen van consequenties op
deelterreinen van het voorraadbeleid.
5.

Implementatie,

monitoring en

bijstelling .

In

Fase

5

gaat

het

om

de

implementatie van de producten die voortvloeien uit de beleidsontwikkeling,
onderverdeeld in: implementatie en terugkoppeling, monitoring, bijstelling en
beleidscyclus opnieuw belopen

Het bovenstaande procesmodel is de eerste toepassing van een model voor het
strategisch voorraadbeleid en hiermee is het een voorbeeld voor andere modellen

9

R. va n den Broeke, 1998, Proefschrift strategisch voo rraadbeleid van woningcorporaties : informatievoorzieningen en
instrumenten.
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ten aanzien van het strategisch voorraadbeleid . Dit model is zeer uitgebreid, dat
betekent dat de uitwerking ervan een gedetailleerde uitkomst heeft.

Nadat helder is geworden waarvan de methode voor het strategisch voorraadbeleid
is afgeleid, kunnen er verschillende procesmodellen worden vergeleken.

2.4 De verschillende modellen
Van Laarhoven 10 heeft een onderzoek gedaan naar de verschillende modellen ten
aanzien van strategisch voorraadbeleid . Hij heeft onderzoek gedaan naar 4
verschillende modellen die in de praktijk gebruikt worden . Het gaat hierbij om de
methode Van der Flier, methode Brinkgroep, methode Atrivé en methode Interface .
Alle methoden bestaan uit een stappenplan waardoor er een beeld ontstaat van hoe
de implementatie van strategisch voorraadbeleid vorm gegeven dient te worden .
Uit

de

vergelijking

blijkt

dat

de

verschillende

methoden

in

hoofdlijnen

overeenkomen. Daarnaast blijkt dat een gedetailleerde uitwerking van de stappen
op verschillende manieren kan plaatsvinden . Een ander model waar Van Laarhoven
geen onderzoek naar heeft gedaan is het procesmodel van Onderzoeksbureau OTB .
Dit model lijkt echter van grote invloed geweest te zijn op de ontwikkeling van het
vijflagen model van Atrivé. De modellen van OTB en Atrivé worden vervolgens
vergeleken.

2.4 . 1 Procesmodel OTB Delft
Woonstichting St. Joseph heeft Atrivé opdracht gegeven om de opzet voor het
strategisch voorraadbeleid te ontwikkelen . Het model van Atrivé lijkt erg op het
model van Heeger & Van der Haak". Zij hebben een procesmodel strategisch
voorraadbeleid ontwikkeld. OTB Delft heeft dit in de daarop volgende jaren verder
ontwikkeld. Dit model bestaat uit dezelfde fasen als dat van Heeger & van der Haak.
Het model van OTB bestaat uit de volgende fasen 12 :
1.

Missie, visie en ondernemingsdoelstellingen; aan de start van het proces dient

de corporatie kort aan te geven waarvoor de corporatie wenst te staan.
Daarnaast wordt een keuze gemaakt van de in het traject op te nemen
factoren. Te denken valt hierbij aan woningmarkt, beleidsomgeving, wijkvisies,
woonwensen en verhuurbaarheid, duurzaamheid, bouw en woontechnische
complexkenmerken en kenmerken van de organisatie (woningbezit, financiële
middelen, enz .).
2.

Interne en externe analyse; aan de hand van de in Fase 1 genoemde factoren

wordt

de

uitgangsituatie

in

kaart

gebracht.

De

interne

analyse

wordt

gekenmerkt door beschrijving van de bewonerswensen, complexkenmerken en
corporatie.

° F. van Laarhoven, 2002, Implementatie van strategisch voorraadbeheer: Woningstichting Ons Bezit Vught

1

11

12

A. Straub, 2000, Proefschrift Technisch beheer door woningcorporaties in de 21' eeuw - professioneel,
klantgericht en duurzaam
N. Nieboer en A. Straub, 2003, Strategisch beslissen over het woningbezit - Voorraadbeleid van Nederlandse
woningcorporaties en vastgoedbeleggers
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De externe analyse wordt gekenmerkt door woningmarkt, beleidsomgeving en
wijkvisies. 2 methoden die gehanteerd kunnen worden zijn de SWOT-analyse
en de portfolio-analyse.
3.

Beleidsuitgangspunten, voorraad en producten; de resultaten van de analyse

bieden in combinatie met de missie van de corporatie een basis voor het
formuleren van concrete doelen voor de samenstelling van de woningvoorraad.
Corporaties kunnen deze doelstellingen formuleren in relatie tot de kerndoelen
van

sociale

verhuurders:

betaalbaarheid,

beschikbaarheid,

en

kwaliteit.

Doelstellingen hebben bijvoorbeeld betrekking op de hoeveelheid betaalbare
woningen, het minimale kwaliteitsniveau, de prijs-kwaliteitverhouding en de
gewenste mutaties in de woningvoorraad.
4.

Strategieën; zodra een corporatie haar doelstellingen heeft vastgesteld, moet

zij bepalen hoe zij deze gaat realiseren door beheer van en investeringen in
haar woningen . Vanwege

de

heterogeniteit van

de

woningvoorraad

en

specifieke opgaven vanuit de markt, zal niet voor ieder complex dezelfde
strategie worden gekozen. Per complex zal nagegaan moeten worden welke
strategie in aanmerking komt. Om dit proces van strategieformulering en selectie zoveel mogelijk systematisch te laten verlopen kunnen verschillende
technieken worden gebruikt, zoals het van te vooraf formuleren van strategieën
en het koppelen van uitkomsten uit de analyse aan de beleidsrichting, zoals in
een portfolioanalyse gebeurt.
5.

Toetsing;

Voordat

de

strategieën

daadwerkelijk

worden

uitgewerkt

in

operationele beheer- en investeringsplannen, moeten ook een toetsing op
strategisch niveau plaatsvinden. Bepaald moet worden of:
De voorgestelde strategieën ook haalbaar zijn (technisch, financieel en
sociaal)
De gewenste, positieve effecten van de strategieën opwegen tegen
eventuele ongewenste, negatieve effecten (Is de kwaliteit bijvoorbeeld niet
te duur?)
De strategieën op complexniveau samen ook het gewenste resultaat
opleveren op bedrijfsniveau
6.

Beheerplannen; de strategieën worden uitgewerkt in complexbeheerplannen,

waarin concrete afspraken en activiteiten opgenomen zijn.
7.

Implementatie ; de voorgenomen activiteiten worden in de praktijk uitgevoerd.

Uiteindelijk zal het opgestelde beleid in de praktijk gebracht moeten worden .
Om deze stap te kunnen maken , dient er gedurende het hele proces aandacht
te zijn voor de implementatie . Vanaf het begin moet er draagvlak gecreëerd
worden . Door middel van het betrekken van verschillende afdelingen of het
houden van voorlichtingsbijeenkomsten op verschillende momenten gedurende
het proces . Naast de resultaten van het proces, de beleidsuitgangspunten en de
beleidslabels op complexniveau, moet ook het proces zelf geïmplementeerd
worden. Hiertoe zou het proces van ontwikkeling van strategisch voorraadbeleid
geëvalueerd kunnen worden, waarna richtlijnen voor actualisering opgesteld
kunnen worden. Strategisch voorraadbeleid is immers, als gevolg van het
dynamische karakter van de invloedsfactoren, niet een eenmalig proces .

Afstudeerverslag Chantal van Kempen - Strategisch woonzorgbeleid
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1. Missie, visie en ondernemingsdoelstellingen

3. Beleidsuitgang spunten voorraad en
producten

i""' ........

4 . Strategieën

5 . Toetsing

6. Beheerplannen

7. Implementatie
Figuur 2 : Procesmodel Heeger en Van der Haak, 2000 13

2.4.2 Het Atrivé vijflagenmodel
Atrivé heeft het laatste jaar haar model aangepast en daarbij een model ontwikkeld
voor vastgoedsturing & voorraadbeleid , het zogenaamde Atrivé vijflagenmodel 14 • De
vijf verschillende lagen in het model zijn : visie & missie, portefeuillestrategie,
voorraadbeleid, beheerplannen en processen .
In de visie & missie in het ondernemingsplan maakt de corporatie duidelijk waar
zij voor staat en gaat . Welke uitdagingen worden opgepakt? Op wie richt de
corporatie zich, met welke producten en diensten? Welke risico's moeten
worden afgedekt? Welke prioriteiten moeten gesteld worden?
De portefeuillestrategie geeft aan welke vastgoedportefeuille bij de visie en
missie past. Financiën

lopen vanaf het begin

mee . De

input voor de

portefeuillestrategie is sterk extern georiënteerd. Hoe is de markt? Wat doen de
klanten, concurrenten en stakeholders? Wat is de veranderopgave van de
woningvoorraad en passend bij welke scenario's? Wat levert het op?
De portefeuillestrategie is een vastgoedgeoriënteerd toekomstkader voor de
corporatie, een ideaal instrument om in dialoog te gaan met andere partijen .

13
14

A. Straub, 2000, Proefschrift Technisch beheer door woningcorporaties in de 21' eeuw - professioneel,
klantgericht en duurzaam.
Atrivé, 2004, Vastgoedsturing & voorraadbeleid, www atrjye nl.
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Het voorraadbeleid levert een concreet, integraal activiteitenplan op voor de
woningvoorraad. Markt, prijs, kwaliteit en leefbaarheid komen daarbij allemaal
aan bod in een cyclisch proces dat meestal op het niveau van gebieden, buurten
of marktcomplexen doorlopen wordt .
Beheerplannen zijn het ultieme communicatiemiddel binnen een corporatie. Een
digitaal

beheerplan

maakt

het

voorraadbeleid

toegankelijk

voor

alle

medewerkers. Slimme automatisering maakt beheerplannen interactief en
visueel van opzet en zorgt tevens voor een optimale informatievoorziening aan
klanten
Op het niveau

van

informatievoorziening

de processen worden
optimaal

ingericht.

aanpak,
Dat

bedrijfsprocessen

gaat

om

en

bijvoorbeeld

marktgericht onderhoud, resultaatgerichte bedrijfsvoering, communicatie met
bewoners en vele andere aspecten . De dagelijkse praktijk, de wisselwerking
tussen klant, voorraad en organisatie geeft uiteraard ook voeding aan strategie
en beleid .

Figuur 3: Model vastgoedsturing &. voorraadbeleid, Atrivé 15

,

2004

2.4.3 Vergelijking procesmodel OTB en vijflagenmodel Atrivé
In het onderstaande schema worden bovenstaande modellen vergeleken . Het model
van OTB heeft 7 stappen, terwijl het model van Atrivé 5 stappen heeft.

15

Atrivé, 2004, Vastgoedsturing en voorraadbeleid .
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Tabel 1: Vergelijking model Atrivé en OTB
Atrivé

OTB

1. Missie, visie en

1. Vi sie & missie

ondernemingsdoelstelling
en
2. Portefeuillestrategie

- Partners

2. Analyse

- Voorraad

a. Externe analyse

- Woningmarkt
-Omgevi ng

· Markt

- Wijkvisies

·Toekomst
-Klant

b. Interne analyse

- Bewoners

- Complexken merken
- Corporatie
3. Voorraadbeleid

- Ordening/inventarisatie

3. Beleidsuitgangspunten

- Productsterkte

voorraad en producten

- Markttendens

4 . Strategieën

- Consolideren

- Portfolio-analyse

- Specialiseren

- Beleidslijn (renderen,

- Herprijzen

verste rken , consolideren,

- Optimaliseren

tran sformeren )

- Opwaarderen

- Maatregelen

- Renderen
- Afstoten
5. Toetsing

4. Beheerplannen

6. Beheerplannen

5. Processen

7. Implementatie

In Tabel 1 staan het vijflagenmodel van Atrivé en het procesmodel van OTB naast
elkaar . In grote lijnen komen deze modellen overeen. Op zich logisch omdat beide
modellen afgeleid zijn van de bedrijfskunde. Het procesmodel van OTB is echter iets
uitgebreider/gedetailleerder en duidelijker. Het model van Atrivé is onduidelijk en
niet eenduidig . In het vervolg van het onderzoek zal dan ook gebruik gemaakt
worden van het procesmodel van OTB, ondanks het feit dat Woonstichting St.
Joseph ervoor heeft gekozen Atrivé met haar vijflagenmodel te gebruiken .

2.5 Resumé
Het strategisch voorraadbeleid

is ontstaan

vanuit de bedrijfskunde als een

strategisch marketing planningsproces . Dit proces is opgebouwd uit een aantal
fasen die het proces beschrijven . Aan de hand van het model van het strategisch
marketing planningsproces zijn er verschillende modellen ontwikkeld ten aanzien
van het strategisch voorraadbeleid. De eerste toepassing van het model is van Van
den Broeke, daarna zijn er verschillende anderen geweest die een model hebben
ontwikkeld . In hoofdzaken komen deze modellen overeen, de een is echter
uitgebreider dan de ander. In het vervolg van dit onderzoek zal het procesmodel
van OTB gebruikt worden .

Afstudeerverslag Chantal van Kempen - Strategisch woonzorgbeleid
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3. Woonservicezones

Hoofdstuk 3

Woonservicezones

3.1 Inleiding
Woonservicezones zijn er in alle soorten en maten, omdat er wijken en mensen zijn
in alle soorten en maten. De woonservicezone is bedoeld als redelijk alternatief voor
intramurale

voorzieningen.

geconcentreerd

in

Intensieve

verpleeghuizen,

zorg

en

toezicht

verzorgingshuizen

en

zijn

niet

langer

instellingen

voor

gehandicapten en psychiatrische patiënten. De woonservicezone biedt tal van
woonvormen waar de zorg in alle mogelijke vormen en intensiteiten naar toekomt of
aanwezig is, in een woonomgeving die goed toegankelijk en veilig is.
Het zorg - en welzijnsaanbod is in Nederland verdeeld in allerlei segmenten en
sectoren . Voor de woonservicezone is dit niet wenselijk. Het leidt ertoe dat er
etiketten worden geplakt op mensen 16 . En het is bovendien inefficiënt om voor
iedere doelgroep een compleet eigen voorzieningenaanbod te maken. Op kleiner
schaalniveau is het nog maar de vraag of dat überhaupt haalbaar is. Daarom is het
van belang dat aanbieders samen kijken hoe zij diensten en zorg gezamenlijk
kunnen aanbieden. In dit hoofdstuk zal de term woonzorgzone vervangen worden
door woonservicezone, dit wordt gedaan om de leesbaarheid van het hoofdstuk te
vergroten. In het oog gehouden moet worden dat er in principe de woonservicezone
bedoeld wordt. Naast wonen en zorg speelt in de woonservicezone ook het welzijn
een grote rol , zoals ook in dit onderzoek bedoeld is.

Om tot een heldere systematiek te komen, zijn er een aantal zaken die behandeld
worden, namelijk de herkomst, het doel en doelgroep, vormen van wonen, zorg en
welzijn, woonservicezones in bestaande wijken , planologische kengetallen,
financiering en het procesmodel voor de totstandkoming van de woonservicezone.

3.2 Herkomst
Volgens het STAGG-scenario is de woonservicezone afkomstig uit Denemarken . Het
concept bestaat echter al langer in de VS. Ook in de andere landen zijn er
verschillende concepten

voor de huisvesting van

zorgbehoevenden.

In deze

paragraaf zal zowel het STAGG-scenario als de verschillende buitenlandse concepten
worden beschreven.

16

J . Damsteeg en A. van Looveren, 2004, Afstudeerrapportage ' Het speel veld van de woonzorgzone'.

18

3. Woonservicezones

3.2.1 Het STAGG-scenario
De woonservicezone is ontstaan vanuit het STAGG-scenario als theoretische
onderzetter en de wens van senioren om zolang mogelijk zelfstandig te blijven
wonen. Het STAGG-scenario is opgedeeld in een model voor stedelijk gebied en een
voor landelijk gebied.
Volgens het STAGG-scenario 17 kan een woonservicezone als volgt puntsgewijs
worden omschreven.

Een woonservicezone is een (buiten)gewone woonwijk waar:
Een meerderheid van de bewoners niets met zorg te maken heeft en die open
blijft staan voor iedereen , met of zonder zorgindicatie,
Mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen probleemloos kunnen
wonen en van harte welkom zijn,
Rond een aantal steunpunten ook 24-uurszorg op afspraak of op oproep kan
worden

aangeboden,

met

steun

van

een

goed

functionerend

communicatiesysteem,
Een hoog percentage van de woningen levensloopbestendig (Bijlage 1) is
gebouwd of gemaakt. Dat wil zeggen toegankelijk en veilig voor alle leeftijden,
Het onderscheid tussen intramurale en extramurale zorg komt te vervallen, en
waar diverse zorgsectoren samenwerken in een gezamenlijk eerstelijns wijkteam,
Naast de basiszorg ook een goed georganiseerd pakket welzijn en dienstverlening
wordt aangeboden aan al dan niet geïndiceerde klanten,
De aanbieders van wonen, zorg en welzijn een gezamenlijk loket hebben
geopend,
De woonomgeving buitengewoon vriendelijk is ingericht voor minder mobiele
weggebru ikers terwijl er tevens de sociale veiligheid en het wijkbeheer goed zijn
geregeld .
De 4 belangrijkste kenmerken van een woonservicezone zijn 18 :
1.

Levensloopbestendig wonen .

Hiermee wordt bedoeld dat er voldoende zelfstandige woningen zijn die
geschikt zijn, of eenvoudig geschikt te maken zijn, voor bewoning tot op hoge
leeftijd, ook in geval van fysieke handicaps of chronische ziekten van bewoners .
In

een

woonservicezone

dient

een

percentage

van

de

won ingvoorraad

rolstoeltoegankelijk dan wel aanpasbaar te zijn. Nieuwe woningen voldoen aan
de eisen van Woonkeur, bestaande woningen aan eisen van opplussen (Bijlage
6) . De eis van rolstoeltoegankelijkheid geldt bij levensloopbestendige woningen
alleen voor de nieuwbouw . Bij het opplussen van bestaande woningen wordt
volstaan

met

het

niveau

van

' rollatortoegankelijk' .

Personen

met

een

lichamelijke handicap moeten de woning kunnen bewonen .

17
18

J. Heuvelink, 2000, Verblijven of wonen, zorg voor ouderen .
M. Ghijssen, 200 3, De realisatie van een woonzorgzone in een herst ructu reringsgebied vanuit het oogpunt
van een sociale huisveste r.
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2.

Zorg op loopafstand.

Binnen de woonservicezone dient op loopafstand altijd een 24-uurs bezette
zorgpost aanwezig te zijn . Deze kan gecombineerd worden met bijvoorbeeld
een verzorgings- of verpleeghuis met wijkfunctie. Naast zorg op afspraak moet
vanuit dit zorgkruispunt indien nodig ook zorg op afroep kunnen worden
geboden. Alle woningen binnen de zorgstraal moeten door middel van een
alarmsysteem potentieel kunnen aanleunen tegen deze post. De responstijd dat
een zorgverlener aan huis komt, mag volgens de norm niet meer dan 10
minuten bedragen.
3.

Geavanceerde dienstverlening en (zorg)infrastructuur.

Binnen de zone dient een verhoogd niveau van 'diensten aan huis' te worden
aangeboden. Hierbij gaat het minimaal om de volgende diensten: sociale en
medische alarmering, inbraak- en brandalarm, garantie op noodhulp bij
tijdelijke opname, boodschappen- en vervoerservice, maaltijdservice, sociale
activiteiten, woonwelzijnsteam.
4.

Veilige en barrièrevrije woonomgeving.

Iedere woning binnen een woonservicezone dient aangesloten te zijn op een
netwerk van hoogwaardige looproutes dat de woning verbindt met de centra
van zorg en dienstverlening, de primaire winkels en de haltes van het openbaar
vervoer. De routes dienen barrièrevrij, toegankelijk en sociaal veilig te zijn en
een heldere oriëntatie te hebben.

3.2.2 STAGG-scenario voor de stad
Het STAGG-scenario voor de stad 19 richt zich op grootstedelijke gebieden met als
specifieke kenmerken :
Een hoge bebouwingsdichtheid met veel flats en appartementen
Een uitgebreid, goed functionerend verveersnetwerk
Een

grote

diversiteit

aan

stedelijke

voorzieningen

(winkels,

horeca,

gezondheidszorg, welzijn, cultuur) met daarnaast kleinschalige voorzieningen
op wijkniveau
Veel collectief openbaar gebied, met als gevolg een beperkt gevoel van sociale
veiligheid

Om in de stad een goed functionerende woonservicezone te kunnen realiseren is
een draagvlak van ongeveer 10.000 inwoners nodig . Zij wonen in een als eenheid
herkenbaar gebied (wijk) met voldoende eigen voorzieningen om in hun algemene
dagelijkse behoeften te kunnen voorzien. Binnen dit gebied is één coördinatiepunt
nodig . Het coördinatiepunt organiseert de functies die binnen een wijk aanwezig
zijn, maar beïnvloedt ook wijkoverschrijdende zaken (zoals openbaar vervoer,
verkeer en gemeentelijke diensten) . Elke wijk heeft tenminste 3 activiteitencentra,
waar zorgvragenden elkaar kunnen ontmoeten . Deze centra bieden de mogelijkheid
tot dagopvang, maar organiseren ook recreatieve activiteiten.

19

D. Harkes, 2001, Het STAGG-model.
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Ze

zijn

bij

voorkeur multifunctioneel en

door verschillende doelgroepen

te

gebruiken, enerzijds om de integratie te bevorderen, anderzijds om flexibel te
kunnen inspelen op veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Elk centrum
beschikt over een kleine zorgpost. Vanuit deze post wordt de zorg geleverd voor de
beschutte en de clusterwoningen in de onmiddellijke nabijheid van de centra .
De wijk heeft ook een eigen zorgkruispunt. Als er een ziekenhuis of verpleeghuis in
de wijk aanwezig is, kan het zorgkruispunt daaraan worden gekoppeld . Het
zorgkruispunt levert zorg en diverse diensten aan de bijzondere woonvormen in de
wijk, maar ook aan individuele zelfstandig wonende wijkbewoners. Specialistische
hulp wordt geboden door bestaande ziekenhuizen en verpleeghuizen .
Het scenario gaat er vanuit dat de meeste zorgvragende wijkbewoners thuis zullen
blijven wonen . Voor een deel van hen zal dit aanpassing van de woning vereisen.
Naar schatting zijn op een populatie van ongeveer 10.000 inwoners ongeveer
honderd

aanpasbare

woningen

nodig.

Voora l

in

stadswoningen

met

veel

bovenwoningen en flats zonder lift zal het aanpassen van de bestaande voorraad
veel geld en aandacht vragen . Bij de toewijzing moeten levensloopbestend ige
woningen primair voor senioren en mensen met fysieke beperkingen worden
bestemd . Voor de ca. 100 wijkbewoners die bij een dergelijke bevolkingsomvang
een beroep zullen doen op intensieve zorg zijn ongeveer 60 clusterwoningen en 36
tot 40 beschutte woningen nodig . De beschutte woningen liggen bij voorkeur vlakbij
een activiteitencentrum . Ook het zorgkruispunt zou bij voorkeur vlakbij moeten zijn.
Als dat niet haalbaar is, moeten de woningen beschikken over een kleine zorgpost
voor 24-uurszorg , met daarin een kantoor en een onderzoeksruimte .

3.2.3 Het STAGG-scenario voor landelijk gebied
Naast het scenario voor stedelijk gebied is er ook een scenario voor het platteland 20 .
Platteland is hier een verzamelnaam voor alles buiten de steden, van grote,
welvoorziene dorpskernen tot losse verzamelingen van verspreid liggende huizen.
Uitgangspunten die de specifieke kenmerken van dit soort gebieden kenmerken
zijn :
Kleinschalige woonwerkomgeving met vaak horizontale bebouwing
Lage bebouwingsdichtheid
Beperkt openbaar vervoer
Goede bereikbaarheid van voorzieningen in de kernen
Beperkte aanwezigheid van voorzieningen als winkels, ziekenhuis, bibliotheek
Zeker op het platteland is een goede bereikbaarheid van haalfuncties (dagopvang,
recreatie, sociale contacten) van vitaal belang. Elke dorpskern zou zijn eigen
gemeenschapshuis of activiteitencentrum moeten hebben; bij voorkeur (vanwege
de sociale integratie) voor iedereen toegankelijk en multifunctioneel. In de grootste
kern bevindt zich een het coördinatiepunt. Dat kan verbonden zijn met een
zorgkruispunt en functioneert tevens voor de kleinere kernen. In de kleine kernen
worden soms spreekuren gehouden en is 24-uurszorg besch ikbaar. De zorg is
ondergebracht bij de beschutte en de clusterwoningen. Om de continuïteit van de
20

D. Harkes, 2001 , Het STAGG-model.
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zorg te kunnen garanderen is samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders
essentieel

van

belang.

Specialistische

zorgkruispunt in de grootste kern

zorg

wordt

aangeboden

of door een zorgvoorziening

door

het

(ziekenhuis,

revalidatiecentrum, specialistisch verpleeghuis) in de regio . Het zorgkruispunt heeft
een ziekenboeg voor tijdelijke opname of terminale zorg, een cateringbedrijf of een
centrale keukenvoorziening bezorg maaltijden thuis en op locaties waar mensen
gezamenlijk kunnen eten. Het landelijk scenario gaat er vanuit dat de meeste
mensen in het eigen huis zullen blijven wonen, al dan niet met aanpassingen. Een
deel zal echter door ernstige functiebeperkingen zijn aangewezen op aangepaste
huisvesting. Op een bevolking van ongeveer 10.000 inwoners vraagt dat naar
schatting om ongeveer 100 aanpasbare woningen. Bij deze populatie zullen op
grond van demografische gegevens ongeveer 100 mensen intensieve zorg nodig
hebben . Om dat extramuraal op te lossen zijn ongeveer 50 beschutte woningen en
nog eens 50 clusterwoningen nodig. Het doel is alle zorgvragers zoveel mogelijk in
hun eigen omgeving te laten blijven - in elk geval in hun eigen dorpskern .

3.2.4 Buitenlandse concepten
Internationaal gekeken bestaan er verschillende concepten voor ouderen, wonen en
zorg.
Schaap en Smeets 2 1 behandelen de volgende landen : Duitsland, Groot-Brittannië,
Scandinavië en de Verenigde Staten.

Duitsland
Het systeem in Duitsland is er op gericht om ouderen economische veiligheid te
bieden in de periode na hun werkcarrière . Er wordt op verschillende manieren in de
behoefte aan ouderenhuisvesting voorzien :
De bouw van ouderenappartementen
De

ontwikkeling

en

promotie

van

alternatieve

woonvormen

in

gewone

woonwijken
Groepswonen voor dementerende en sociaal geïsoleerde ouderen
In deze woonvormen worden verschillende diensten aan de bewoners aangeboden .
Diensten als thuiszorg en activiteiten. Echter wonen er veel ouderen extramuraal.
De vraag naar woningaanpassingen en thuiszorg zijn dan ook groot. Gevolg hiervan
is dat er gewerkt wordt met persoongebonden budgetten (Bijlage 1) .

Groot-Brittannië
Het beleid dat gevoerd wordt staat bekend als 'community care' . Dit betreft het
geven van hulp en ondersteuning om ouderen of andere mensen met een
verstandelijke of lichamelijke beperking zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen
in hun eigen woning of in een zo huiselijk mogelijke omgeving. Het grootste deel
van de ouderen woont in hun eigen woning. De woning is echter vaak aan
onderhoud toe en voldoet niet meer aan de wensen van de bewoner.
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Deze oudere woningeigenaars hebben veel geld, maar dat zit over het algemeen
vast in het huis. Hierop wordt ingespeeld door de aangeboden diensten van
verschillende

semi - publieke

serviceorganisaties .

2

concepten

zijn

'care

and

repair/staying put' en ' moving on/moving in time '. Bij ' care and repairj staying put'
worden aan oudere eigenaars of bewoners adviezen gegeven ten aanzien van
huisvesten, financiële regelingen, regelingen ten aanzien van welzijn, bouwkundige
gebreken, ondersteuning bij het verkrijgen en regelen van de financiering voor de
(ver)bouw, hulp bij het vinden van aannemers en controle op de uitvoering van het
werk. Sommige projecten helpen ouderen ook bij het regelen van verschillende
vormen van zorg en ondersteuning, zoals zorg aan huis door officiële instanties en
vrijwilligersorganisaties. Bij ' moving onj moving in time ' bezoekt een projectteam
iedere klant thuis en verzamelt informatie over hun huidige woonomstandigheden,
toekomstige woonbehoefte, voorkeuren, financiële situatie en zorgbehoefte . Op
basis van deze informatie worden openstaande opties voor de klant in kaart
gebracht en besproken. De uiteindelijke beslissing ligt bij de klant . Het projectteam
geeft praktisch advies om de klant te helpen bij het vinden van de juiste huisvesting
en het verkopen van de huidige woning.

Scandinavië

In

Denemarken,

Zweden

en

Noorwegen

is

ouderenzorg

een

gemeentelijke

aangelegenheid . De gemeente is afhankelijk voor zorg, welzijn en wonen , dit is
gunstig voor een integrale aanpak. In Scandinavië heeft de scheiding van wonen en
zorg dan ook eerder en vooral sneller plaatsgevonden. Ouderenzorg wordt niet meer
gezien als een vorm van gezondheidszorg , maar meer als vorm van sociale
dienstverlening .
Denemarken staat bekend om haar kleinschaligheid en extramuraliseringsniveau .
De gemeente biedt een hoog, maar egalitair voorzieningniveau . Het scheiden van
wonen en zorg is hier al in 1987 ingevoerd, waardoor het voor de levering van
diensten niet uitmaakt of iemand in een woonzorgcomplex woont of individueel in
een wijk. Ouderenzorg, welzijn en huisvesting zijn beleidsterreinen van de lokale
overheid. Ook gehandicaptenzorg en psychiatrie worden aan de lokale overheid
toevertrouwd . Uitgangspunt is de kleinschaligheid en ook de grote steden zijn
opgedeeld in districten van ongeveer 10 .000 inwoners. Deze districten werken
autonoom

en

hebben

de verantwoordelijkheid

over de zorgbudgetten . Ook

verpleeg - en verzorgingshuizen zijn veel kleinschaliger. Een integraal wijkteam biedt
verpleging en verzorging aan iedereen: in verzorgingshuizen, woonzorgcomplexen,
in aanleunwoningen en bij de mensen thuis . Ook is er per district een huishoudteam
voor de huishoudelijke hulp. Toch zijn er ook mensen die wel willen verhuizen naar
seniorenwoningen in de nabijheid van wijkvoorzieningen en zo ontstaat er ondanks
het ruime thuiszorgpakket een spontane zonering. Natuurlijk zijn er in Denemarken
ook grenzen op het gebied van wonen en zorg . Ouderen met ernstige psychiatrische
en

psychegeriatrische stoornissen

worden

ook hier opgenomen

in

regionale

verpleeghuizen, maar zij vormen maar een kwart van het percentage dat in
Nederland wordt opgenomen.

Afstudeerverslag Chantal van Kempen - Strategisch woonzorgbeleid
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In Zweden woont 70 % van dementerende ouderen en verstandelijk gehandicapten ,
die in Nederland intramuraal zouden verblijven, in kleinschalige woonvormen in de
wijk.
In Noorwegen en Finland wordt domotica en ICT breed toegepast, mede vanwege
sterke individualisering en grote afstanden in deze landen. In Finland hebben alle
ouderen standaard alarmering in huis .

Verenigde Staten
Concepten uit de VS zijn in tegenstelling met die in Europa sterk marktconform .
In

age

restricted

'retirement

communities '

geldt

een

leeftijdsrestrictie

van

bijvoorbeeld SS jaar en ouder . Er worden diensten voor ouderen geboden .
Woongebieden of buurten waar de bewoners lang blijven wonen en ouder worden
als

buren,

kunnen

zich

op

een

natuurlijke

wijze

ontwikkelen

tot

ouderengemeenschappen . Deze kunnen ontstaan in een appartementencomplex of
een straat. Door het bundelen van de vraag ontstaat er draagvlak voor hulp en
diensten die nodig worden naarmate mensen ouder worden om zo een hoge
levenskwaliteit te behouden . Bij een percentage hoger dan 80% ouderen in een
complex mag volgens de wet een leeftijdsbeperking gehanteerd worden bij
toewijzing . De wet schreef ook voor dat er diensten moesten worden aangeboden
aan de bewoners als er een leeftijdsrestrictie geldt. Tegenwoordig is dit niet meer
het geval, maar om te concurreren en nieuwe bewoners aan te trekken, worden de
diensten en faciliteiten nog steeds aangeboden. De woonvorm 'independent or
assisted living ' is speciaal ontworpen voor onafhankelijke ouderen die willen
genieten van een 'lifestyle' vol met creatieve, educatieve en sociale activiteiten met
andere ouderen. Deze vorm is ontworpen voor ouderen die zelfstandig kunnen
wonen, maar behoefte hebben aan veiligheid, de gemakken en contacten van het
leven in een woonvorm/gemeenschap . Assisted living is een combinatie van wonen
in de wijk, ondersteunende dienstverlening en zorg op maat. Er wordt gezorgd voor
maximale onafhankelijkheid, gespecialiseerde zorg wordt echter niet aangeboden.
Persoonlijke zorg daarentegen wel en in dit opzicht verschilt assisted living zich van
independent living . Het concept 'ageing in place ' speelt in op het ouder worden
zonder

te

hoeven

verhuizen .

Daarnaast

biedt

het een

oplossing

voor

de

ontoereikende en dure zorg in een verzorgingshuis. Ouderen wonen buiten een
verzorgingstehuis en maken gebruik van producten en diensten waardoor ze niet
hoeven te verhuizen als hun omstandigheden veranderen. 'Ageing in place' is
succesvol in het bieden van maatwerk, waarmee voorkomen wordt dat de zorg en
diensten niet aansluiten bij de behoefte van ouderen, waarmee nodeloze kosten
voorkomen worden en waardoor ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen
blijven

wonen .

Diensten

van

'ageing

in

place'

zijn

woningaanpassingen,

ondersteunende diensten (onderhoud van huis en tuin , schoonmaken, vervoer,
thuiszorg en alarmering) en tips voor het aannemen van persoonlijke hulp .
Het

STAGG-scenario

is

gebaseerd

op

Scandinavische concepten . Deze

zijn

voornamelijk aanbodgericht. Concepten uit de Verenigde Staten daarentegen zijn
hoofdzakelijk vraaggestuurd.
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Het

Nederlandse

woonservicezone

model
helder

zit
is,

hier

tussen

in.

kunnen

het

doel

Nadat
en

de

de

herkomst

doelgroepen

van

de

voor

de

woonservicezone worden beschreven.

3.3 Doel en doelgroep
Volgens Nouws 22 is het doel van de woonservicezone om iedereen de zorg die hij of
zij nodig heeft aan te bieden in de eigen wijk. Mensen blijven in hun eigen
omgeving, met familie, vrienden en kennissen. Het is de bedoeling dat bewoners
zolang mogelijk zelfstandig een huishouden blijven voeren. Met het zelfstandig
voeren van een huishouden wordt meestal eerst gedacht aan senioren, maar de
woonservicezone gaat uit van een bredere doelgroep.
Volgens Singelenberg 23 zijn

woonservicezones in

principe bestemd voor een

doorsnede van de bevolking. In het bijzonder zijn woonservicezones gericht op het
bieden van wonen, zorg en diensten voor ouderen met behoefte aan verpleging en
verzorging, voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking en voor
cliënten van de geestelijke gezondheidszorg.
Daarnaast zijn er mensen die geen acute zorgvraag hebben . Deze groep zorgt voor
levendigheid in de wijk. Deze groep bestaat uit naar schoolgaande kinderen,
gezinnen die boodschappen doen en bezoekers aan kapper en huisarts.

Nadat helder is welk doel en doelgroep de woonservicezone heeft, is het handig te
weten

welke

vormen

van

wonen,

zorg

en

welzijn

er

kunnen

zijn

in

de

woonservicezone .

3.4 Vormen van wonen, zorg en welzijn
Er zijn meerdere varianten ontwikkeld voor woonzorgwoningen in de afgelopen
jaren (Bijlage 1). In het onderstaande zullen alleen deze varianten aan de orde
komen die verder in het onderzoek gebruikt zullen worden.

3.4 . 1 Vormen van wonen
Het STAGG-scenario 24 kenmerkt een woonservicezone door 3 soorten woningen.
Ten eerste de levensloopbestendige woning . Dit is een woning waarin de zorgvrager
zorg kan ontvangen. Deze woning is tevens drempelloos en heeft brede deuren en
gangen . Nieuwe woningen voldoen aan de eisen van Woonkeur,

bestaande

woningen aan eisen van opplussen (Bijlage 6) .
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H. Nouws en M. van der Linden, 2003, Aan de slag met woonzorgzones .
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De eis van rolstoeltoegankelijkheid geldt bij levensloopbestendige woningen alleen
voor de nieuwbouw. Bij het opplussen van bestaande woningen wordt volstaan met
het

niveau

van

'rollatortoegankelijk'.

Daarnaast

is

er

de

mogelijkheid

tot

verschillende hulpmiddelen, en technologische ondersteuning zoals domotica.
Naast deze woning zijn er 2 bijzondere vormen van wonen, namelijk 'beschut
wonen' en 'cluster wonen'. Beschut wonen is voor mensen die intensieve zorg nodig
hebben .

Deze

zorg

(huishoudelijke

hulp

en

hulp

bij

algemene

dagelijkse

levensverrichtingen) moet binnen handbereik zijn, maar is niet heel specialistisch.
Omdat deze gebruikers minder mobiel zijn, moeten ze in de onmiddellijke nabijheid
van hun woonplek terecht kunnen voor functies als dagbesteding, sociale contacten,
reactivering en revalidatie, recreatieve en culturele activiteiten.
Cluster wonen is voor mensen die zowel intensieve zorg als toezicht behoeven. Deze
mensen zijn vrijwel niet mobiel en zijn voor hun behoeften aangewezen op interne
levering. Er is een zorgpost.

3.4.2 Vormen van zorg
Uit de combinaties van 4 functionele basispakketten zijn door Arcares 25 4 soorten
zorgarrangementen samengesteld:
Tabel 2: Vormen van zorg
Zorgarrangement

Producten/functies

Zorg op afspraak ( planbare zorg)

Huishoudelijke verzorging, groot deel van persoonlijke verzorging

Zorg op afroep (onplanbare zorg)

Verpleging, persoonlijke verzorging; initiatief ligt bij cliënt

Zorg bij calamiteiten (noodhulp)

Zorg als opvolging van een alarmsignaal; initiatief ligt bij cliënt

Zorg met 24-uurs toezicht

Direct aanwezige begeleiding bij PG problemen; initiatief ligt bij
hulpverleners

3.4.3 Vormen van welzijn
Door het scheiden van wonen en zorg zal er een stukje dienstverlening op het vlak
van welzijn komen te vervallen. Toch zijn deze voor het welzijngevoel en de
zelfredzaamheid van de bewoner van belang. De volgende welzijndiensten zijn van
belang 26 :
Tabel 3: Vormen van welzijn
Maaltijdservice

Hulp bij tuinonderhoud

Boodschappendienst

Voorlichting en advies

Was- en strijkservice

Georganiseerde bijeenkomsten

Kapper aan huis

Georganiseerde uitstapjes

Hulp bij de administratie

Cursussen

Ouderenvervoer

Bezoek van vrijwilligers

Hulp bij licht huishoudelijk werk

Eetpraatgroep

Hulp bij zwaar huishoudelijk werk

Uitleen, verhuur en verkoop van

Hulp bij kleine onderhoudsklussen

verpleegartikelen

Hulp bij huurders en kopersonderhoud

25
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3.4.4 Combinatie van zorg en welzijn
Naast de eisen aan de woning worden er volgens het STAGG-scenario 27 ook eisen
gesteld aan de zorg- en dienstverlening (welzijn). In het STAGG-scenario wordt
uitgegaan van 10.000 bewoners per woonservicezone.

Om mensen (ook met een intensieve zorgvraag) in staat te stellen zelfstandig te
blijven wonen, moeten in een buurt tenminste de volgende voorzieningen aanwezig
zijn:
Een of meer voorzieningen waar haalfuncties zijn ondergebracht
Een centraal loket, waar brengfuncties worden geregistreerd en gecoördineerd
(voor een beperkte groep) Een voorziening waar zorg en dienstverlening intern
worden geleverd

Onder haal- en brengfuncties kunnen de volgende functies worden verstaan 28 •
Tabel 4: Dienstenindeling

.

Haalfuncties

Brengfuncties

.
.
.
.

.
.
.
.

.

.
.
.
..
.
.

Voorli chtingsbijeenkomsten
Recreatie ve en culturele
activ iteiten/cursu ssen
Meer be wege n voor oude ren
Oud eren adviseur

Huisbezoek
Ouderen adviseur

Maaltijdverzorging
Boodschappendienst

Sport voor gehandicapten
Toeleiding naar werk
Open eettafel/soci aal restaurant
Dagopvang

Vervoe r

Bezoek- en oppascentrale
Pedicure aan hui s

Alarmering

Klussen aan huis

Haalfuncties zijn ondergebracht in activiteitencentra met recreatieve, culturele en
hobby-activiteiten, dagopvang , fysiotherapie en gymnastiek. Verder kunnen deze
centra ook een restaurant, café, Internet-café etc omvatten. Schaalgrootte en
breedte van het aanbod hangen af van de locatie en de doelgroep .
Een coördinatiepunt fungeert als centraal loket, waar mensen informatie en advies
kunnen krijgen en van waaru it de zorg wordt gecoördineerd.
Een zorgkruispunt levert 24-uurszorg, zowel intern als aan de wijkbewoners. Dit
kruispunt kan

een

klein

med ische centrum

bevatten,

een

zorgkruispunt

zijn

ziekenboeg

voor

kortdurende opnamen en dagopvang .
Activiteitencentrum,

coördinatiepunt

en

geen

statische

concepten, de invulling hangt van de wijk af.

Als duidelijk is welke vormen van wonen, zorg en welzijn gehanteerd kunnen
worden in de woonservicezone, is daarna handig om een prognose aan de hand van
planologische kengetallen te kunnen maken van het aantal woningen.

27
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D. Harkes, 2001, Het STAGG-model.
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3.5 Planologische kengetallen
In deze paragraaf zullen de oude planologische kengetallen worden vergeleken met
de nieuwe.

3.5.1 Oude planologische kengetallen
De planologische kengetallen wonen en zorg zoals beschreven in de rapportage van
het IWZ 29 , zijn een hulpmiddel om de transformatieopgave - de overgang van
traditionele voorzieningen naar de woonservicezone - in kaart te brengen. Met
behulp van deze kengetallen kan de lokale situatie doorgerekend worden. De
kengetallen geven aan hoeveel woningen van een bepaalde woonvorm moeten
worden gebouwd in een woonservicezone, gegeven om de omvang van de wijk.

Uitgaande van een wijk met 10.000 inwoners
1,2% van de woningen in cluster woningen of beschut wonen voor mensen met
sociale of cognitieve beperkingen
1,5% van de woningen in woonzorgcomplexen voor ouderen met behoefte aan
veilig zelfstandig wonen met zorginfrastructuur en garantie
3, 7% van de woningen integraal toegankelijk en individueel aangepast met
mogelijkheden van intensieve thuiszorg voor mensen met uitsluitend fysieke
beperkingen

In totaal 6,5% van de woningvoorraad is 'buitengewone woning'. Deze maken deel
uit van zogenoemde 50% levensloopbestendige woningen .
Tabel 5: Aantallen woningen volgensSTAGGin 2015, in een wijk van 10.000 inwoners
Type woning

Doelgroep

0/o

van de

woningvoorraad

1. Cluster wonen, beschermd wonen of
groepswonen

Behoefte aan zorg en

0 , 5°/o

24 -uurstoezicht

2. Begeleid wonen

Behoefte aan zorg en toezi cht

0 , 7 °/o

3. Zelfstandig wonen in woonzorg -

Behoefte aan ongeplande zorg en

1, 5°/o

complexen (beschut wonen)
4. Zelfstandig wonen in integraal

gevoel van beschutting
Behoefte aan ongeplande zorg

3 , 7°/o

toegankelijke woningen
S. Levensloopbestendige woningen

Alle overige SS-plussers

6. Gewone woningen

Alle overige inwoners

Totaal

43,4°/o
50 ,0 °/o

100,0%

3.5.2 Nieuwe planologische kengetallen
De planologische kengetallen zoals beschreven door het IWZ zijn inmiddels
gedateerd , ze worden echter nog wel beschreven omdat ze in deze paragraaf
worden vergeleken met de nieuwe planologische kengetallen . Singelenberg 30 heeft
daarom verschillende aanpassingen gemaakt.

29
30

J. Singelenberg, 2002, Planologische kengetallen wonen en zorg.
J. Singelenberg, 2004, t oekomst scenario's en planologische kengetallen wonen en zorg : AAK -keng etallen.
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Bij het berekenen van de landelijke behoeftecijfers naar wonen en zorg op het
niveau van een wijk van 10.000 inwoners moet een aantal correcties worden
aangebracht.

In de eerste plaats manifesteert niet de totale behoefte aan wonen en zorg op het
niveau van iedere wijk of ieder dorp. Daarom word er mindering gebracht op
wijkgebonden

behoefte . Deze mindering omvat de resterende

behoefte aan

intramurale verblijfscapaciteit en de behoefte aan wonen met service in een
servicecomplex

met

een

hoog

intern

voorzieningenniveau

en

een

geringe

wijkbinding. Het bovenwijkse marktaandeel in de sector verzorgd wonen voor 2002
geschat op 15%. Voor het gewoon wonen met thuiszorg is wel eveneens 15%
uitstroom naar bovenwijkse servicecomplexen verondersteld . Verondersteld wordt
dat de behoefte aan beschermd wonen daarentegen niet zo zeer zal worden
beïnvloed door woonstijlen,

hier speelt alleen

het bovenwijkse effect van

intramuraal verblijf.

In de tweede plaats dienen bij de toepassing op lokaal niveau de kengetallen ook
nog te worden gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw ter plaatse . De eenvoudigste
correctie is om het percentage 75-plus onder de bevolking te nemen, omdat wonen
en zorg doorgaans pas vanaf deze leeftijd echt van belang wordt. Landelijk bedraagt
het percentage 75-plussers 6,2% in 2003; voor 2015 wordt 7,1% verwacht. Bij een
hoger of lager plaatselijk percentage dient de behoefte aan wonen en zorg
evenredig te worden gecorrigeerd.

Verder dient rekening te worden gehouden met decentralisatie van eventueel in de
buurt aanwezige intramurale verblijfsvoorzieningen . In theorie is de bevolking
hiervan bovenwijks en dient dus buiten de wijkgebonden behoeftebepaling te
blijven. Bekend is echter dat de nabijheid van intramurale voorzieningen nog vele
jaren een aantrekkingskracht blijft uitoefenen op vraag en aanbod van woon- en
zorgvormen. Het stimuleren van deze effecten binnen de planperiode zal handmatig
dienen te gebeuren in de vorm van toeslagen op de normale wijkgebonden
woonzorgvraag, op basis van deconcentratieplannen van instellingen.

Voor de kengetallen zijn 2 scenario's doorgerekend. Het scenario Andante gaat uit
van een tempo van extramuralisering conform het ABF-scenario (VROM); het
scenario Presto gaat uit van een sneller tempo conform het STAGG-scenario. De
kengetallen in beide scenario's zijn exclusief de bovenwijkse behoefte die als volgt is
geraamd: de bruto behoefte in 2015 is berekend door het feitelijk gebruik van
wonen en zorg in 2003 van ouderen en gehandicapten te vermeerderen met de
tekorten en de demografische groei van 2% per jaar.

In de onderstaande tabellen zal weergegeven worden wat de verschillen zijn tussen
de oude en de nieuwe kengetallen .
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Tabel 6: Extramuralisering
Percentage in 2015

Oud

Nieuw

Presto

Andante

Verzorgingshuizen

-75%

-75%

-50%

Verpleeghuizen

-33%

-33%

+33%

In Tabel 6 staan de oude en nieuwe percentages verpleeg- en verzorgingshuizen .
Met oud wordt bedoeld de planologische kengetallen zoals in de voorgaande
paragraaf. Met nieuw worden de twee hierboven beschreven scenario's bedoeld.
Tabel 7 : Planologische kengetallen: personen
Behoefte per 10.000

Oud

Beschermd wonen

Nieuw: Andante

Nieuw: Presto
( = cluster wonen) 45

50

20

194

130

110

Verzorgd wonen

Wonen met thuiszorg

141

210

210

Totaal wonen met zorg

380

390

340

Voor een uitleg van de verschillende woonvormen kan Bijlage 1 geraadpleegd
worden.
De verandering betreft vooral een verschuiving naar beneden toe. Dit komt door
een strikter hanteren van zorgzwaarte en door nieuwe gegevens over zorgzwaarte.
Een deel van de vraag naar 'zelfstandig wonen in een woonzorgcomplex' verschuift
hiervoor naar 'gewoon wonen met thuiszorg'. Een woonzorgcomplex kan echter
zowel 'verzorgd wonen' als 'gewoon wonen' omvatten . Een kleiner maar wezenlijk
verschil is de lagere prognose voor beschermd

wonen;

dit komt door het

langzamere verloop van de extramuralisering, met name bij de verpleeghuizen.
Tabel 8: Planologische kengetallen: woningen
Behoefte per

Oud

Nieuw: Presto

Nieuw: Andante

10.000
22

25

10

145

155

135

STAGG (aangepast) 80

Arcares (levensloop) 500

Beschermd wonen

(cluster wonen)
Verzorgd wonen
(incl. verdunning)

Gewoon wonen

VROM

(nultreden) 1200

(versch. definities)

Levensloopwoningen kunnen worden gebouwd (of door transformatie geschapen) in
woonzorgcomplexen,

maar ook in wooncomplexen zonder infrastructuur. Het

onderscheid

beide

tussen

zal

in

de

loop

der

tijd

verschuiven

doordat

wooncomplexen transformeren in woonzorgcomplexen. We zouden de opgaven voor
'verzorgd wonen' en 'gewone levensloopwoningen' dus kunnen sommeren en
vervolgens verdelen over een aantal woon(zorg)complexen en losse woningen. Het
betreft in totaal straks ruim 12% van de woningvoorraad. Bij het oude lagere getal
voor 'levensloop wonen' was alleen uitgegaan van de groep die reeds thuiszorg
ontvangt of een woningaanpassing heeft gekregen; het nieuwe, hogere getal is
gebaseerd op alle alleenwonende mensen boven 75 jaar en alle huishoudens met
een lichamelijk gehandicapte .Nadat duidelijk is geworden hoeveel woningen van de
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verschillende typen nodig zijn, is het ook belangrijk te weten hoe dit alles
gefinancierd kan worden.

3.6 Financiering
Het ontwikkelen van een woonservicezone kost geld. Voor een deel is dat geen
extra geld. Organisaties verrichten activiteiten in de wijk die ze toch al zouden
doen. Het grote verschil in de woonservicezone is dat ze deze activiteiten in
samenhang met elkaar uitvoeren. Instellingen genereren de benodigde gelden uit
hun normale bedrijfsuitvoering. Woningcorporaties kunnen woningen bouwen en
infrastructuur realiseren vanuit de huurpenningen . Zorgaanbieders financieren
gebouwen op basis van de Wet Ziekenhuis Voorzieningen (WZV) en vanuit hun
budgetten . Welzijnsinstellingen

krijgen de middelen voor hun activiteiten en

gebouwen uit de gemeentebegroting. Er zijn daarnaast verschillende subsidies en
regelingen :

Tabel 9: Overzicht subsidies
Regeling

Doel

Kansen

Diensten bij wonen

Ter voorkoming

Langer zelfstandig

Opmerkingen
Regeling is beperkt tot

met zorg

intramurale opname en

wonen

verblijfsgeïndiceerden

stimulering tot

uitgebreid tot hele

zelfstandig wonen

AWBZ. Regeling
opnemen in Wmo, per

2006
Investeringsbudget

Ingrijpende verbetering

Stedelijke vernieuwing

van naoorlogse wijken

(ISV)

Locaties,
medefinanciering van
transformatie en
nieuwbouw

SVn Plusfonds voor

Leefbaarheid en

zachte lening aan

leefkwaliteit in

leefkwaliteit in stedelijke

gemeente

stedelijke vernieuwing

herstructureringswijken
en dorpskernen

Diverse provinciale

Stimulering van

Verscheidene

Zie voor een overzicht

subsidieregelingen

vernieuwend beleid op

mogelijkheden voor

www kcwz al

het gebied van wonen

medefinanciering

en zorg

Diverse fondsen

Bevorderen welzijn

Verscheidene

Zie voor een overzicht

ouderen

mogelijkheden voor

www kcwz nl

medefinanciering
Wet Voorzieningen

Financiering

Soms mogelijkheden

Hangt af van de

Gehandicapten (WVG)

aanpassingen woningen

voor complexgewijze

betreffende gemeente

aanpassing
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3.7 Procesmodel
woonservicezone

voor

de

In dit model 31 wordt het concept van

totstandkoming
een

van

een

woonservicezone uitgewerkt en

geprojecteerd op het specifieke gebied .
Het proces is opgesplitst in 4 fasen, namelijk de initiatieffase, de visiefase, de
ontwerpfase, de realisatiefase 32 •

1.

Initiatieffase; er wordt een gezamenlijk gevoel van noodzakelijkheid gekweekt

en een gezamenlijk enthousiasme opgebouwd. Het gaat om het gedeelde
inzicht in de wenselijkheid van de verandering .
Mogelijke documenten:

partijen kunnen een intentieverklaring tekenen,

waarin men uitspreekt dat men een gezamenlijke visie gaat uitwerken . Er is
eventueel een kort startdocument, mogelijk op basis van een quick scan.
2.

Visiefase

of oriëntatiefase;

het

uitwerken

van

een

gezamenlijke

visie .

Vaststellen doelen en randvoorwaarden. Op dit moment wordt in grote lijnen de
haalbaarheid van de woonservicezone bekeken.
Instrumenten: SWOT-analyse, quick scan, checklist huidige en toekomstige
situatie, checklist visie participanten, de planologische kengetallen.
Mogelijke documenten;

visiedocument,

waarin

een

beschrijving

wordt

gegeven van de huidige en wenselijke situatie van het gebied waar de
woonservicezone wordt gerealiseerd en van de projectstructuur van het te
starten project. Ook kunnen partijen een intentieverklaring tekenen op basis
van het visiedocument.
3.

Ontwerpfase of verkenningsfasejhaalbaarheidsfase; in de ontwerpfase wordt

het project uitgewerkt en op zijn haalbaarheid getoetst. Het proces kan
opgesplitst worden in deelprojecten. De deelprojecten worden via de lijn
programma van eisen, voorlopige ontwerpen, (financiële) haalbaarheid naar
een concrete uitwerking in voldoende detail geleid .
-

Mogelijke

documenten;

in

haalbaarheidsstudies

en

onderzoek

staan

verschillende plannen waarin de bouw of renovatie van woningen en
voorzieningen is uitgewerkt en/of de gewenste samenwerkingsrelatie en het
productaanbod

beschreven .

Met

het

ondertekenen

van

concepthuurovereenkomst, conceptsamenwerkingsovereenkomst tekent men
voor de realisatie van een gebouw of een samenwerkingsverband .
4.

Realisatiefase; de details van het project worden ingevuld. Er wordt gebouwd

en er worden nieuwe teams samengesteld en ingewerkt.
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H. Nouws en M. van der Linden, 2003, Aan de slag met woonzorgzones .
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Om dit proces op de juiste manier te implementeren, is er een stroomschema 33 van
toepassing . Dit stroomschema ziet er als volgt uit.
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Figuur 4: Stroomschema voor de implementatie van een woonservicezone

3.8 Resumé
De woonservicezone op zich is geen vastgesteld concept. Naar mate van de wensen
van senioren en mogelijkheden van de wijk, kan de woonservicezone naar eigen
inzicht ingericht worden. Zodat bewoners de mogelijkheid geboden wordt, zolang
mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Voor het slagen van de woonservicezone is
naast aanbod van huisvesting het aanbod van welzijn- en zorgdiensten van groot
belang. Kenmerkend voor een woonservicezone is een centraal coördinatiepunt,
meestal een zorgcentrum van waaruit lokale zorgaanbieders zorg leveren aan
bewoners in de wijk.
33

Mark van Gennîp, 2004, draaiboek voor de implementatie van een woonzorgzone.
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Ter ondersteuning van het zorgcentrum zijn soms een of meerdere zorgsteunpunten
gerealiseerd. Om zelfstandig te kunnen blijven wonen dienen zorgleveranciers hun
diensten aan te bieden in de wijk. Wanneer de verschillende instellingen voor
ouderen en gehandicapten samenwerken met de gemeente, de eerstelijnszorg en
welzijnsinstellingen kan een groot en gevarieerd aanbod worden gerealiseerd .
Doorgaans wordt een aantal van 5.000 tot 20.000 inwoners gekoppeld aan een
enkele woonservicezone. Binnen de gehele zone kan zorg aan huis worden geleverd.
Waarbij over het algemeen geldt dat inwoners met een zeer intensieve zorgvraag
zijn

gehuisvest

in

of

in

directe

nabijheid

van

het

zorgcentrum.

Om

de

totstandkoming van een woonservicezone in goede banen te implementeren, is een
stroomschema van toepassing . In het vervolg van het onderzoek zal gesproken
worden van woonservicezone. Reden hiervoor is dat naast het wonen en de zorg
tevens gestreefd wordt naar een samenhang met welzijn en dienstenverlening . Dit
is ontstaan uit de gedachte dat wanneer het welzijn van ouderen goed is, de
zorgvraag pas later zal ontstaan. In het vervolg zal dus de term woonservicezone
gehanteerd worden.
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Hoofdstuk 4

De integratie van de totstandkoming van
een woonservicezone met het strategisch
voorraadbeleid

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zullen de twee modellen geïntegreerd worden. Uitgegaan zal
worden

van

het

model

voor

strategisch

voorraadbeleid

van

OTB 34 en

het

stroomschema voor de implementatie van een woonservicezone van Van Gennip 35 ,
dit

schema

is

woonservicezone
stappen,

afgeleid
36

•

van

het

proces

van

totstandkoming

van

een

Het model van het strategisch voorraadbeleid bestaat uit 7

namelijk

visie

&

missie,

externe

en

interne

analyse,

beleidsuitgangspunten, strategieën, toetsing, beheerplannen en de implementatie .
In

dit hoofdstuk worden

de

hoofdlijnen

van

het strategisch

voorraadbeleid

behandeld en geïntegreerd met het stroomschema van de totstandkoming van een
woonservicezone . Het model van de totstandkoming van de woonserv icezone
bestaat uit 4 fasen, namelijk de initiatieffase, de visiefase, de ontwerpfase en de
realisatiefase, elke fase is opgedeeld in activiteiten die genomen moeten worden om
de fase af te ronden.

Vervolgens zullen de verschillende actoren besproken worden, waarna per fase de
integratie van beide processen uitgewerkt wordt. Aan het begin van elke fase
worden beide processen naast elkaar gezet en daarnaast de verschillende actoren
met hun rol ten aanzien van de betreffende fase en de invloed die zij eventueel
kunnen uitoefenen op de invulling van het strategisch voorraadbeleid van de
corporatie. In deze scriptie wordt er vanuit gegaan dat de woonservicezone tot
stand wordt gebracht in een bestaande wijk.

Om de integratie van de beide modellen tot stand te brengen, de beide modellen op
de verschillende management niveaus geïntegreerd worden, de verschillende
management niveaus zijn strategisch, tactisch en operationeel.

34

35
36
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4.2 Procesmodel van strategisch voorraadbeleid
1. Vi sie & missie

3. Beleidsuitgangspunten
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Figuur 5: Procesmodel strategisch voorraadbeleid

Het procesmodel van strategisch voorraadbeleid zoals hierboven in Figuur 5 wordt
in het kader van vastgoedactiviteiten opgevat als activiteit op tactisch niveau van de
onderneming 37 • Het gaat hierbij dus om strategisch management op het tactisch
niveau in de onderneming. Toch moet er een kanttekening gemaakt worden. De
visie & missie kunnen gezien worden als beslissingen op het strategische niveau van
de organisatie en de beheerplannen en implementatie kunnen gezien worden als het
operationele niveau van de organisatie. Het onderscheid in management niveaus is
van belang bij de integratie met het model van de totstandkoming van de
woonservicezone.

4.3 Procesmodel van totstandkoming van een
woonservicezone
In het onderstaande stroomschema, dat gebaseerd is op het stroomschema van Van
Gennip,

worden

de verschillende stappen voor de totstandkoming

van een

woonservicezone weergegeven .

37
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Figuur 6: Stroomschema voor de implementatie van woonservicezone

Het daadwerkelijk nemen van initiatief en het ondertekenen van intentieverklaring
zijn

beslissingen

op

strategisch

niveau.

De

visiefase

en

ontwerpfase

zijn

voornamelijk beslissingen op tactisch niveau . Het ondertekenen van de definitieve
intentieverklaring in de visiefase en de overeenkomsten in de ontwerpfase zijn
strategische beslissingen . De realisatiefase is operationeel niveau .

4.4 Integratie van de modellen
De Figuren 5 en 6 worden geïntegreerd door de verschillende management niveaus
op elkaar af te stemmen. Afstemming vindt plaats op

strategisch, tactisch en

operationeel niveau.
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Figuur 7: Integratie van procesmodellen van strategisch voorraadbeleid en totstandkoming van
woonservicezone
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In de bovenstaande Figuur 7 zijn van beide modellen de stappen weergegeven . In
het dit hoofdstuk zal verder ingegaan worden op deze stappen. Aan de hand van de
stappen zullen beide modellen op elkaar afgestemd worden.
Daarna zullen de verschillende actoren besproken worden, waarna vervolgens per
fase de integratie van beide processen uitgewerkt wordt. In het zwart wordt de fase
van de totstandkoming van een woonservicezone weergegeven daarnaast is in het
blauw het proces van het strategisch voorraadbeleid weergegeven. Aan het begin
van elke fase worden beide processen naast elkaar gezet en daarnaast de
verschillende actoren met hun rol ten aanzien van de betreffende fase en de invloed
die

zij

eventueel

kunnen

uitoefenen

op

de

invulling

van

het

strategisch

voorraadbeleid van de corporatie.

4.5. De verschillende actoren
Bij

de

integratie

van

de

processen

voor

de

totstandkoming

van

een

woonservicezone en het model van strategisch voorraadbeleid zijn er verschillende
actoren van belang. De belangrijkste actoren bij de totstandkoming van een
woonservicezone zijn de corporatie, de gemeente, de verschillende zorg- en
welzijnsinstellingen .

Daarnaast

kunnen

ook

van

invloed

zijn

zorgkantoren,

zorgverzekeraars, ouderen- en huurderbelangenverenigingen en de seniorenraad .
Deze zullen echter niet meegenomen worden, alleen de belangrijkste actoren zullen
worden behandeld.

4.5.1 De corporatie
De corporatie speelt een grote rol op het gebied van 'wonen' bij het ontwikkelen van
een woonservicezone. Het betreft hier niet alleen werkzaamheden op het gebied
van wonen, maar ook op het gebied van woondiensten en woon milieus.
Vanuit het zesde prestatieveld van de BBSH kan de corporatie bijdragen aan het tot
stand brengen van huisvesting voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg
of begeleiding behoeven. Corporaties moeten beleid ontwikkelen op het gebied van
wonen, zorg en welzijn . Om aan deze taak te kunnen voldoen, kunnen corporaties
bestaande woningen daartoe geschikt maken, woonzorgcomplexen bouwen en
exploiteren, vastgoed ontwikkelen met een woon/verblijffunctie voor bewoners van
zorginstellingen

en

service/dienstenpakketten/zorgarrangementen

tot

stand

brengen. Om dit te kunnen bewerkstelligen, zullen de corporaties een beroep
moeten doen op de zorg- en welzijnsinstellingen 38 •

4.5.2 De gemeente
De gemeente heeft een regiefunctie ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van wonen, zorg en welzijn. De gemeente maakt beleidsmaatregelen op het
terrein van wonen en woonomgeving, zorg en welzijn.
38
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De omgeving moet toegankelijk en veilig zijn, van belang hierbij is bijvoorbeeld dat
het parkeerbeleid, het openbaar vervoer, de winkels en het welzijn op de zorg
afgestemd

worden.

Beleidsaspecten

hierbij

het

zijn

aanpassen

van

bestemmingsplannen, het voeren van een stimulerend grondbeleid, het zorgen voor
een veilige en barrièrevrije voetgangersroutes, goed toegankelijke voorzieningen in
woonwijken en woningtoewijzing .
Vanaf 1 juli 2006 zal de gemeente ook verantwoordelijk worden voor de uitvoering
van

de

Wmo

{Wet

maatschappelijke

ondersteuning).

Maatschappelijke

ondersteuning zal onder de nieuwe Wmo vallen en gaat over de ondersteuning en
begeleiding

die

het

mensen

mogelijk moet maken

om

volwaardig

aan

de

maatschappij deel te nemen. De Wmo vraagt van gemeenten inclusief beleid gericht
op bevordering van zelfredzaamheid van burgers, hun maatschappelijke participatie
en de leefbaarheid van de woonomgeving.
gemeenten
aangewezen

individueel
zijn.

De

geïndiceerde
nieuwe

Wmo

Daarnaast vraagt de Wmo van

voorzieningen
zal

de

aan

lichtere

mensen
vormen

die

van

daarop
hulp

en

ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp, door gemeenten laten organiseren. De
gemeente krijgt hierbij van het Rijk verschillende prestatievelden te hanteren
(Bijlage 3).

4.5.3 De zorginstellingen
De verschillende zorg instellingen zien toe op de zorg die de mensen in de wijk nodig
hebben. Hieronder vallen onder andere de verzorgings- en verpleeghuizen, maar
ook de organisaties die de thuiszorg verzorgen . Om een passend aanbod van zorg
te leveren, zullen de verschillende zorginstellingen samen moeten werken. Het doel
is hierbij het creëren van een werkgebied van de zorg, waarbij wonen, zorg en
welzijn zoveel mogelijk in elkaar overlopen. Dat kan alleen gerealiseerd worden
door een goede
(zorg)aanbieders,

relatie te onderhouden en samen te werken
gemeente,

corporaties,

en

diverse

met andere

ouderen-

en

welzijnsinstellingen.

4.5.4 De welzijnsinstellingen
Dit zijn de organisaties die (welzijns)diensten verzorgen. Dit is een wezenlijk
onderdeel van het integrale ouderenbeleid. Bij het langer zelfstandig wonen van
ouderen gaat het eerst om welzijn en dan om zorg. De welzijnscomponent is
kwetsbaar bij wijkgebonden zorg. Gedacht moet worden aan de regie van het eigen
leven in handen houden, zinvolle contacten, en dagbesteding en zelf kunnen kiezen
uit diensten waarvan gebruik gemaakt kan worden .

De actoren die een rol spelen bij de totstandkoming van een woonservicezone zijn
dus de corporatie, de gemeente, de zorg- en welzijnsinstellingen. Deze actoren
spelen ook een rol in de initiatieffase.
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De volgende paragrafen zullen ieder onderverdeeld worden in 5 subparagrafen,
namelijk het strategisch voorraadbeleid, verantwoordelijk, activiteiten, actoren en
hun rol en beslisdocumenten. In het strategisch voorraadbeleid worden de stappen
voor

de

desbetreffende

fase

geïntegreerd

met

de

totstandkoming

van

de

woonservicezone. In de verantwoordelijke van de fase wordt weergegeven wie
eindverantwoordelijk is en wie deelnemen in de fase aan de projectstructuur en wie
de probleemeigenaar in de fase is. In de Figuren 8, 10, 12 en 14 worden de
activiteiten van de betreffende fase weergegeven in het zwart. Dit zijn activiteiten
die verricht moeten worden om de desbetreffende fase af te ronden. Onder het
kopje actoren en hun rol worden de actoren die een rol spelen in de fase beschreven
en wat hun rol is, gekoppeld aan zowel het strategisch voorraadbeleid als de
totstandkoming

van

de

woonservicezone.

Elke

fase

wordt

afgerond

met

verschillende beslisdocumenten . Deze documenten zijn er om de desbetreffende
fase af te sluiten en aan te geven dat de partijen met elkaar de volgende fase
starten .

In de initiatieffase zullen het initiatief, visie & missie en interne/externe analyse
geïntegreerd worden.

4.6 De initiatieffase
r-Initiatief
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Figuur 8: Initiatieffase, initiatief geïntegreerd met visie &. missie en externe en interne analyse

In dit onderzoek wordt er vanuit gegaan dat de corporatie het initiatief neemt. Zij is
degene

die

een

startbijeenkomst

organiseert,

waarbij

verschillende

partijen

uitgenodigd worden. Deze startbijeenkomst is bedoeld voor alle lokale partijen op
het gebied van wonen, zorg en welzijn. De startbijeenkomst is tevens bedoeld om
draagvlak te creëren en enthousiasme te kweken onder de aanwezigen voor het
realiseren van een woonservicezone.
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Van belang hierbij is dat alle actoren zich vanaf het eerste moment verantwoordelijk
voelen voor de realisatie van de woonservicezone en ook bereid zijn in het verdere
verloop moeite te doen en middelen beschikbaar te stellen om de woonservicezone
daadwerkelijk te realiseren.

Verantwoordelijk in de initiatieffase
De hoofdverantwoordelijke in de initiatieffase is de initiatiefnemer van deze fase . De
probleemeigenaar in de initiatieffase zijn de initiatiefnemers39 . In overleg met de
actoren die besloten hebben om te gaan samenwerken , kan besloten worden dat de
corporatie de projectleider voor de totstandkoming van de woonservicezone levert.
In de initiatieffase zijn alleen de stuurgroep en de initiatiefnemer verantwoordelijk
voor activiteiten en beslisdocumenten .
Stuurgroep

Figuur 9: Projectstructuur voor de verantwoordelijken in de initiatieffase

Activiteiten in de initiatieffase
De tijd die ongeveer nodig is om de initiatieffase af te ronden, is circa 3 maanden .
In deze 3 maanden zijn er een aantal activiteiten die doorlopen dienen te worden .
Nadat de startbijeenkomst is geweest, kan geïnventariseerd worden welke partijen
serieus overwegen deel te nemen aan de totstandkoming van de woonservicezone.
In deze scriptie wordt er vanuit gegaan dat de gemeente, de corporatie, de zorg en welzijnsinstellingen hierin een rol spelen . Zij zijn de partijen die de intentie
uitspreken met elkaar te gaan samenwerken (stuurgroep) .
Vanuit het strategisch voorraadbeleid van de corporatie kunnen in de visie & missie
doelstellingen ten aanzien van samenwerking en wonen, zorg en welzijn worden
beschreven .
Nadat de actoren de intentie hebben uitgesproken om te gaan samenwerken, kan er
een startdocument (Bijlage 4) worden opgesteld . Hierin wordt het werkgebied
vastgesteld en de lokale situatie geïnventariseerd . De lokale situatie kan worden
geïnventariseerd doordat alle actoren informatie aandragen die te maken heeft met
het eigen werkgebied. Dit resulteert in een inventarisatie van het aanbod van
wonen,

zorg en

welzijn,

welke vervolgens vergeleken

kan

worden met de

planolog ische kengetallen . Zodat er een prognose gemaakt kan worden van de
toekomstige behoefte . Het woningaanbod heeft de corporatie in haar interne en
externe analyse van het strategisch voorraadbeleid geïnventariseerd .

39
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Actoren en hun rol
In de initiatieffase dragen de verschillende deelnemende actoren informatie aan om
een startdocument op te stellen. De zorginstellingen dragen informatie aan over
zorgvoorzieningen,

hierbij

kan

gedacht worden

aan

cliënten,

overzicht

van

zorgaanbieders en producten in de zorg . De welz ijnsinstellingen dragen informatie
aan over (welzijns)diensten, denk hierbij aan een inventarisatie van het aanbod aan
diensten, gegevens van voorzieningen.
De gemeente zorgt voor informatie over algemene voorzieningen, omgeving en
infrastructuur. Daarnaast maakt de gemeente duidelijk welke beleidsaspecten van
belang zijn, te denken aan bestemmingsplannen , grondbeleid en woningtoewijzing.
De corporatie kan informatie aandragen over wonen, zoals ouderenwoningen,
complexen voor ouderen en voorgenomen bouwplannen. Voor het strategisch
voorraadbeleid zorgt zij dat de visie & missie, externe en interne analyse
geformuleerd zijn .

Strategisch voorraadbeleid
In de initiatieffase zijn er 2 stappen ten aanzien van het strategisch voorraadbeleid
voor de corporatie. Deze stappen zijn de visie & missie en de externe en interne
analyse. In deze stappen dient de totstandkoming van de woonservicezone
meegenomen te worden in het (bestaande) voorraadbeleid .

In de visie & missie van de corporatie worden uitspraken gedaan ten aanzien van
wonen, zorg en welz ijn, zodat deze meegenomen kunnen worden in verdere
beleidsformulering . Daarnaast is samenwerking een belangrijk aspect, waarmee
aangegeven wordt dat de corporatie openstaat voor samenwerking met andere
partijen wat van belang is bij de totstandkoming van de woonservicezone.

De externe en interne analyse bestaat uit een analyse op verschillende vlakken,
namelijk woningmarkt, beleidsomgeving, wijkvisies, corporatie, bewonerswensen en
complexkenmerken .

Woningmarkt

en

beleidsomgeving

worden

gekenmerkt

door

een

aantal

ontwikkelingen, namelijk demografische, ecologische, sociale, technisch, ruimtelijk,
economische
duurzaam

en

politieke

bouwen,

ontwikkelingen.

vergrijzing,

Zaken

gemeentelijk

als

beleid ,

bevolkingsontwikkeling,
inkomensontwikkeling,

volkshu isvestingsbeleid gemeente hebben betrekking op de totstandkoming van de
woonservicezone.
In

de

wijkvisies

kan

aangegeven

worden

welke

plannen

de

corporatie

in

samenwerking met de gemeente heeft voor de desbetreffende wijk. In deze
wijkvisie

kan

bijvoorbeeld

weergegeven

worden

dat

de

corporatie

een

woonservicezone ter ontwikkeling wil brengen.
De corporatie stelt haar competenties

op . Bij de totstandkoming

van

een

woonservicezone is het van belang dat één van die competenties 'samenwerken' is .
Aan de hand daarvan kan zij haar samenwerkingspartners selecteren .
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De bewonerswensen zijn van belang voor het peilen van de wensen en eisen van de
bewoners. Bij het onderzoeken van de wensen en eisen kan de gemeente een rol
spelen door dit onderzoek onder de bewoners van de gemeente te verspreiden .
Door dit onderzoek groot op te zetten, kan veel informatie vergaard worden die
tevens van belang is voor de totstandkoming van de woonservicezone.

De

complexkenmerken zijn van belang voor de doelgroep van de woonservicezone . Het
gaat daarbij vooral type, doelgroep, huurprijs en woningaanbod. Met betrekking tot
de totstandkoming van de woonservicezone spelen het woningaanbod van senioren
en woonzorgwoningen een rol. Dit woningaanbod is bij de inventarisatie van de
lokale situatie ook al aan bod gekomen.

Nadat helder is geworden welke activiteiten verricht moeten worden en welke rol de
verschillende

actoren

spelen,

kunnen

de

beslisdocumenten 40

opgesteld

en

ondertekend worden .

Beslisdocumenten
Startdocument
In het startdocument (Bijlage 4) kan met behulp van de beschikbare
gegevens een beeld van de wijk worden geschetst en kunnen er suggesties
gedaan worden voor een mogelijke ruimtelijke organisatorische opzet van
de woonservicezone.
Concept intentieverklaring:
De laatste stap in de initiatieffase is het ondertekenen van een concept
intentieverklaring. Deze is gebaseerd op het bovenstaande startdocument.
Het doel van deze concept intentieverklaring is dat er een gezamenlijke
visie wordt opgesteld over wat men met de woonservicezone wil bereiken.
Daarnaast

staan

hierin

de

deelnemende

partijen,

de

gezamenlijke

uitgangspunten voor de woonservicezone, de randvoorwaarden waarbinnen
de ontwikkeling van de woonservicezone dient plaats te vinden en de
verdeling van de kosten voor de komende fasen van het project over de
deelnemende organisaties .
Alle

deelnemende

organisaties

dienen

de

concept

intentieverklaring

te

ondertekenen, wordt men het niet eens, dan kan er na deze fase nog tot stoppen
besloten worden (go/no go). Als alle deelnemende organisaties de intentieverklaring
hebben ondertekend kan de visiefase worden gestart (go).

40
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4. 7 De visiefase
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Figuur 10: Visiefase, de gezamenlijke visievorming geïntegreerd met de beleidsuitgangspunten

Verantwoordelijk in de visiefase
De verantwoordelijke in de visiefase is de projectleider van deze fase.

De

projectleider draagt zorg dat er een gezamenlijke visie wordt opgesteld en dat er
randvoorwaarden voor de uitwerking van het project worden geformuleerd . De
probleemeigenaar van de visiefase is de stuurgroep. Bij de stuurgroep kan in dit
geval

gedacht

worden

aan

de

hoofdverantwoordelijken

van

de

betrokken

organisaties . Zij zijn ook degenen die uiteindelijk de definitieve intentieverklaring
tekenen . De projectgroep is verantwoordelijk voor de gezamenlijke visievorming.

Figuur 11: Projectstructuur van de verantwoordelijken in de visiefase

Activiteiten in de visiefase
De doorlooptijd van de visiefase is ongeveer 3 tot 5 maanden. Gedurende deze
maanden vinden er een aantal activiteiten plaats om deze fase af te kunnen sluiten.
Met behulp van de checklist visie participanten (Bijlage 5) kunnen de plannen en
ambities van de verschillende actoren in beeld worden gebracht. Uitgangspunten en
randvoorwaarden ten aanzien van de totstandkoming van de woonservicezone
moeten geformuleerd worden, te denken valt aan (on)planbare zorg, 24-uurszorg,
barrièrevrije omgeving die toegankelijk, veilig is, nabijheid van voorzieningen,
zelfstandig, beschermd en cluster wonen. In het strategisch voorraadbeleid kan de
corporatie

beleidsuitgangspunten

opstellen

ten

aanzien

van

woonzorgbeleid,

kwaliteitsbeleid en financieel beleid, zodat deze vervolgens meegenomen kunnen
worden in de visievorming .
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Waarna het concept in hoofdlijnen kan worden uitgewerkt en geprojecteerd kan
worden

op

het

visiedocument .

afgesproken
Voordat

werkgebied,

het

dit

visiedocument

gebeurt
wordt

in

het

zogenaamde

opgesteld

is

het

aanbevelenswaardig een globale haalbaarheidsanalyse te maken zodat duidelijk
wordt of het haalbaar is om een woonservicezone tot stand te brengen .

Actoren en hun rol
De verschillende actoren brengen hun visie, ambities en plannen in beeld door de
checklist visie participanten uit te werken . De leden van de projectgroep stellen
visiedocument en haalbaarheidsanalyse op . De leden die deel uitmaken van de
verschillende actoren voorzien in informatie die van belang is bij het opstellen
hiervan.
De corporatie heeft haar beleidsuitgangspunten (strategisch voorraadbeleid) al
bepaald zodat ze deze mee kan nemen in de visievorming van de totstandkoming
van de woonservicezone .
De actoren moeten dezelfde visie onderschrijven en bereid zijn een deel van hun
eigen belangen in te leveren. De doelen uit de gezamenlijke visie dienen voor de
eigen doelen te gaan en moeten gedurende het proces bewaakt worden.

Strategisch voorraadbeleid
In de visiefase is er één stap uit het strategisch voorraadbeleid van de corporatie
die aan de orde komt namelijk de beleidsuitgangspunten van de corporatie . Hier
worden

de concrete doelen

geformuleerd .

Algemene

voor de samenstelling

beleidsuitgangspunten

van

kunnen

de

woningvoorraad

zijn

kwaliteitsbeleid,

huurprijsbeleid, aan- en verkoopbeleid, mutatiebeleid, woonzorgbeleid , buurtbeheer
en financieel beleid . Ten aanzien van de woonservicezone kan gesteld worden dat
voornamelijk het kwaliteitsbeleid en het woonzorgbeleid van belang zijn. Het
kwaliteitsbeleid

is

van

toepassing

op

de

woningaanpassingen

in

de

woonservicezone. Zoals besproken in Hoofdstuk 3, moet een groot aantal woningen
levensloopbestendig zijn. Dit betekent voor de corporatie dat zij ook een deel van
haar woningen moet aanpassen (opplussen, Bijlage 6). Als kapstok hiervoor kan er
bij bestaande bouw gebruik gemaakt worden van het zogenaamd Oppluslabel en
voor nieuwbouw kan het Woonkeurlabel gehanteerd worden . In het woonzorgbeleid
kan de corporatie aangeven levensloopbestendig te bouwen volgens een bepaald
kwaliteitsniveau van zowel woning als woonomgeving. Daarnaast kan zij aangeven
wat voor dienstenniveau er gehanteerd wordt in samenwerking met zorg- en
welzijnsdiensten.
Ook het financieel beleid van de corporatie speelt een rol, er zal budget vrij
gemaakt en/of gereserveerd moeten worden om een deel van de woonservicezone
te kunnen bekostigen. De corporatie dient haar beleidsuitgangspunten op orde te
hebben, zodat zij tijdens de visiefase haar doelstellingen ten aanzien van wonen,
zorg en welzijn helder heeft en deze kan meenemen tijdens de opzet van het
visiedocument

Afstudeerverslag Chantal van Kempen - Strategisch woonzorgbeleid

46

4. Integratie totstandkoming woonservicezone met stra tegisch voorraadbeleid

Nadat de activiteiten in de visiefase zijn verricht en de rol die de verschillende
actoren duidelijk is geworden, kunnen de beslisdocumenten voor de visiefase
worden opgesteld en ondertekend .

Bes I isdocumenten
Visiedocument
In

het visiedocument (Bijlage 7)

wordt het concept op hoofdlijnen

uitgewerkt en geprojecteerd op het gebied. In het visiedocument wordt de
aanpak in de ontwerpfase beschreven.
Definitieve intentieverklaring
In de definitieve intentieverklaring wordt op basis van een visiedocument
afgesproken hoe men de ontwerpfase uitvoert . In deze verklaring of
overeenkomst is vaak nauwkeuriger omschreven de rechten en plichten
van de deelnemende partijen. Het doel van de definitieve intentieverklaring
is het vertalen van de visie in een plan en het onderzoeken van de
haalbaarheid.

Daarnaast staan

hierin

de deelnemende

partijen,

het

projectplan, de aanpak van het project (compleet met projectorganisatie,
verantwoordelijkheden, fasering en begroting) , positie van de klant in de
ontwikkeling van de woonservicezone, inspanningsverplichtingen van de
partijen, verdeling van de kosten voor de komende fasen van het project
over de deelnemende organisaties en aanstelling van een projectleider voor
de ontwerpfase.
Alle

deelnemende

organisaties

dienen

de

definitieve

intentieverklaring

te

ondertekenen, wordt men het niet eens dan kan ook na deze fase besloten worden
te stoppen. (go/no go). Als alle deelnemende organisaties de intentieverklaring
hebben ondertekend kan de ontwerpfase worden gestart (go).
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4.8 De ontwerpfase
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Figuur 12: Ontwerpfase, projectontwerp geïntegreerd met de strategieên en de toetsing

Verantwoordelijk in de ontwerpfase
De hoofdverantwoordelijke in de ontwerpfase is de projectleider van de visiefase.
Ook in deze fase geldt dat de projectleider van de voorgaande fase kan zijn . Dit is
handig omdat deze bekend is met de verschillende actoren en het verloop van het
voorgaande proces.

De aangestelde projectleider is verantwoordelijk voor de

dagelijkse regie in de ontwerpfase.
In de ontwerpfase is voor het eerst de gehele projectstructuur van toepassing. In de
voorgaande fasen hebben alleen de stuurgroep en projectleider hun aandeel
geleverd. In de ontwerpfase zullen ook de projectgroep en meerdere werkgroepen
opgericht worden.

Figuur 13: Projectstructuur van de verantwoordelijken in de ontwerpfase

Activiteiten in de ontwerpfase
De doorlooptijd van de ontwerpfase is ongeveer één jaar. Gedurende dit jaar zijn er
verschillende activiteiten die men moet uitvoeren om deze fase af te ronden . Het
project wordt opgedeeld in deelprojecten, die parallel aan elkaar worden ontwikkeld .
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De deelprojecten worden via de lijn programma van eisen, voorlopige ontwerpen,
(financiële) haalbaarheid naar een concrete uitwerking in voldoende detail geleid .
Dit geldt voor bouwprojecten, maar ook voor samenwerkingsprojecten. Producten
die hierbij ontstaan, zijn plannen waarin de bouw en renovatie van woningen en
voorzieningen is uitgewerkt, en/of de gewenste samenwerkingsrelatie en het
productaanbod staan beschreven. De uitgewerkte plannen van de projectgroep
kunnen vervolgens worden teruggekoppeld naar de stuurgroep . Daarnaast is in deze
fase een haalbaarheidsonderzoek van belang, waarin verschillende plannen voor
nieuwbouw of renovatie van woningen en voorzieningen worden onderzocht en de
gewenste samenwerkingsrelatie en het productaanbod worden beschreven .

Actoren en hun rol
De verschillende actoren maken deel uit van de projectstructuur. De stuurgroep
bestaat uit hoofdverantwoordelijken van de verschillende actoren. Het zal hier
voornamelijk directeuren van de corporatie, zorg- en welzijnsinstellingen en de
desbetreffende wethouder zijn. Dit is dezelfde stuurgroep als in de initiatief- en
visiefase .
De projectgroep bestaat uit personen van iedere organisatie die mandaat hebben en
beslissingsbevoegd zijn. In de projectgroep informeren de verschillende actoren
elkaar en stemmen zij de verschillende trajecten af. Daarnaast zijn er verschillende
werkgroepen waar afhankelijk van de taken van de werkgroep de verschillende
actoren deel uit van kunnen maken. Werkgroepen kunnen zijn infrastructuur en
wonen, zorg en diensten, communicatie. De verschillende werkgroepen werken het
ontwerp uit.
De gemeente speelt een grote rol gedurende deze fase . Zij moet er voor zorgen dat
er een goed en gespreid aanbod van voorzieningen tot stand gebracht wordt en
daar waar nodig dient het bestemmingsplan aangepast te worden .
De corporatie kan in overleg met de andere actoren, de projectleider leveren die
verantwoordelijk is voor de dagelijkse regie in de ontwerpfase .
De corporatie zorgt er in de tussentijd voor dat ze weet welke strategieën het meest
van toepassing zijn op de te realiseren woningen en voor de woningen die aanpast
moeten worden.

Strategisch voorraadbeleid
In de ontwerpfase zijn er 2 stappen ten aanzien van het strategisch voorraadbeleid
van de organisatie. Deze stappen zijn het bepalen van de strategieën en de toetsing
van de strategieën.
Bij consolideren wordt de hu idige beheerinspanning gehandhaafd, voor woningen in
de woonservicezone geldt dat aangepaste woningen en woonzorgwoningen niet
aangepast of veranderd hoeven te worden. Het specialiseren van de woning
betekent dat de woning gericht wordt toegewezen aan een doelgroep zonder extra
investering. Dit geldt voor woningen die al bewoond worden door ouderen en
gehandicapten. Bij optimaliseren wordt er geïnvesteerd in kwaliteit voor de zittende
doelgroep. Het gaat hierbij om opplussen van de bestaande woningen in de tot
stand te brengen woonservicezone . Woningen die al bewoond worden door ouderen
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kunnen

opgeplust

worden,

zodat

zij

voldoen

aan

kwaliteitseisen

in

een

woonservicezone. Het opwaarderen van de woning betekent dat er geïnvesteerd
gaat worden in de kwaliteit voor een nieuwe doelgroep . Dit zal ook moeten
gebeuren

in de woonservicezone, omdat een deel

van de woningen

in de

woonservicezone levensloopbestendig moeten zijn. In een deel van deze woningen
zullen nu nog mensen wonen die geen aanpassingen behoeven . In dit geval zal er
dus geïnvesteerd worden in een woning die later bestemd zou kunnen zijn voor een
andere doelgroep. De woningen die levensloopbestendig worden gemaakt, moeten
bij bestaande bouw voldoen aan de eisen van opplussen en bij nieuwbouw aan de
eisen van Woonkeur. Afstoten betekent verkopen of slopen. De voorkeur in de
woonservicezone gaat uit naar slopen en vervangende nieuwbouw, zodat de
corporatie de woningen in eigen bezit houdt op de desbetreffende plek binnen de
woonservicezone. De woonservicezone heeft een bepaald voorzieningenniveau dat
gehandhaafd dient te worden. Als de corporatie de woningen zou gaan verkopen
heeft zij hierop geen zicht .

Voor de totstandkoming van de woonservicezone geldt dat optimaliseren de meest
relevante strategie is . Het gaat hierbij om het opplussen van bestaande woningen in
de

woonservicezone.

In

mindere

mate

zijn

van

toepassing

consolideren,

specialiseren, opwaarderen en afstoten . Niet van toepassing op woningen in de
woonservicezone zijn herprijzen en renderen.

De tweede stap van het strategisch voorraadbeleid in de ontwerpfase is de toetsing
van de strategieën. Voordat de strategieën daadwerkelijk worden uitgewerkt in de
beheerplannen moet er toetsing plaatsvinden. De aspecten waarop de externe en
interne analyse is gebaseerd, kunnen tevens gelden als uitgangspunt van de
toetsing van de strategieën . Van belang hierbij zijn technische, financiële en sociale
haalbaarheid, en gewenste resultaten op bedrijfsniveau.

Nadat de activiteiten van de ontwerpfase zijn verricht en duidelijk is geworden
welke rol de verschillende actoren spelen, kunnen de beslisdocumenten worden
opgesteld en ondertekend .

Beslisdocumenten
Concept huurovereenkomst
Deze overeenkomst is in vorm gelijk aan een huurovereenkomst. Het
verschil zit hem in de schatting van de kant van de verhuurder en in de
ontbindende voorwaarden van de kant van de verhuurder en in de
ontbindende voorwaarden van de kant van de huurder in geval de
financiering

niet rond

komt. Behoudens deze punten is de concept

huurovereenkomst bindend. Op basis hiervan kan de verhuurder met een
gerust hart starten met de bouw .
Concept samenwerkingsavereen komst
De concept samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel om bindende
afspraken te maken over het opzetten van een gezamenlijke organisatie of
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een gezamenlijke afstemming van producten . Rechten en plichten binnen
het proces worden geregeld. De contouren van de samenwerking worden
geschetst . Afgesproken wordt hoe het verdere proces verloopt.
Aan het einde van de ontwerpfase is er geen sprake van een no-go-moment.
Doordat het proces cyclisch

is (zie Figuur 12), kan

het ontwerp zo door

ontwikkeld/ontworpen worden dat het proces de volgende fase ingaat.

4.9 De realisatiefase
Beheerplannen

Realisatie

Concrete afspraken en
activiteiten voor het

Oplevering gebo uwen
Start
samenwerkingsprojecten
Start dienstverlening

vastgoed

Implementatie
-Voorgenomen activiteiten
in pra ktijk uitvoeren

Figuur 14: Realisatiefase, realisatie geïntegreerd met beheerplannen

Verantwoordelijk in de realisatiefase
De verantwoordelijke in de realisatiefase is de projectleider van deze fase. Tevens in
dit geval geldt dat dezelfde projectleider kan zijn als in andere fasen .

Activiteiten in de realisatiefase
In deze fase worden de details van het project ingevuld . Er wordt gebouwd en er
worden nieuwe teams samengesteld en ingewerkt. Deze fase kan vijf tot tien jaar
duren en zal in een aantal deelfasen uiteen vallen . In de realisatiefase ontstaat
parallel een groot aantal deelprojecten in de wijk, waarbij de projectgroep namens
de stuurgroep de afstemming en de relatie met het overeengekomen concept
bewaakt. Ook is er de afstemming nodig met andere, bredere processen en
projecten die de wijk aangaan. Door middel van een nieuwsbrief en periodieke
bijeenkomsten kunnen de bewoners en mensen in de wijk op de hoogte gehouden.
Nadat de woonservicezone tot stand is gekomen, kunnen er beheerplannen voor het
vastgoed

worden

opgesteld

en

vervolgens

worden

geïmplementeerd

in

de

organisatie .

Actoren en hun rol
De co rporatie zorgt ervoor dat woningen worden aangepast of nieuw gebouwd, en
dat de strategieën die zij vastgesteld heeft voor haar complexen, uitgevoerd
worden.

Zorginstellingen

zorgarrangementen

in

maken

orde .

De

de

zorginfrastructuur

gemeente

moet

ervoor

en

verschillende

zorgen

dat

de

woonomgev ing ingericht wordt en de infrastructuur wordt aangepast aan de eisen
van

de

woonservicezone .

Welzijnsinstellingen
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welzijnsarrangementen. De verschillende actoren samen kunnen de samenwerking
en de dienstverlening starten.

Strategisch voorraadbeleid

In

de

realisatiefase

zijn

er 2 stappen

van

toepassing

op

het strategisch

voorraadbeleid, namelijk de beheerplannen en de implementatie. Na de realisatie
van het vastgoed moeten er beheerplannen opgesteld worden. Hierin worden
concrete afspraken en activiteiten voor het vastgoed opgenomen. De uitwerking
geeft een beter beeld van de kosten en opbrengsten. Op basis van de uitwerking
kunnen nog andere strategische keuzen gedaan worden.
Uiteindelijk zal het opgestelde beleid in de praktijk gebracht moeten worden. Om
deze stap te kunnen maken, dient er gedurende het hele proces aandacht te zijn.
voor

de

implementatie.

Naast

de

resultaten

van

het

proces

en

de

beleidsuitgangspunten moet ook het proces zelf geïmplementeerd worden .
Het proces van ontwikkeling van strategisch voorraadbeleid dient geëvalueerd te
worden, waarna richtlijnen voor actualisering opgesteld kunnen worden . Door het
dynamische karakter van het strategisch voorraadbeleid is het geen eenmalig
proces .

4.10 Resumé
De procesmodellen voor de totstandkoming van de woonservicezone en het
strategisch voorraadbeleid zijn lastig te integreren. Dit heeft voornamelijk te maken
met het feit dat het model voor de totstandkoming van de woonservicezone
gebiedsgericht

is

en

het

model

van

het

strategisch

voorraadbeleid

portefeuillegericht. Om integratie tot stand te brengen wordt bij beide modellen
gekeken naar de verschillende managementniveaus van een organisatie, namelijk
strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dit resulteert in de Figuur 15.

Ten eerste dient de corporatie haar visie & missie geformuleerd te hebben, zodat
duidelijk is wat haar standpunt is ten aanzien van bijvoorbeeld wonen, zorg en
welzijn, strategisch voorraadbeleid en samenwerking .
Ook voor de rest van de actoren geldt dat zij hun visie & missie geformuleerd
moeten hebben. Vervolgens kan er initiatief genomen worden . Een van de
activiteiten tijdens de initiatieffase is het inventariseren van de lokale situatie, zodat
het aanbod van wonen, zorg en welzijn duidelijk wordt. Dit overlapt een deel van de
analyse, welke vervolgens geheel uitgevoerd kan worden. Nadat aan de hand van
het startdocument de concept intentieverklaring is getekend, kan de visiefase
gestart worden.
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Figuur 15: De p rocesmodellen samen

Alle actoren dienen deze te tekenen, wordt men het niet eens kan er nog besloten
worden te stoppen. Voordat er een gezamenlijke visie opgesteld kan worden, moet
de corporatie haa r beleidsuitgangspunten omschreven hebben . Deze kunnen dan
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worden meegenomen tijdens het vormen van de visie. De visiefase wordt afgerond
met een visiedocument en de ondertekening van de intentieverklaring . Ook deze
dienen alle partijen te ondertekenen, maar ook hier geldt dat er nog tot stoppen
kan worden overgegaan. Vervolgens wordt de projectorganisatie opgericht en kan
het ontwerp voor de woonservicezone gemaakt worden . Nadat het ontwerp is
gemaakt, kan voor de verschillende complexen de strategieën worden uitgewerkt,
waarna ze getoetst worden op haalbaarheid. Aan het einde van de ontwerpfase is
men al zo ver in het proces dat er geen sprake meer kan zijn van stoppen. Door het
cyclische proces van de ontwerpfase kan het ontwerp zo ontwikkeld worden dat het
proces de volgende fase ingaat. De realisatie van de woonservicezone kan worden
gestart. Na realisatie van het vastgoed kunnen de beheerplannen worden opgesteld
en aangepast, zodat dit alles geïmplementeerd kan worden in de organisatie.
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Hoofdstuk 5

Case Woonstichting St. Joseph Boxtel

5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de case Woonstichting St. Joseph te Boxtel behandeld. Aan
de hand van het in het voorgaande hoofdstuk behandelde model zal deze case
worden beschreven.
Boxtel

is

opgedeeld

in

4

wijken,

namelijk

de

wijken

Centrum-Breukelen,

Selissenwal, Munsei-Selissen en Boxtel oost, met in totaal bijna 30.000 inwoners.
Het STAGG- scenario gaat bij een woonservicezone uit van 10 .000 inwoners per
wijk . Dit zou kunnen betekenen dat er 3 woonservicezones gerealiseerd kunnen
worden in Boxtel. Omdat er een pilot nodig is, richt dit onderzoek zich op één
woonservicezone. In dit onderzoek is ervoor gekozen om de wijk CentrumBreukelen te gebruiken als pilot. Er is voor deze wijk gekozen omdat de meeste
senioren/ouderen in deze wijk wonen. Naast de senioren zijn er verschillende
woonzorg complexen,

een

gezinsvervangend

(winkel)voorzieningen.

Deze

wijk

heeft

tehuis

momenteel

en
7.400

verschillende
inwoners .

De

woonservicezone zal een straal van 500m (Bijlage 8) krijgen, waarin de meeste
voorzieningen zijn gesitueerd.

Figuur 16: Boxtel, de wijk Centrum-Breukelen met de beoogde woonservicezone

Woonstichting St. Joseph te Boxtel is een corporatie met ongeveer 4.000 woningen
in beheer. Voor zowel het woonzorgbeleid als het strategisch voorraadbeleid geldt
dat deze nog maar gedeeltelijk in de woonstichting zijn geïmplementeerd. Voor de
opzet van het strategisch voorraadbeleid heeft Woonstichting St. Joseph Atrivé
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opdracht

gegeven

dit

te

onderzoeken/implementeren .

Wat

betreft

het

woonzorgbeleid heeft Woonstichting St. Joseph een woonzorgconvenant afgesloten
met Zorggroep Elde, daarnaast bouwt ze voor Cello gezinsvervangende tehuizen en
maakt zij deel uit van Wegwijs Boxtel (Bijlage 2) De genoemde actoren zullen
hierna uitgebreid worden beschreven.

5.2 Actoren
De actoren die in deze case gebruikt worden zijn Woonstichting St. Joseph,
Zorggroep

Elde,

Gemeente

Boxtel,

Cello

en

Delta

Stichting

Welzijn . Deze

organisaties maken deel uit van Loket WegWijs Boxtel waardoor Woonstichting St.
Joseph al vaker heeft samengewerkt met deze organisaties .

5.2.1 Woonstichting St. Joseph
Woonstichting St . Joseph wil een klantgerichte organisatie zijn, die op een
slagvaardige en doelmatige wijze kwalitatief goede en betaalbare woonproducten en
-diensten aanbiedt. Producten en diensten die zo goed mogelijk voldoen aan
woonwensen en woonbehoeftes van haar klanten en daarmee tegemoet komen aan
individuele woon- en leefambities . Dat geldt overigens heel nadrukkelijk niet alleen
voor de huisvesting van de doelgroep van beleid. Daarom streeft Woonstichting St.
Joseph

in het kader van strategisch voorraadbeleid naar behoud van

haar

vooraanstaande rol op de lokale huur- en koopwoningenmarkt. Strategische
samenwerking

met andere partijen,

zoals gemeente,

lokale zorginstellingen,

huurderbelangenverenigingen en collega-corporaties in de regio, maakt integraal
deel uit van onze missie voor de komende jaren.

Hoofdlijnen van het beleid zijn:
Klantgerichte organisatie
De doorgaande ontwikkelingen van Woonstichting St. Joseph tot een klant- en
marktgerichte organisatie vraagt de komende jaren nog volop aandacht. De
klant

vormt

het

vertrekpunt

voor

de

verdere

inrichting

van

onze

werkorganisatie, zowel voor wat betreft de structuur en de onderliggende
administratieve procedures als voor wat betreft de wijze waarop medewerkers
invulling geven aan hun taken met bijbehorende verantwoordelijkheden en
bevoegdheden .

Ondernemend

en

probleemoplossend

gedrag

wordt

aangemoedigd.
Strategisch voorraadbeleid
Strategisch voorraadbeleid van de woningvoorraad stelt Woonstichting St.
Joseph

in

staat

om

tijdig

en

adequaat

te

anticiperen

op

relevante

ontwikkelingen op de woningmarkt en veranderende voorkeuren van klanten .
Op basis van doorlopend en gericht marktonderzoek kan, bij voorkeur op het
niveau van productmarktcombinaties, een groot aantal beleidsinstrumenten
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integraal worden ingezet. Te denken valt hierbij onder andere aan huur- en
verhuurbeleid,

nieuwbouwbeleid,

verkoop-

en

aankoopbeleid

en

leefbaarheidsbeleid.
Samenwerking
Samenwerking met andere partijen, zowel op lokaal niveau als op regionaal
niveau is van doorslaggevend belang om de in de toekomstvisie verwoorde
integrale doelstellingen te kunnen realiseren . Met het oog op een sterke
marktpositie streeft Woonstichting St. Joseph daarom naar het doelgericht
ontwikkelen van een bijdrage aan een strategisch netwerk van relaties.

5.2.2 Zorggroep Elde
Zorggroep Elde wil wonen, zorg- en dienstverlening bieden, die gericht is op
maximale zelfstandigheid van de zorgvrager. De zorggroep gaat er daarbij vanuit
dat de zorgvrager zelf verantwoordelijk is voor alle aspecten van het leven en zelf
hieraan richting geeft, waarbij de Zorggroep een ondersteunende rol heeft. Indien
de zorgvrager zelf niet meer in staat is zorg te dragen voor alle aspecten van het
leven, zullen wij als Zorggroep Elde, tezamen met eventuele familie en relaties,
zoveel zorg bieden in de geest van wat de zorgvrager gewild zou hebben .

De missie is het creëren van een vraaggericht zorgcontinuüm met partners binnen
en buiten de Zorggroep,
Waarin zorgvragers met respect, aandacht en betrokkenheid antwoord krijgen
op alle vragen op het gebied van wonen, verblijf, begeleiding, verzorging,
verpleging en behandeling,
Zodat de zorgvrager in staat wordt gesteld zoveel mogelijk de regie over het
eigen leven te behouden, te vergroten, danwel deze weer terug over te nemen,
Waarbij medewerkers de kwaliteit van de dienstverlening vormgeven met
behoud van een plezierig werkklimaat en daarbij zo flexibel en effectief
mogelijk gebruik te maken van mensen en middelen .

5.2.3 Gemeente Boxtel
De gemeente dient te voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Wet
maatschappelijke ondersteuning. De gemeente Boxtel maakt deel uit van een
regionale regiegroep die de diverse prestatievelden van de Wmo in beeld brengt.
Verder is van belang de nota ouderenbeleid waarin beleid ten aanzien van
ontwikkelen van woonservicezones is opgenomen. In deze nota staan een aantal
beleidsmaatregelen waaraan voldaan moeten worden in de komende jaren. Een
samenvatting hiervan is hieronder weergegeven.

Beleidsmaatregelen op het terrein van wonen en woonomgeving.

1.

Bij

nieuwbouw

wordt

er

bij

partijen

op

aangedrongen

het

principe

levensloopbestendig bouwen volgens het woonkeurmerk, met inbegrip van het
politiekeurmerk 'veilig wonen' zoveel mogelijk toe te passen;
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2.

Het opplussen van bestaande woningen aan de zich wijzigende woon- en
leefomstandigheden van ouderen dient bevorderd te worden;

3.

Het huidige beleid ten aanzien van nieuwbouw van woningen voor ouderen
wordt

gecontinueerd.

Uitgangspunt

daarbij

is

de

realisatie

van

een

gedifferentieerd aanbod in de huur en koopsector. Tevens dienen de woningen
dicht bij de bestaande voorzieningen gebouwd te worden;
4.

De gemeente dient als gevolg van de landelijke aandacht voor het aspect
'inwoning' zich nader beraden in hoeverre in Boxtel medewerking verleend zou
kunnen worden aan verzoeken om een 'vorm van dubbele bewoning' in (één)
agrarische of burgerwoning. De vraag is daarbij tevens aan de orde of daartoe
uitgangspunten/randvoorwaarden geformuleerd kunnen worden;

5.

Met betrekking tot het verbeteren van de toegankelijkheid van openbare
gebouwen wordt aangekoerst om bij nieuw- of verbouw in een zo vroeg
mogelijk stadium hierover nadere afspraken te maken;

6.

Er

dient

nadrukkelijk(er)

aandacht

te

worden

gegeven

aan

de

7.

Met betrekking tot verbetering van (aanvullend) openbaar vervoer wordt

(verkeers)veiligheid in de gemeente;

geïnvesteerd in het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV);
8.

Veiligheid in en om de woning verdient nadrukkelijk de aandacht . 'Blijvend thuis
in eigen huis' en 'Woon wijs, voorkom vallen' zijn projecten die nadrukkelijk de
aandacht verdienen .

Beleidsmaatregelen op het terrein van zorg.
1.

Voor loket WegWijs liggen er met betrekking tot de toeleiding tot de zorg in het
kader van de modernisering van de AWBZ unieke kansen. De wisselwerking
WegWijs

Centrum

Indicatiestelling

Zorg

dient

de

komende

jaren

geïntensiveerd te worden;
2.

Naar aanleiding van de (inter)gemeentelijke evaluatie WegWijs dient in de
komende jaren, op basis van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van
deelnemende participanten, de uitbouw van WegWijs Boxtel ter hand te worden
genomen. De gemeente vervult hierin een aanjaagfunctie;

3.

Het

nut

van

de

vertegenwoordigd

ingestelde
gemeente,

stuurgroep

wonen

woonstichting

en

-

welzijn

zorgcentra

-zorg
met

waarin

als

doel

afstemming te bewerkstelligen op genoemde terreinen dient door partijen
herbevestigd te worden;
4.

Er dient actief ingezet te worden op medewerking aan het regionale thema
'vermaatschappelijking van de zorg';

5.

Uitgaande van periodiek ouderenonderzoek ( 4 jaar) door de GGD Hart van
Brabant, dienen preventieve doelen steeds bijgesteld te worden.

Beleidsmaatregelen op het terrein van welzijn .
1.

In samenspraak met actoren in het veld dient bezien te worden hoe vorm te
geven aan de welzijnsaspecten binnen de vermaatschappelijking van de zorg;
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2.

Heldere afspraken tussen professionele instellingen , vrijwilligersorganisaties en
gemeenschapshuizen

ca.

als

het

gaat

om

het

uitserveren

van

welzijnsactiviteiten is noodzakelijk;
3.

In het kader van de ' breedtesportimpuls' dienen recreatieve en sportieve

4.

In verband

bewegingsactiviteiten gestimuleerd te worden ;
met een toename van

de eenzaamheidsproblematiek onder

(alleenstaande) ouderen dient ' Ontmoeting ' in brede zin gestimuleerd te
worden ; daartoe is het project preventie eenzaamheid (GGD Hart van Brabant)
een handig hulpmiddel ;
5.

Cursussen voor ouderen dienen meer afgestemd te worden op de vraag van
ouderen ;

6.

In samenspraak met de ouderenadviseurs en Dienstverlening Op Pad /WegWijs
Op Pad dient verder gebouwd te worden aan het terugdringen van het niet
gebruik van voorzieningen en het voorkomen van sociaal isolement;

7.

Er dient actief ingezet te worden op het Vrijwilligersbeleid

inclusief de

verbreding van de vrijwill igerscentrale en steun aan mantelzorg(projecten) ;

5.2.4 Cello
Cello heeft een eigen kijk op de mens met een verstandelijke beperking en vertaalt
die visie in een breed pakket producten en diensten . Omdat Cello uitgaat van de
vraag van de cliënt, verandert dit pakket producten en diensten mee met die vraag .

Cello heeft zich als opdracht gesteld mensen met een verstandelijke beperking de
mogelijkheid te bieden om gewoon als anderen hun leven te leiden , met flexibele en
professionele ondersteuning

in

het dagel ijks functioneren , afgestemd

op de

individuele vraag, waardoor zij als persoon en als lid van de samenleving tot hun
recht kunnen komen.

Immers, mensen met een verstandelijke beperking zijn in de eerste plaats burgers
van deze samenleving . Ze hebben dezelfde behoeften en rechten als ieder ander.
Dit betekent dat de algemene normen evengoed gelden voor mensen met een
verstandelijke beperking en de maatstaf moeten vormen voor de omstandigheden
waarin zij leven , wonen en werken .

Mensen met een verstandelijke beperking hebben wel extra ondersteuning nodig om
deze 'gewone' kwaliteit van leven te realiseren. Het bieden van deze ondersteuning
is de kern van de missie van Cello.

De geboden ondersteuning bij Cello is
gericht op een brede doelgroep, flexibel afgestemd op de individuele vraag
en behoeften
gebaseerd op een indicatiestelling; hierbij zijn heldere afspraken gemaakt
over de mogelijkheden binnen het toegekende budget, die contractueel zijn
vastgelegd
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divers, samenhangend en van professionele kwaliteit
aanvullend ten opzichte van de eigen mogelijkheden van de cliënt, de
mogelijkheden vanuit de directe omgeving en de algemene maatschappelijke
voorzieningen
dicht bij huis, aansluitend bij het eigen sociale netwerk

-

5.2.5 Delta Stichting Welzijn
Delta heeft als doel de bevordering van welzijn van primair de inwoners van de
gemeente Boxtel en eventueel de bewoners van omliggende gemeenten, door het
scheppen van voorwaarden en het aanbieden van welzijnsdiensten, uitgaande van
de medeverantwoordelijkheid van genoemde inwoners voor het eigen welzijn en
met bijzondere aandacht voor sociaal kwetsbare klantgroepen van welke aard dan
ook .

Kerncompetenties Delta
Delta is de lokale basisvoorziening in de sociaal agogische infrastructuur en heeft
een

laagdrempelig

aanbod.

Daarnaast streeft

Delta

ernaar een

deskundig,

samenhangend en doelmatig aanbod te doen op de behoeften en wensen op
welzijnsgebied van de inwoners van de gemeente Boxtel. Tenslotte vormt Delta een
verbindende schakel tussen voorzieningen op het gebied van welzijn, zorg, wonen
en educatie .

Op basis van externe ontwikkelingen zoals aanbesteding door de gemeente, streven
om gelden te verwerven van andere opdrachtgevers buiten de gemeente en de
daadwerkelijke concurrentie die zich nu al aankondigt in verband met de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning dient er gekeken te worden naar de plaats van
DELTA op de verschillende terreinen. Er wordt daarbij gekeken in hoeverre het
aanbod van Delta en van andere partijen complementair is en kan zijn en mogelijk
worden samenwerkingsverbanden aangegaan.

Uit het bovenstaande blijkt dat de gemeente de beleidsomgeving

bepaald,

waarbinnen de actoren hun eigen beleid op kunnen stellen. Hieruit blijkt dat de
actoren bereid zijn samen te werken en hun specifieke kennis in te brengen . Dit
betekent dat de initiatieffase kan worden gestart. In deze fase worden visie &
missie, lokale inventarisatie, externe en interne analyse toegepast op de situatie in
Boxtel.

5.3 Initiatieffase
In de initiatieffase kan Woonstichting St. Joseph de initiatiefnemer zijn om de
startbijeenkomst te organiseren en verschillende lokale partijen uitnodigen . Deze
bijeenkomst wordt georganiseerd om een 'sense of urgency' te kweken . Te denken
valt aan de organisaties die deel uitmaken van Loket WegWijs, Cello en Philadephia.
In de bijeenkomst kan dan gepeild worden wie er interesse heeft om een
woonservicezone tot stand te brengen. Er wordt vanuit gegaan dat de partijen die
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daadwerkelijk gaan samenwerken zijn Woonstichting St. Joseph, de gemeente
Boxtel, Zorggroep Elde, Cello en Delta Stichting Welzijn.

5.3.1 Visie & missie
Voor de visie & missie van de woonstichting geldt dat zij hierin het beleid ten
aanzien van strategisch voorraadbeleid, wonen, zorg en welzijn, en samenwerking
moet opnemen . In het huidige beleidsplan staat in de visie & missie wel beleid ten
aanzien van het strategisch voorraadbeleid en samenwerking . Beleid ten aanzien
van wonen, zorg en welzijn is hierin in beperkte mate opgenomen .

5.3.2 Lokale inventarisatie
Woningaanbod
In de wijk Centrum-Breukelen staan in totaal 3.319 woningen, waarvan 1.874
koopwoningen en 1.44S huurwoningen (Peildatum 1 januari 200S) .
1.341 woningen hiervan zijn in bezit van Woonstichting St. Joseph. De 1.341
woningen zijn onderverdeeld in :
817 woningen bestemd voor één- en tweepersoonshuishoudens en
gezinnen in de leeftijd 18 tot 64.
S24

woningen

met

woonzorgcomplexen

en

SS-plussers,
308

waarvan

woningen

216

woningen

in

geschikt voor senioren . (In

hoeverre de woningen daadwerkelijk geschikt zijn, is niet precies aan te
geven.

De gemeente heeft echter wel

goedkeuring gegeven

voor

aangebrachte aanpassingen.)
12 woningen in een gezinsvervangend tehuis.
Binnen de cirkels van de woonservicezone (Figuur 16) heeft Woonstichting St.
Joseph 739 woningen, 12 in een gezinsvervangend huis, 1S7 in woonzorgcomplex
en 136 geschikt voor senioren.

Zorgaanbod
In de gemeente Boxtel staan verschillende woonzorgcentra en/of verpleeghuizen.
Deze woonzorgcentra zijn van 1 overkoepelende organisatie namelijk Zorggroep
Elde.
Naast deze verzorgings-/verpleegplaatsen is er een dependance van het Jeroen
Bosch ziekenhuis gevestigd in Boxtel, deze wordt locatie Liduina genoemd. Naast
deze intramurale voorzieningen zijn er verschillende thuiszorgorganisaties actief.
Deze voorzieningen zijn voornamelijk gericht op ouderen . Maar er zijn meerdere
doelgroepen die zorg nodig hebben, zoals mensen met een beperking (zowel
lichamelijk als verstandelijk). Er zijn 2 organisaties die zich bezig houden met de
zorg van deze doelgroep . Dit zijn Philadelphia en Cello.

Cello heeft 1 gezinsvervangend huis in de wijk, dit is goed voor 12 plaatsen . Er is
een gezinsvervangend tehuis in aanbouw deze is goed voor 16 plaatsen .
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Zorggroep Elde heeft over 4 locaties verdeeld in totaal 554 woningen waarvan er
302 intramuraal zijn en 314 aanleunwoningen. Van de intramurale woningen zijn er
90 plaatsen in een verpleeghuis en 212 in een verzorgingshuis.
Binnen de cirkels van de woonservicezone (Figuur 16) heeft Zorggroep Elde een
verpleeghuis, 62 plaatsen en 67 woningen in woonzorgcentrum Simeonshof en 200
aanleunwoningen.

Tabel 10: Totale aanbod van wonen en zorg binnen de cirkels van de woonservicezone
Aantal

Woonaanbod
Woningen in woonzorgcomplex

157

Senioren (levensloopbestendig)

136
12

Gezinsvervangend tehuis

Zorgaanbod
Verpleeghuis

62
67

Verzorgingshuis

Aanleunwoningen

200

Welzijnsaanbod
Er zijn verschillende instanties die welzijn en maatschappelijke dienstverlening
aanbieden, waarvan Delta stichting welzijn de grootste van Boxtel is. Van belang
voor de doelgroep is met name WegWijs Boxtel. WegWijs Boxtel helpt onder andere
met huursubsidie, maaltijdverzorging, verpleging en verzorging, en dergelijke. De
gemeente wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, de gemeente
Boxtel hanteert 6 basisfuncties welke zijn afgeleid van een advies41 . De 6
basisfuncties zijn het leveren van maaltijden, sociale veiligheid, regieondersteuning,
ondersteuning bij sociale netwerken, mobiliteit en hand- en spandiensten.

Toepassing planologische kengetallen
Op basis van kengetallen van het IWZ kan een prognose gemaakt worden van de
behoefte aan verschillende woonzorg oplossingen in het jaar 2015. Uitgangspunt is
dat extramuralisatie van de huidige intramurale capaciteit leidt tot een aanbod aan
alternatieve woonzorg oplossingen welk beter aansluit bij de werkelijke vraag. Er
zijn 2 scenario's die vergeleken worden met de huidige situatie. De 2 scenario's zijn
het Andante en Presto scenario.

Tabel 11: Extramuralisering
Percentage in 2015

Nieuw:

Andante

Nieuw:
Presto

Huidige
situatie in

Verschil huidig en nieuw

wsz

Verzorgingshuizen

Verpleeghuizen

De

41

- 50°/o

- 75%

106

53

+ 33%

- 33%

120

61

Andante

Presto

67

+39

- 14

62

+58

-1

+ betekent dat er een tekort 1s en de - betekent dat er en overschot 1s.

R&D Advies en Training, 2001, Basisfuncties voor kwetsbare ouderen.
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In Tabel 11 wordt een prognose voor de extramuralisering weergegeven in het jaar
2015.
Als

de

2

scenario's

vergeleken

worden

met

de

huidige

situatie

in

de

woonservicezone, vallen verschillende zaken op. Als de huidige situatie vergeleken
wordt met het Adante-scenario blijkt dat voor de plaatsen in het verzorgingshuis
geldt dat er tenminste 39 plaatsen bij moeten. Voor het Presto-scenario geldt dat er
een overschot zou zijn van 14 plaatsen . Voor plaatsen in verpleeghuizen geldt dat
er bij het Andante-scenario nog 58 plaatsen bij zouden moeten komen, en voor het
Presto-scenario zijn er voldoende plaatsen, zelfs 1 teveel.
Tabel 12: Planologische kengetallen: aantal woningen
Behoefte per 7.400

Nieuw:

inwoners

Andante

Nieuw: Presto

Versetlil huidige en

Huidige
situatie

nieuwe situatie

Andante
Beschermd wonen

Prest o

8

19

12

-4

+7

100

115

157

- 57

-42

336

+549

+33

Aantal plaatsen
(cluster wonen)
Verzorgd wonen
Aantal woningen

(incl. verdunning)
Gewoon wonen

definities)

De

Arcares

VROM

Aantal woningen (versch.

(nultreden)

(levensloop)

885

369

+ betekent dat er een tekort 1s en de - betekent dat er en overschot IS.

In Tabel 12 staat het aantal woningen dat nodig is volgens de verschillende
scenario's, uitgaande van 7.400 inwoners in de wijk Centrum-Breukelen. Voor het
Presto scenario geldt bijvoorbeeld dat van de 3.318 woningen in de wijk de
prognose is dat er in het jaar 2015, 19 'beschermd wonen', 115 'verzorgd wonen'
en 336 'gewoon wonen ' aanwezig moet zijn. De rest van de 3318 woningen zijn
woningen die niets met zorg te maken hebben.

In Tabel 12 worden de huidige situatie vergeleken met de 2 scenario's . Voor
'beschermd wonen' geldt dat er vanuit de huidige situatie geldt dat er volgens het
Andante scenario een overschot aan woningen is en dat er voor het Presto scenario
nog tenminste 7 woningen bij moeten.
Voor 'verzorgd wonen' geldt dat er volgens beide scenario's geldt dat er een
overschot aan

woningen . Hiermee moet rekening gehouden worden bij het

strategisch voorraadbeleid . Voor 'gewoon wonen ' geldt dat er voor het Andantescenario nog tenminste 549 levensloopwoningen bij moeten, voor het Presto
scenario zijn dit tenminste 33 extra levensloopwoningen.
Uit de vergelijking van de huidige en nieuwe situatie, zal er gekozen worden voor
het Presto-scenario. De reden hiervoor is dat Boxtel al een grijze gemeente is en dit
volgens de prognoses nog meer zal toenemen .

Afstudeerverslag Chantal van Kempen - Strategisch woonzorgbeleid

63

5. Case Woonstichting St. Joseph Box tel

5.3.3 Externe en interne analyse
Demografische ontwikkelingen
Het totale aantal personen in Boxtel blijft min of meer stabiel rond de 29.000
personen . Dit gegeven en de verwachting dat het aantal huishoudens in Boxtel tot
2015 nog met ongeveer 7% toeneemt, duidt op een verdere gezinsverdunning.
Opvallend aan het beeld voor Boxtel is de vrij abrupte terugloop van het aantal
jongere huishoudens (tot 35 jaar) van ongeveer 1.800 nu tot ruim 1.300 in 2010 .
Daarna stabiliseert hun aantal.
Boxtel krijgt ook duidelijk te maken met een aanzienlijke vergrijzing. In 2004 was
21% van de bevolking tussen de 55 en 74 jaar, in 2015 zal dit toenemen tot 26%
van de totale bevolking van Boxtel. Het aantal 75-plussers was in 2004 ongeveer
5, 5% van de bevolking, in 2015 zal dit ruim 7% van de bevolking zijn .
Het aandeel gezinnen met kinderen neemt gestaag af van ongeveer 40% nu naar
ongeveer 32% op de lange termijn (2025) . Momenteel vormen alleenstaanden 27%
van alle huishoudens. Straks, in 2025, is dat bijna 40%.

De grootste demografische uitdagingen voor Boxtel liggen daarmee op het gebied
van

wonen,

welzijn

en

zorg

voor

senioren

en

ouderen,

omdat

deze

bevolkingsgroepen de komende jaren flink zullen stijgen.

Ecologische ontwikkeling
Bouwen volgens het Bouwbesluit, een criterium is duurzaam bouwen. Duurzaam
bouwen is erop gericht de belasting van

het milieu gedurende het gehele

bouwproces zo veel mogelijk te beperken. De overheid stimuleert duurzaam bouwen
met subsidies, maar stelt ook steeds strengere eisen. Woningcorporaties lopen
voorop met duurzaam bouwen, maar komen ook veel problemen tegen doordat het
nieuw en veelomvattend is.
Het duurzaam bouwen is vooral van toepassing op de nieuwbouw. Voor bestaande
bouw

zijn

er

energiebesparende

en

ecologische

maatregelen

mogelijk.

De

maatregelen kunnen een aangenamer binnenklimaat tot stand brengen maar maken
vooral een kwaliteitsverbetering van de woning mogelijk. Bij het opplussen van de
woningen dient hiermee rekening te worden gehouden.

Sociaal maatschappelijke ontwikkelingen
De vergrijzing is een ontwikkeling die een grote rol gaat spelen. Boxtel is al een
grijze gemeente en in de komende jaren zal het aantal ouderen nog meer
toenemen.

Technologische ontwikkelingen
Ten aanzien van woonservicezones is dometica een ontwikkeling . Dometica is een
ontwikkeling die voortkomt uit het gebouwbeheersysteem. Ontwikkelingen op het
gebied

van

informatica en telecommunicatie-technologie gaan snel waardoor

tegenwoordig ook uitgebreide toepassingen mogelijk zijn in woningen. Bij het
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benutten van deze technologie in het gebied van wonen wordt verondersteld dat
zelfstandig wonende ouderen de doelgroep zijn.
Door middel van beeldverbindingen wordt screen-to-screen (Een voorbeeld hiervan
is te vinden op www .camcare.nl) zorg mogelijk en kan de kwaliteit leven en
zelfstandig wonen worden verbeterd . Tevens kan er domotica worden ingezet op
diverse

terreinen ,

namelijk

veiligheid,

comfort,

communicatie,

informatie,

energie&klimaat en vrije tijd en spel.
Voor woningen in de woonservicezone kan bij domotica gedacht worden aan sociale
en medische alarmering, inbraak- en brandalarm .

Ruimtelijke ontwikkelingen
Voor het provinciaal ruimtelijk beleid worden in het streekplan vijf leidende
principes gehanteerd, waarvan op het terrein van wonen en werken de principes
'zuinig ruimtegebruik' en de 'concentratie van verstedelijking' de belangrijkste zijn.
Het programma wonen voorziet in de bouw van 1.130 woningen in Boxtel in de
periode 2002 tot 2015 op basis van bouwen voor de eigen natuurlijke behoefte .
Het uitgangspunt, dat inbreiden boven uitbreiden gaat, blijft hierbij onverminderd
van kracht. Woningbouwlocaties binnen de bestaande kernen (inbreidingslocaties)
moeten

zoveel

mogelijk

worden

benut,

voordat

uitbreidingslocaties

voor

woningbouw kunnen worden ontwikkeld.
In het concept van het uitwerkingsplan wordt vervolgens geconstateerd, dat de
gemeente Boxtel met het goedgekeurde uitbreidingsplan 'In Goede Aarde ' en
daarnaast

een

grote

hoeveelheid

inbreid ingslocaties

meer

dan

vo ldoende

mogelijkheden heeft voor woningbouw. Pas tegen 2010 zal met een eventuele
planvorming voor uitbreidingslocaties moeten worden gestart.
Voor de woonservicezone in Boxtel geldt dat inbreidingsplannen van de gemeente
aansluiten op nog te bouwen voorzieningen die nodig zijn voor de totstandkoming
van de woonservicezone. Omdat de woonservicezone in een bestaande wijk wordt
gerealiseerd, zullen

verschillende voorzieningen

met bestaande voorzieningen

worden gecombineerd. Er zullen echter ook voorzieningen nieuw gebouwd moeten
worden, het gaat hierbij om inbreiding in de bestaande wijk .
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Economische ontwikkelingen

I

Kenmerken van de Boxtelse huishoudens naar inkomensklasse per 01-01-2003

Tot modaa l

1-2x modaal

> 2x modaal

Aantal

Leeftijd
SS-64 jaar

3S%

46 °/o

19%

1. 700

6S- 74 j aar

54%

38%

8°/o

1.400

7S jaar e.o.

65%

29°/o

6°/o

1. 200

Huishoudenstype
All eenst aand > = SS jaar

76%

24°/o

QOJo

l.SOO

Meerpersoons > = 55 jaar

36%

4 6°/o

18°/o

2.800

2.700

Aantal inkomens

Eenverd iener, alleenst aand

69%

30%

1°/o

Eenverdiener, meerpersoonshu ishoudens

29%

5 2°/o

19 °/o

1.900

Tw eeverdi eners

17%

5 3°/o

30°/o

6.600

Betaalde arbeid > SS j aa r

20%

4 7°/o

33°/o

900

Uitkering/ pensi oen > SS jaa r

56%

38 °/o

6°/o

3.400

Inkomensbron

Tabel 13: Economische ontwikkelingen

In Tabel 13 staan de kenmerken van de inkomensklasse van de mensen boven de
SS jaar in

Boxtel.

De

belangrijkste conclusie uit de tabel

is dat van

de

benedenrnadalen de helft alleenstaand is, en waarvan het merendeel ouder is dan
SS jaar.
Er zijn ontwikkelingen die erop wijzen dat de inkomenspositie van ouderen in de
toekomst sterk zal verbeteren, in het bijzonder als gevolg van de ontwikkelingen
met betrekking tot de aanvullende pensioenen . Daarbij kan worden gewezen op
zowel de instroom van nieuwe cohorten ouderen met een hogere pensioenopbouw
(door een hogere arbeidsdeelname, in het bijzonder van vrouwen, en door betere
pensioenvoorzieningen) als op de uitstroom van oudere cohorten met alleen een
AOW-uitkering of een AOW-uitkering en een relatief laag aanvullend pensioen. Van
belang is verder de toename van het aantal huishoudens waarin beide partners een
inkomen uit aanvullend pensioen hebben .
Daarnaast is er de verwachting dat de verschillen in inkomen tussen 6S- plussers
meer zul len gaan toenemen dan voor de rest van de bevolking. Dit wordt vooral
veroorzaakt door de toenemende verschillen in het primaire inkomen (inkomen uit
arbeid, aanvullend pensioen en vermogen) . In het bijzonder het vermogensbezit
zou in toenemende mate ongelijk verdeeld zijn . Ook wordt verwacht dat de
inkomensspreiding onder ouderen zal toenemen door de groei van het aandeel van
het aanvullend pensioen in het besteedbaar inkomen en van de spreiding in het
inkomen uit aanvullend pensioen.
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Politieke ontwikkelingen/beleidsomgeving
De gemeente Boxtel bepaalt de beleidsomgeving, zij heeft een Beleidsplan Wonen
2004 - 2008 4 2 opgesteld waarin in hoofdlijnen het beleid ten aanzien van het
volkshuisvestingsbeleid van de gemeente wordt weergegeven. Het belangrijkste
punt op het gebied van seniorenwoningen is het terugdringen van het tekort aan
seniorenwon ingen in kwantitatieve en kwalitatieve zin zowel in de huur -als
koopsector. Het doel hiervan is het zorgen voor voldoende aanbod van woningen
voor

senioren

in

aantal,

soort en

kwaliteit,

daarbij

rekening

houden

met

zorgbehoefte en extramuralisering. Oplossingsrichtingen die de gemeente Boxtel
aandraagt zijn de bouw van nieuwe woningen voor senioren zowel koop als huur,
gerichte toewijzing

nieuwbouw aan de doelgroep,

aanwijzing en aanpassing

woningvoorraad ten behoeve van huisvesting senioren, het ondersteunen van de
plannen van Zorggroep Elde tot de bouw van nieuwe zorgwoningen bij Emmaus en
Simeenshof in verband met extramuralisering.
Dit sluit aan op de opgave voor de totstandkoming van de woonservicezone in
Boxtel.

Wijkvisies
Woonstichting St. Joseph heeft geen wijkvisies .

Resumé externe analyse
Uit bovenstaande externe analyse vallen een aantal zaken op. Door toenemende
vergrijzing in Boxtel zal meer nadruk komen te liggen op wonen, zorg en welzijn.
Bijvoorbeeld in de vorm van een woonservicezone, welke beschreven kunnen
worden in wijkvisies. In de woonservicezone dient bij het opplussen van de
woningen rekening gehouden te worden met ecologische ontwikkelingen, zoals
energiebesparende en ecologische maatregelen. Dit kan eventueel gecombineerd
worden met de dometica die in de woningen kan worden aangebracht. De
ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente zorgen ervoor dat voorzieningen die
nodig zijn voor de woonservicezone volgens inbreiding in de wijk kunnen worden
gerealiseerd. Bij het realiseren van deze voorzieningen dient rekening gehouden te
worden met de economische ontwikkelingen. Momenteel is het merendeel van de
SS-plussers alleenstaand en heeft een inkomen tot modaal. Ontwikkelingen wijzen
er echter op dat de inkomenspositie van ouderen zal verbeteren, in het bijzonder
met betrekking tot aanvullende pensioenen. Ongunstige ontwikkelingen kunnen zijn
een nog grotere vergrijzing dan voorzien, een toename van het aantal mensen met
een inkomen tot modaal, en de gemeente die haar ruimtelijke plannen wijzigt.

Corporatie
Woonstichting St. Joseph heeft een meerjarig concept prestatieconvenant 200S2009 met de gemeente Boxtel opgesteld en een intentieverklaring met Zorggroep
Elde . Daarnaast bouwt zij woningen voor Cello die vervolgens de woningen verhuurt
aan cliënten.

42

Gemeente Boxtel, 2003, Beleidsplan Wonen 2004 - 2008.
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Tenslotte maakt zij deel uit van het Loket Wegwijs Boxtel. Van de eerder genoemde
actoren maakt alleen Cello geen deel uit van het Loket Wegwijs Boxtel.

Bewonerswensen
De laatste keer dat de bewonerswensen zijn gepeild, is in 2003 geweest aan de
hand van een grootschalig woonwensen onderzoek dat was opgesteld door de
gemeente Boxtel. Daarnaast houdt Woonstichting St . Joseph exit-interviews bij
vertrekkende huurders . Zodat zij op de hoogte blijft van de redenen van vertrek van
de bewoners en hun waardering van woning en woonomgeving .

Complexkenmerken
Woonstichting St. Joseph verhuurt 1.341 woningen in de wijk Centrum-Breukelen .
Dit is ongeveer een derde van het totale bezit van Woonstichting St. Joseph. Er
worden 10 woonvormen gehanteerd, namelijk gezinsvervangend tehuis, studenten,
18-64 jaar, 23-64 jaar, 30+ , 45+ , 55+, sen iorenwoning en woonzorgwoningen.
Daarnaast zijn er 9 perceeltypen, namelijk ééngezinstussen- en hoekwoning ,
beneden- en bovenwoning, etagewoning met of zonder lift, benedenwoning met
verdieping en bovenwoning met verdieping .
Tabel 14: Huurprijzen woningen in de wijk Centrum-Breukelen van de corporatie (bron
woningmarktmonitor 's Hertogenbosch)
huur < ( 31 7
CentrumBreukelen

huur ( 3 17454

630

553

huur ( 454 585
24

huur > ( 585
2

huur onbekend
236

Een deel van de woningen, uit Tabel 17 is van particuliere verhuurders, maar het
grootste deel van de bovenstaande woningen (1.341) is van Woonstichting St.
Joseph . Uit Tabel 14 blijkt dat Woonstichting St. Joseph voornamelijk woningen
heeft in het goedkope huursegment .

In cirkels van de woonservicezone (zie Figuur 16) heeft Woonstichting St. Joseph
769 woningen, 12 in een gezinsvervangend huis, 157 in woonzorgcomplex en 136
geschikt voor senioren .

(Markt)complexkenmerken
In totaal

heeft Woonstichting St. Joseph

111 marktcomplexen . Waarvan 39

marktcomplexen in de woonservicezone van de wijk Centrum-Breukelen (Bijlage 9)
zijn gesitueerd. Er zijn 12 marktcomplexen die voor senioren geschikt zijn gemaakt,
dit zijn voornamelijk woningen op de begane grond. Er zijn 3 woonzorgcomplexen,
dit zijn etagewoningen met lift. En er is 1 gezinsvervangend tehuis voor mensen
met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking.

Doordat de huidige indeling van de complexen niet geheel voldoet aan de voorraad
in markttechnische complexen, wordt er voor gekozen om per deelcomplex
onderscheid te maken in verschillende productgroepen namelijk, ééngezinswoning,
woning begane grond, etagewoning zonder lift en etagewoning met lift.
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Deze markttechnische complexen (Bijlage 9) worden aangeduid met een code van 6
cijfers, bijvoorbeeld 208580. 208 staat voor het financiële complexnummer en 580
staat voor het technisch complexnummer.

In de bovenstaande situatie is niet af te lezen of een marktcomplex geschikt is voor
alleen senioren of dat het om woningen in een woonzorgcomplex gaat. Om
verduidelijking te bereiken, kunnen er nieuwe woonvormen gehanteerd worden,
namelijk senioren, woonzorg, begeleid wonen (on)zelfstandig , studenten, één en
tweepersonen, en drie personen of meer.

Uitgangspunt in deze fase is het ondertekenen van de intentieverklaring, zodat de
verschillende actoren de intentie uitspreken om de woonservicezone tot stand te
brengen. Dit betekent dat er sprake is van een go moment, zodat de visiefase
gestart kan worden . In de visiefase zullen beleidsuitgangspunten en uitgangspunten
en randvoorwaarden van de woonservicezone worden behandeld en toegepast op de
case Boxtel.

5.4 Visiefase
De inventarisatie van de visies en belangen van de verschillende actoren kan
worden geïnventariseerd door middel van de checklist visie participanten (Bijlage
5) . Het is de bedoeling dat de verschillende actoren een gezamenlijke visie
ontwikkelen .

Voordat er een gezamenlijke visie ontwikkelt kan worden , moet de corporatie haar
beleidsuitgangspunten geformuleerd hebben . Zodat zij

zelf een

visie op de

totstandkoming van een woonservicezone heeft.

5.4.1 Beleidsuitgangspunten
Woonzorgbeleid
Voor het realiseren van de woonservicezone is het voornamelijk van belang om
levensloopbestendige woningen te bouwen en om de bestaande bouw aan te passen
(opplussen). Daarnaast moet wonen en zorg op maat worden bevorderd, dit kan
gerealiseerd

worden door de woonkwaliteit van woning als leefomgeving te

verbeteren.

Kwaliteitsbeleid
In het beleidsplan wordt gesproken over het bereiken van een basiswoonkwaliteit .
Dit is nogal vaag, met het oog op het realiseren van de woonservicezone zal dit
duidelijker moeten worden geformuleerd. Een kapstok voor de kwaliteit kan het
' Woon keuria bel' en het Bouwbesluit zijn . Voor bestaande bouw kan het 'Oppluslabel'
gehanteerd worden. In het voorjaar zal het Woonkeur ook komen met een
certificaat Opplussen.
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Financieel beleid
Het financiële beleid is gericht op het waarborgen van financiële continuïteit, waarbij
risico's zoveel mogelijk worden beperkt. Investeringen dragen doorgaans grote
onrendabele toppen in zich, die een belangrijke aanslag op het beschikbare
vermogen betekenen . Derhalve moet zorgvuldig worden bekeken tegen welke
condities dergelijke risicovolle projecten kunnen worden gerealiseerd 4 3 .

Nadat helder is wat de visies zijn, kan er een gezamenlijke visie opgesteld worden .
De gezamenlijke visie zoals hieronder beschreven, is een voorstel.

5.4.2 Gezamenlijke visie
Het doel is om alle (toekomstige) ouderen en mensen met een beperking, een
zelfstandige woning aan te bieden in combinatie met een breed pakket zorg en
welzijnsdiensten die thuis kunnen worden geleverd. Uitgangspunt hierbij is:
De realisatie van voorlopig één woonservicezone, in de wijk Centrum-Breukelen.
Binnen de woonservicezone kan 24-uurszorg worden gegarandeerd. De steunpunten
zullen waar mogelijk worden gecombineerd of geïntegreerd met bestaande of
nieuwe wijkhuizen en andere wijkvoorzieningen.

5.4.3 Randvoorwaarden en uitgangspunten woonservicezone
Op basis van Hoofdstuk 3 en het voorgaande, kunnen randvoorwaarden worden
geformuleerd. Voor de corporatie geldt dat ze moet voldoen aan het aantal
woningen dat nodig is om de woonservicezone tot stand te brengen. Om de
totstandkoming van de woonservicezone te laten slagen, moeten de verschillende
actoren aan randvoorwaarden van de verschillende vakgebieden voldoen. Dit
betekent

voor

de

corporatie

dat

zij

tijdens

de

totstandkoming

van

de

woonservicezone moet voldoen aan het aantal 'beschermd', 'verzorgd' en 'gewoon'
woningen . Voor de zorginstelling geldt dat ze verschillende soorten zorg moet
kunnen aanbieden, hierbij valt te denken aan planbare zorg op afspraak, anpJanbare
zorg op afroep, zorg bij calamiteiten, zorg met 24-uurstoezicht en naast zorg thuis
moet

er

ook

deeltijdzorg

aangeboden

kunnen

worden,

in

de

vorm

van

dagbehandeling en dagverzorging.
Tevens

moet

de

gemeente,

om

de

woonservicezone

te

laten

slagen,

de

woonomgeving barrièrevrij, verkeersveilig en sociaal veilig maken. Hierbij is het van
belang

dat de

voetpaden,

woonomgeving

straatmeubilair,

toegankelijk

(maatvoering

oversteekplaatsen)

woonomgeving, verlichting, sociaal veilig)

is.

en

veilig

en

afwerking

(verkeer,

van

inrichting

Daarnaast is de nabijheid van

voorzieningen of zorg dragen dat een cliënt voorzien wordt van belang (dagelijkse
boodschappen , openbaar vervoer, postkantoor, welzijn, zorg) .
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Woonstichting St. Joseph, 2005, Jaarverslag 2004.
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Daarnaast

is

er

voor

de

actoren

samen

een

taak

weggelegd.

Om

de

woonservicezone te realiseren zijn er een aantal randvoorwaarden ten aanzien van
de infrastructuur voor zorg- en dienstverlening, dit zijn de activiteitencentra, het
zorgkruispunt en het coördinatiepunt.

Uitgangspunten
Presto scenario
Geavanceerde zorg- en dienstverlening (in vorm van o.a . domotica)
Zorg op loopafstand , binnen cirkels van 500m en 300m (zie Figuur 16)
Veilige en barrièrevrije woonomgeving
Hoog voorzieningenniveau
Aantal won ingen aan de hand van planologische kengetallen
Levensloopbestendig maken/aanpassen volgens opplussen aan de hand
van het Oppluslabel
Bij mutatie opplussen woning
Nieuwbouw volgens Bouwbesluit en Woonkeur

Ook aan het einde van deze fase kan er vanuit gegaan worden dat er doorgegaan
wordt naar de volgende fase. In de ontwerpfase worden het ontwerp, strategieën en
toetsing van de strategieën beschreven.

5.5 Ontwerpfase
Programma van Eisen
De opgave zal bestaan uit het realiseren van een aantal zaken die van belang zijn
om een woonservicezone tot stand te brengen. Ten eerste de activiteitencentra, het
zorgkru ispunt en het coördinatiepunt.
3 activiteitencentra
-

1 zorgkruispunt
1 coördinatiepunt

Woningen n.a.v . eerdergenoemde planologische kengetallen
-

33 woningen aanpassen aan levensloopbestendige kwaliteit (opplussen)

Omgeving
-

Netwerk

van

barrièrevrije

hoofdroute

voor

langzaam

verkeer

en

voetgangerscirkels, die toegankelijk en veilig zijn

Ontwerp
De 3 activiteitencentra kunnen ondergebracht worden bij bestaande voorzieningen ,
te denken aan verpleeghuis Liduina, woonzorgcomplex Simeonshof en eventueel bij
Ursula .

Afstudeerverslag Chantal van Kempen - Strategisch woonzorgbeleid

71

5. Case Woonstichting St. Joseph Boxtel

Het coördinatiepunt kan ondergebracht worden bij WegWijs Boxtel, dit is al een
soort van informatiepunt met een groot aantal van de taken die ook bij het
coördinatiepunt horen. Het zorgkruispunt kan ondergebracht worden bij het Rode
Kruis/Thuiszorg Boxtel. De 33 woningen in het segment 'gewoon wonen' zullen
binnen de cirkels komen (0) .

Figuur 17: Centrum-Breukelen met de verschillende woningtypen en voorzieningen.

In de bovenstaande Figuur 17 is de woonservicezone in de wijk Centrum-Breukelen
weergegeven

met daarin een

suggestie

voor de activiteitencentra

(A) , het

zorgkruispunt (Z) en het coördinatiepunt (C). Daarnaast kunnen de verschillende
woonvormen worden weergegeven namelijk seniorenwoningen (S), 'gewoon wonen'
(G), 'verzorgd wonen' (V), 'beschermd wonen' (B) en woningen die opgeplust
worden (0). Met rood zijn de woningen aangegeven die al in de wijk zijn en met
paars zijn voorzieningen en

woningen aangegeven die nog

moeten worden

gerealiseerd.

Haalbaarheid
De minimale kosten waar men mee te maken krijgt, zijn voor de woonstichting de
kosten voor het opplussen van de woningen, voor de gemeente de kosten voor de
aanpassingen aan de woonomgeving, voor de zorg- en welzijnsinstellingen kosten
voor de zorginfrastructuur en dienstverlening en voor de verschillende actoren
samen de kosten

voor aanpassingen die

nodig zijn voor activiteitencentra,

zorgkruispunt en coördinatiepunt.

Alternatieven
Het weglaten van het activiteitencentrum bij Ursula, en onderbrengen richting
markt, zodat er een betere spreiding bestaat van de activiteitencentra . Een plaats
voor dit derde activiteitencentrum moet in overleg met de actoren worden
gevonden.
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5.5 . 1 Strategieën
Om de woonservicezone te realiseren zoals is in de opgave is gesteld, is er voor
Woonstichting
weggelegd.

St . Joseph ten

Er

is

namelijk

aanzien
een

van

tekort

haar woningen ook een
aan

33

'gewoon

wonen'

opgave
in

de

woonservicezone.
Doordat er een overschot ontstaat bij 'verzorgd wonen' zouden deze woningen in
complex 208480 aangepast kunnen worden aan 'gewoon wonen' (optimaliseren) .
Zodat als het nodig mocht zijn in de toekomst, toch het complex geschikt is voor
'verzorgd wonen', omdat de nodige zorginfrastructuur al aanwezig is . De doelgroep
verandert niet, alleen de functie van het gebouw verandert.
Een andere oplossing is dat er verschillende complexen opgeplust worden naar
'gewoon wonen' (opwaarderen). Voor bestaande woningen geldt dat deze moeten
voldoen aan de eisen voor opplussen (Bijlagen 1 en 6). De voorkeur gaat uit naar
woningen op de begane grond of gelijkvloerse etagewoningen met lift. Van de 39
complexen blijven er 4 over die geschikt kunnen zijn om op te plussen . Bij mutatie
kan de woning aangepast worden tot levensloopbestendig.

33 woningen opwaarderen (opplussen)
complex 209600, 9 woningen
complex 305360, 6 woningen
complex 310310, 17 woningen -7 gezamenlijke ingang
(complex 202765, 21 woningen -7 einde levensduur in 2014)

Aanpassingen die hierbij gedaan moeten worden zijn :

Woning
algemeen: niveauverschil buitendeuren begane grond
-

algemeen: drempels onder binnendeuren

-

entree : lichtpunt woning

-

entree: comfortslot in voordeur

-

keuken: aanpasbaar keukenblok

-

toilet/badkamer/douche: tegelvloer vlak en antislip
toilet/badkamer : doucheglijstang

Woongebouw; alleen van toepassing op complex 305360
algemeen : bediening deuren woongebouw
collectieve ruimten/gangen/galerijen: vloeren vlak en antislip
-

collectieve ruimten/gangen/galerijen: deurkrukken teruggebogen

5.5.2 Toetsing strategieën
De goedkoopste oplossing is om complex 208480 niet meer aan te merken als
woonzorgcomplex maar te optimaliseren tot 'gewoon wonen'.
Een andere oplossing is 33 woningen opwaarderen naar 'gewoon wonen ' door
middel van het opplussen. De kosten van het opplussen van woningen kan liggen
tussen de 0 en 10.000 euro.
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Dit is afhankelijk van de leeftijd van de woning en het betreffende woningtype en de
verschillende maatregelen die er gedaan moeten worden. In dit geval is er sprake
van woningen die later dan 1970 gebouwd zijn en woningen op de begane grond.
Uit een onderzoek van het SEV 44 blijkt dat de kosten van meer dan de helft van de
aan te passen woningen tussen 1.500 en 3 .000 euro zullen komen te liggen.
Daarnaast zijn er diverse subsidieregelingen, het ISV en het WVG, die de kosten
kunnen drukken .

Aan het einde van deze fase wordt er vanuit gegaan dat de realisatiefase gestart
wordt . In de realisatiefase zal daadwerkelijke realisatie plaatsvinden en zullen
beheerplannen worden opgesteld .

5.6 Realisatiefase
Daadwerkelijke

realisatie

van

het vastgoed,

samenvoeging

activiteitencentra,

coördinatiepunt en zorgkruispunt met huidige voorzieningen en aanpassing van de
omgeving, zodat deze barrièrevrij, toegankelijk en veilig worden gemaakt . En de
start van de samenwerking en dienstverlening .

5.6.1 Beheerplannen
Woonstichting St . Joseph heeft een aanzet gemaakt met het beleid en is nu bezig
met het implementeren van het beleid in beheerplannen. Een voorbeeld van een
beheerplan is te zien in Bijlage 10. In dit beheerplan is complex 305360 als
voorbeeld genomen.

5.6.2 Implementatie
Zowel

het

strategisch

voorraadbeleid

als

de

totstandkoming

van

een

woonservicezone zijn nog niet geïmplementeerd in het beleid van de woonstichting.
Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat het opgestelde beleid geïmplementeerd
wordt in de organisatie. Als dit gebeurt, moet er rekening mee gehouden worden
dat de verschillende afdelingen op de hoogte gehouden worden tijdens het proces.
Dit kan door middel van een voorlichtingsbijeenkomst (kantinesessie). Daarnaast
moet in de gaten gehouden worden dat strategisch voorraadbeleid geen eenmalig
proces is en dat gedurende de tijd verstrijkt het beleid aangepast wordt aan de
veranderende omstandigheden .

44
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5.7 Voorstel
Uit het bovenstaande blijkt dat er een aantal zaken verbeterd zou kunnen worden,
dit resulteert in een voorstel.

Voor Woonstichting St. Joseph:
Visie & missie

In

het

volgende

beleidsplan

zou

Woonstichting

St.

Joseph

uitgebreider

doelstellingen ten aanzien van wonen, zorg en welzijn moeten opnemen . Een
voorbeeld hiervan kan zijn :

Wonen, welzijn en zorg. In overleg met zorg- en welzijnsinstellingen en de
gemeente Boxtel gaat Woonstichting St. Joseph na op welke wijze ouderen
langer zelfstandig kunnen blijven wonen
Verbeteren van de dienstverlening . Betere verwijzing naar loket WegWijs en
uitbreiding van de diensten van Loket WegWijs Boxtel. Samen met zorg- en
welzijninstellingen bieden van een dienstenpakket.

Wijkvisies

Woonstichting St. Joseph kan in de zogenaamde wijkvisies aangeven wat de
plannen

voor

de

wijk

zijn,

dit

kan

zowel

de

woonaspecten

als

de

leefbaarheidaspecten bevatten. Door de wijkplannen te ontwikkelen kunnen ook
plannen als de totstandkoming van een woonservicezone worden meegenomen,
zodat hierop ingespeeld kan worden in de toekomst. Door een wijkvisie op te stellen
is er als ware al een visie voor de ontwikkeling van een woonservicezone opgesteld .
In deze wijkvisie moet weergegeven worden wat te doen met woningen en
woonomgeving. Voor de totstandkoming van de woonservicezone geldt dat naast de
woningen zelf, de omgeving een belangrijke rol speelt. Hierbij kan gedacht worden
aan looproutes die barrièrevrij, verkeers- en sociaal veilig zijn en openbaar
vervoervoorzieningen. De gemeente speelt hierbij ook een rol.

Beleidsuitgangspunten

Woonzorgbeleid
Woonstichting St. Joseph streeft er al naar om levensloopbestendig te bouwen en
bestaande woningen op te plussen, maar gezien de planologische kengetallen zullen
er nog veel meer woningen levensloopbestendig/aanpasbaar gebouwd moeten
worden . Daarnaast blijkt er een overschot aan verzorgd wonen, dit kan op den duur
leiden tot leegstand. Dit kan betekenen dat de woningen niet meer geschikt zijn
voor de doelgroep.
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Kwaliteitsbeleid
Er kan hierbij gedacht worden aan een standaard kwaliteit die te realiseren is door
te bouwen aan de hand van het zogenaamde 'Woonkeurlabel' en aanpassen aan de
hand

van

het 'Oppluslabel'.

Voor

de

gemeente

Boxtel

is

dit tevens

een

uitgangspunt . Om te voldoen aan de kwaliteitseisen binnen de woonservicezone zal
Woonstichting St. Joseph volgens dit label moeten gaan bouwen en aanpassen.

Financieel beleid
Aan te raden is om in het financieel beleid budget vrij te maken voor het
opplussen/levensloopbestendig maken van de woningen. Voor alsnog is hiervoor
geen budget vrij gemaakt.

Voor Zorggroep Elde:
Zorggroep Elde regelt alle mogelijke zorgarrangementen, te denken valt aan
planbare zorg op afspraak, onplanbare zorg op afroep, zorg bij calamiteiten, zorg
met 24-uurs toezicht en naast zorg thuis, moet er ook deeltijdzorg worden
aangeboden, in de vorm van dagbehandeling en dagverzorging .

Voor Delta Stichting Welzijn:
Samen met de gemeente een weg vinden om de Wmo uit te voeren. Delta zou
hierbij

mee

kunnen

denken

hoe

er

vorm

gegeven

kan

worden

aan

de

welzijnsaspecten binnen de vermaatschappelijking van de zorg en hoe men de
welzijnsactiviteiten wil gaan uitserveren.

Voor de gemeente Boxtel:
De rol van de gemeente is nogal divers . Niet alleen is zij verantwoordelijk voor
voorwaardenscheppend

beleid

(woonplannen,

bestemmingsplannen),

maar de

gemeente heeft ook een meer directe rol zoals het uitvoeren van het welzijnsbeleid,
het WVG-beleid (binnenkort de Wmo) en de inrichting van de openbare ruimte .
De openbare ruimte dient barrièrevrij, verkeersveilig en sociaal veilig te zijn. Hierbij
dient

rekening

gehouden

te

worden

met toegankelijkheid

(maatvoering

en

afwerking van voetpaden, straatmeubilair, oversteekplaatsen), veiligheid (verkeer,
inrichting woonomgeving, verlichting, sociaal veilig), en nabijheid van voorzieningen
of zorg dragen dat een cliënt voorzien wordt (dagelijkse boodschappen, openbaar
vervoer, postkantoor, welzijn, zorg)

In deze wijk is het inpassen van een woonservicezone niet een heel ingrijpende
verandering

met relatief weinig

seniorenwoningen

en

woningen

aanpassingen.
in

Dit komt doordat er al veel

woonzorgcentra

zijn.

Daarnaast

is

het

voorzieningenniveau in deze wijk hoog. Wellicht dat in andere wijken het realiseren
van een woonservicezone minder makkelijk is en meer aanpassingen vergt . Zowel
voor de corporatie als voor de andere actoren.
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Tijdbalk
1 jaar

5 tot 10 jaar

3 tot 5 mnd

..
V

0

B

R

De initiatieffase (I) heeft een looptijd van 3 maanden , de visiefase (V) van 3 tot 5
maanden, de ontwerpfase (0) van heeft een looptijd van 1 jaar en de realisatiefase
(R) zal ongeveer 5 tot 10 jaar in beslag nemen. In de wijk Centrum-Breukelen zal
de realisatiefase echter minder lang duren omdat er relatief weinig aanpassingen
(genoemd in het programma van eisen en ontwerp) gedaan hoeven te worden . Het
aanpassen van de woningen is afhankelijk van het aantal mutaties en de aanpassing
van de omgeving zal enige tijd in beslag nemen . Na de realisatie zal de beheerfase
ingaan . Er zal monitoring plaatsvinden. Na realisatie van de woonservicezone zal de
totstandkoming geëvalueerd moeten worden en moeten de resultaten bewaakt
worden. Tevens zal er met de dienstverlening gestart worden.

5.8 Terugkoppeling naar voorgaand hoofdstuk
Er wordt een terugkoppeling gemaakt van de praktijk naar het theoretische kader
van Hoofdstuk 4 . Hierbij wordt gekeken naar verschillen in de beide hoofdstukken
en deze zullen worden omschreven .

5.8.1 Initiatieffase
De Figuur 8 is gebaseerd op het stroomschema van Mark van Gennip, in Hoofdstuk
4.6 wordt de figuur aangepast . De volgorde gehanteerd door van Gennip is niet
logisch. Er wordt namelijk eerst draagvlak gecreëerd onder de aanwezigen van de
startbijeenkomst, vervolgens kunnen hieruit de samenwerkingspartners worden
gezocht. Samen met de samenwerkende actoren kan de lokale situatie worden
geïnventariseerd .

In eerste instantie werd er vanuit gegaan dat er in de initiatieffase al een
projectleider is, het gaat hier echter om een initiatiefnemer die gedurende deze fase
de kar trekt. In overleg met de actoren die de woonservicezone tot stand willen
brengen, wordt er een projectleider voor de rest van het proces aangesteld .

In eerste instantie werd er vanuit gegaan dat de welzijnsinstellingen in mindere
mate belangrijk zouden zijn bij de totstandkoming van een woonservicezone. Dit
blijkt echter niet juist te zijn. Welzijn is juist een essentieel ingrediënt voor de
woonservicezone en met de invoering van de Wmo zal deze een nog essentiëlere rol
gaan spelen .
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De lokale inventarisatie werd te summier weergegeven . Het is namelijk zo dat door
de lokale inventarisatie, het aanbod van wonen, zorg en welzijn in kaart wordt
gebracht, welke vervolgens vergeleken kunnen worden met de planologische
kengetallen, zodat er een prognose gemaakt kan worden van de toekomstige
behoefte .

Bij het model van OTB wordt uitgegaan van een externe en interne analyse, waarbij
woningmarkt,

beleidsomgeving,

wijkvisie,

corporatie,

bewonerswensen

en

complexkenmerken worden weergegeven . Deze externe en interne analyse is
uitgebreid met de DESTEP, hierdoor ontstaat er een meer volledige analyse, welke
nauwkeurigere ontwikkelingen met zich mee brengt.

Na de analyse van de complexkenmerken is gebleken dat er overlap met de lokale
inventarisatie plaatsvindt . In de lokale inventarisatie is het aanbod van woningen,
en met name senioren- en woonzorgwoningen al aan bod gekomen.

5 .8.2 Visiefase
In de Figuur 10 aan het begin van Hoofdstuk 4.7 is in het blokje van de
gezamenlijke visievorming het concept in hoofdlijnen weggelaten . Aan het einde van
de vorige fase is een startdocument opgesteld, hierin wordt er al een schets van de
woonservicezone gemaakt.

In eerste instantie werden de uitgangspunten en randvoorwaarden te summier
weergegeven . Vervolgens zijn er randvoorwaarden voor de verschillende sectoren
bijgevoegd, te denken aan de randvoorwaarden voor zorg, wonen en omgeving.

Bij het aanpassen van de woningen aan de levensloopbestendige kwaliteit, kunnen
verschillende kapstokken gebruikt worden . Als kapstok bij bestaande bouw kan
gebruik gemaakt worden van het zogenaamde Oppluslabel en voor nieuwbouw kan
het Woonkeurlabel gehanteerd worden.

5.8.3 Ontwerpfase
In de Figuur 12 aan het begin van Hoofdstuk 4.8 kan het na go moment weggelaten
worden . Het cyclische proces van het project zorgt ervoor dat het ontwerp zo
ontwikkeld wordt, dat de volgende fase ingegaan kan worden.

De strategieën optimaliseren en opwaarderen worden uitgebreider toegelicht .
Daarbij moet er voldaan worden aan kwaliteitsnormen van levensloopbestendig. De
woningen die levensloopbestendig worden gemaakt, moeten bij bestaande bouw
voldoen aan de eisen van opplussen en bij nieuwbouw aan de eisen van Woonkeur.
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5.8.4 Realisatiefase
In de Figuur 14 uit Hoofdstuk 4.9 is in het blokje van de realisatie, start van
dienstverlening toegevoegd .

De rol van de actoren was te summier weergegeven, niet alleen de gemeente speelt
in deze fase een rol, maar ook de andere actoren. Te denken valt aan de corporatie
die woningen bouwt of renoveert, zorginstellingen die zorginfrastructuur- en
arrangementen in orde brengen en welzijnsinstellingen die dienstverlening starten.
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Hoofdstuk 6

Samenvatting, conclusie en aanbevelingen

6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de samenvatting, conclusie en de daaruit volgende
aanbevelingen weergegeven.
De samenvatting wordt gestructureerd aan de hand van het stappenplan . De
stappen die genomen worden zijn de probleemdefiniëring, literatuuronderzoek naar
strategisch voorraadbeleid en woonservicezones, procesmodellen van strategisch
voorraadbeleid

en

totstandkoming

woonservicezones,

de

integratie

van

de

procesmodellen en de implementatie in de case Boxtel.
Er worden conclusies getrokken uit de resultaten die verkregen zijn in dit onderzoek
en daaruit volgen de aanbevelingen.

6.2 Samenvatting
Aanleiding

De Nederlandse samenleving vergrijst. Het aantal ouderen neemt toe en zij willen
zo lang als het kan, zelfstandig blijven wonen. Met het oog op verdere vergrijzing
zal er op den duur een tekort aan verpleeg- en verzorgingsplaatsen binnen de
huidige intramurale setting ontstaan . Een belangrijke rol in de extramuralisering
van zorg is de ontwikkeling van woonservicezones. Woonservicezones doen wat veel
mensen nastreven: betere voorwaarden creëren op wijk- en dorpsniveau voor het
zelfstandig wonen van mensen met een zorgbehoefte. Woonstichting St . Joseph
probeert in te spelen op de groter wordende zorgbehoefte. Daarnaast probeert zij
haar strategisch voorraadbeleid te implementeren in de organisatie. De uitdaging is
om de totstandkoming van een woonservicezone te combineren met het strategisch
voorraad beleid .

Probleemstelling

Op welke manier kan Woonstichting St. Joseph te Boxtel de totstandkoming van een
woonservicezone integreren met het strategisch voorraadbeleid?

Strategisch voorraadbeleid

Het strategisch voorraadbeleid

is ontstaan

vanuit de bedrijfskunde als een

strategisch marketing planningsproces . Dit proces is opgebouwd uit een aantal
fasen die het proces beschrijven. Aan de hand van het model van het strategisch
marketing planningsproces zijn er verschillende modellen ontwikkeld ten aanzien
van het strategisch voorraadbeleid. De eerste toepassing van het model is van Van
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den Broeke, daarna zijn er verschillende anderen geweest die een model hebben
ontwikkeld. Op hoofdlijnen komen deze modellen overeen, de een is echter
uitgebreider dan de ander. In het vervolg van dit onderzoek zal het procesmodel
van OTB gebruikt worden.

Procesmodel strategisch voorraadbeleid
1. Visie & missie

3. Beleidsuitgangspunten

. . ..

4 . Strategieën

5. Toetsi ng

6. Beheerplannen

7. Implementatie

Figuur 18: Procesmodel weergegeven in stappen

Het procesmodel voor het strategisch voorraadbeleid bestaat uit 7 fasen. Allereerst
is er de visie & missie waarin de corporatie beschrijft waarvoor zij dient te staan.
Daarna kan er een externe en interne analyse plaatsvinden waarin woningmarkt,
wi]kvisies, beleidsomgeving, bewonerswensen, complexkenmerken en corporatie
worden geanalyseerd. Aan de hand van de visie & missie en interne en externe
analyse

kunnen

de

beleidsuitgangspunten

geformuleerd

worden .

Zodra

de

corporatie haar beleidsuitgangspunten heeft geformuleerd, kan zij bepalen hoe zij
deze gaat realiseren . Per complex kan nagegaan worden welke strategie in
aanmerking komt. Voordat de strategieën daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden,
moet er toetsing op strategisch niveau plaatsvinden. Vervolgens kunnen de
strategieën

worden

uitgewerkt

in

beheerplannen,

waarna

de

voorgenomen

activiteiten in de praktijk kunnen worden geïmplementeerd .
Woonservicezones
De woonservicezone op zich is geen vastgesteld concept. Naar gelang van de

wensen van senioren en mogelijkheden van de wijk, kan de woonservicezone naar
eigen inzicht ingericht worden, zodat bewoners de mogelijkheid geboden wordt,
zolang

mogelijk

zelfstandig

te

blijven

wonen.

Voor

het

slagen

van

de

woonservicezone is naast aanbod van huisvesting het aanbod van welzijn- en
zorgdiensten van groot belang . Kenmerkend voor een woonservicezone is een
centraal

coördinatiepunt,

meestal

een

zorgcentrum

van

waaruit

lokale

zorgaanbieders zorg leveren aan bewoners in de wijk. Ter ondersteuning van het
zorgcentrum

zijn soms een

of meerdere zorgsteunpunten gerealiseerd . Om

zelfstandig te kunnen blijven wonen dienen zorgleveranciers hun diensten aan te
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bieden

in

de wijk . Wanneer de verschillende instellingen voor ouderen en

gehandicapten

samenwerken

met

de

gemeente,

de

eerstelijnszorg

en

welzijnsinstellingen kan een groot en gevarieerd aanbod worden gerealiseerd .
Doorgaans wordt een aantal van 5.000 tot 20.000 inwoners gekoppeld aan één
enkele woonservicezone. Binnen de gehele zone kan zorg aan huis worden geleverd .
Waarbij over het algemeen geldt dat inwoners met een zeer intensieve zorgvraag
zijn

gehu isvest

in

of

in

directe

nabijheid

van

het

zorgcentrum .

Om

de

totstandkom ing van een woonservicezone in goede banen te implementeren, is een
stroomschema van toepassing .

Procesmodel voor de totstandkoming van een woonservicezone
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Figuur 19: Stroomschema voor de totstandkoming van een woonservicezone

Het procesmodel voor de totstandkoming van de woonservicezone bestaat uit 4
fasen . In de initiatieffase wordt er een gezamenlijk gevoel voor noodzakelijkheid en
enthousiasme gekweekt, waardoor er draagvlak gecreëerd wordt. Vervolgens
kunnen de samenwerkingspartners geselecteerd worden, waarmee de lokale situatie
geïnventariseerd kan worden . De lokale situatie wordt geïnventariseerd in het
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startdocument en

aan

de hand

van

dit startdocument kan

de

initiatieffase

afgesloten worden met een concept intentieverklaring . Alle actoren moeten deze
tekenen voordat de volgende fase gestart kan worden. In de visiefase is het de
bedoeling om tot een gezamenlijke visie te komen, dit kan aan de hand van een
inventarisatie van de visies en belangen van de verschillende actoren, waarna
vervolgens de uitgangspunten en
kunnen

worden

geformuleerd .

randvoorwaarden

In

het

voor de woonservicezone

visiedocument

wordt

het

concept

in

hoofdlijnen beschreven waarna een globale haalbaarheidsanalyse gemaakt kan
worden . Ter afsluiting van de visiefase kan aan de hand van het visiedocument de
intentieverklaring

getekend

worden

door

de

verschillende

partijen.

In

de

ontwerpfase worden de deelprojecten uitgewerkt aan de hand van de cyclus
Programma van Eisen, ontwerp, haalbaarheid en alternatieven. Deze cyclus wordt
net zolang gehanteerd totdat er een ontwerp ontstaat waarmee de verschillende
actoren het eens zijn. De ontwerpfase kan afgesloten worden met (concept) huurof samenwerkingsovereenkomst, waarna de real isatiefase kan worden gestart
waarin

gebouwen

worden

opgeleverd

en

samenwerkingsprojecten

en

dienstverlening kan worden gestart.

De integratie van de procesmodellen voor de totstandkoming van een
woonservicezone met het strategisch voorraadbeleid
Het procesmodel van strategisch voorraadbeleid is grotendeels portefeuillegericht,
en

het

procesmodel

voor

de

totstandkoming

van

een

woonservicezone

is

voornamelijk gebiedsgeri cht . Om integratie tot stand te brengen wordt bij beide
procesmodellen

gekeken

naar de verschillende

managementniveaus,

namelijk

strategisch, tactisch en operationeel niveau van een organisatie . Dit resulteert in
Figuur 20.

Ten eerste dient de corporatie haar visie & missie geformuleerd te hebben, zodat
helder is wat haar standpunt is ten aanzien van bijvoorbeeld wonen, zorg en
welzijn, strategisch voorraadbeleid en samenwerking . Ook voor de rest van de
actoren geldt dat zij hun visie & missie geformuleerd moeten hebben . Vervolgens
kan er initiatief genomen worden.
startbijeenkomst

en

vervolgens

Er wordt draagvlak gecreëerd tijdens de

worden

de

samenwerkingspartners

waarmee de woonservicezone daadwerkelijk wordt gerealiseerd . Een

gezocht,
van

de

activiteiten tijdens de initiatieffase is het inventariseren van de lokale situatie, zodat
het aanbod van wonen, zorg en welzijn duidelijk wordt. Dit komt overeen met een
deel van de externe en interne analyse. In de analyse van de woningmarkt en
complexkenmerken wordt namelijk al aandacht besteed aan het woningaanbod. De
interne en externe analyse kan vervolgens geheel uitgevoerd worden. Op basis van
het startdocument kan de concept-intentieverklaring getekend worden. Alle actoren
dienen deze te tekenen. Indien men het niet eens wordt, kan er nog besloten
worden te stoppen.

Afstudeerverslag Chantal van Kempen - Strategisch woonzorgbeleid

83

6. Samenvatting, conclusie en aanbevelingen

Figuur 20: De procesmodellen samen
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De visiefase kan gestart worden . Alvorens er een gezamenlijke visie opgesteld kan
worden, moet de corporatie haar beleidsuitgangspunten omschreven hebben .
Beleidsuitgangspunten als het woon-zorgbeleid , het financiële
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kwaliteitsbeleid spelen een rol bij de totstandkoming van een woonservicezone.
Deze beleidsuitgangspunten kunnen vervolgens worden meegenomen tijdens het
vormen van de visie . Voor de gezamenlijke visie is het van belang dat de
verschillende

visies

uitgangspunten

van

en

woonservicezone

de

actoren

randvoorwaarden
helder

kunnen

worden

geïnventariseerd,

voor

de

worden

waarna

totstandkoming

beschreven.

Een

van

de
de

globale

haalbaarheidsanalyse behoort tot het zogenaamde visiedocument. De visiefase
wordt

afgerond

met

een

visiedocument

en

de

ondertekening

van

de

intentieverklaring . Deze dienen door alle partijen te ondertekend te worden, maar
ook hier geldt dat er nog tot stoppen kan worden overgegaan .
Aan het begin van de ontwerpfase wordt de projectorganisatie opgericht en kan het
ontwerp voor de woonservicezone gemaakt worden . Aan de hand van de cyclus
Programma van Eisen, ontwerp, haalbaarheid en alternatieven, kan het ontwerp
worden gemaakt. Nadat het ontwerp is gemaakt, kunnen voor de verschillende
complexen de strategieën worden uitgewerkt, waarna deze getoetst worden op
haalbaarheid . Aan het einde van de ontwerpfase is men al zo ver in het proces dat
er geen sprake meer kan zijn van stoppen . Door het cyclische proces van de
ontwerpfase kan het ontwerp zo ontwikkeld worden dat het proces de volgende fase
ingaat.
De realisatie van de woonservicezone kan worden gestart . Bij nieuwbouw worden de
gebouwen opgeleverd en bij bestaande bouw worden de woningen aangepast aan
levensloopbestendige kwaliteit . Na oplevering en/of aanpassing van het vastgoed
kunnen

de

beheerplannen

worden

opgesteld

en

aangepast,

zodat

dit alles

geïmplementeerd kan worden in de organisatie . Bovendien kunnen de actoren
starten met de samenwerkingprojecten en dienstverlening.

Case Woonstichting St. Joseph te Boxtel

Woonstichting

St.

Joseph

kan

de totstandkoming

van

een

woonservicezone

integreren met het strategisch voorraadbeleid door middel van het doorlopen van de
stappen in het geïntegreerde model. Zij moet hierbij rekening houden met een
aantal zaken . Ten eerste moet zij haar visie & missie uitgebreider omschrijven, met
wonen, zorg en welzijn en een verbeterde dienstverlening . Ten tweede moet zij
wijkvisies opstellen zodat zij van te voren kan inspelen op ontwikkelingen zoals de
totstandkoming

van

beleidsuitgangspunten

een
worden

woonservicezone .

Ten

beschreven,

hierbij

denk

derde
aan

moeten

er

woonzorgbeleid,

kwaliteitsbeleid en financieel beleid . Hierin kan zij namelijk aangeven dat zij
levensloopbestendig gaat bouwen, welke kwaliteitseisen zij hanteert en of er budget
vrij gemaakt is hiervoor.

Daarnaast is er een opgave waaraan voldaan moet worden om de woonservicezone
totstand te brengen. Aan deze opgave kan voldaan worden door middel van
samenwerking met verschillende actoren. Naast Woonstichting St. Joseph zijn dat
Zorggroep Elde, Delta Stichting Welzijn, Cello en de gemeente Boxtel. De opgave is
op te delen in 4 sectoren, namelijk wonen, zorg, welzijn en woonomgeving.
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De opgave ten aanzien van wonen houdt in dat na vergelijking van de huidige
situatie met de planologische kengetallen, kan geconcludeerd worden dat er een
tekort van 7 plaatsen in het segment 'beschermd wonen' is, een overschot van 42
woningen in 'verzorgd wonen' en een tekort van 33 woningen in het segment
' gewoon wonen'. Voor 'beschermd wonen' geldt dat er nog gezinsvervangend tehuis
in aanbouw is en er dus voldoende woningen in dit segment zullen zijn. Voor
' gewoon wonen ' geldt dat er nog 33 woningen levensloopbestendig gemaakt moeten
worden.

Ten aanzien van zorg geldt dat de zorginstelling alle mogelijke zorgarrangementen
en bijbehorende zorginfrastructuur regelt. Hierbij valt te denken aan (on)planbare
zorg, 24-uurszorg met toezicht, zorg bij calamiteiten en daarnaast dagbehandeling
en dagverzorging.

De opgave ten aanzien van welzijn is dat de welzijnsinstellingen samen met de
gemeente een manier moeten vinden om de vermaatschappelijking van de zorg in
goede banen te leiden . Het idee hierachter is dat door het verhogen van het welzijn
en kwaliteit van leven van de mensen in de wijk, de vraag naar zorg wordt
uitgesteld .

De opgave ten aanzien van de omgeving is dat deze barrièrevrij en veilig moet zijn .
De omgeving moet toegankelijk zijn, dit geldt ook ten aanzien van maatvoering en
afwerking van voetpaden, straatmeubilair en oversteekplaatsen. Daarnaast moet de
omgeving veilig zijn, denk hierbij aan verkeer, inrichting van de woonomgeving,
verlichting en sociale veiligheid . Tenslotte is van belang dat voorzieningen in

de

nabijheid van woningen zijn of er zorg gedragen wordt dat de cliënt wordt voorzien
van dagelijkse boodschappen, en beschikking heeft over openbaar vervoer, een
postkantoor, welzijn en zorg.

Het ontwerp voor de woonservicezone in Boxtel komt er als volgt uit te zien. De 3
activiteitencentra kunnen ondergebracht worden bij bestaande voorzieningen, te
denken aan verpleeghuis Liduina, woonzorgcomplex Simeonshof en eventueel bij
Ursula . Het coördinatiepunt kan ondergebracht worden bij WegWijs Boxtel. Het
zorgkruispunt kan ondergebracht worden bij het Rode Kruis/Thuiszorg Boxtel. De 33
woningen in het segment 'gewoon wonen' zullen

binnen de cirkels van de

woonservicezone komen.
Er worden verschillende complexen opgeplust naar 'gewoon wonen' (opwaarderen) .
Voor bestaande woningen geldt dat deze moeten voldoen aan de eisen voor
opplussen . De voorkeur gaat uit naar woningen op de begane grond of gelijkvloerse
etagewoningen met lift. Van de 39 complexen blijven er 4 over die geschikt kunnen
zijn

om op te plussen.

Bij

mutatie kan de woning aangepast worden tot

levensloopbestendig. In aanmerking komen de complexen 209600, 305360, 310310
en 202765.
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6.3 Conclusie
Het strategisch voorraadbeleid kan met succes in de organisatie geïmplementeerd
worden als er rekening gehouden wordt met het dynamische karakter ervan . Er is
geen sprake van een eenmalig proces, er dient telkens opnieuw ingespeeld te
kunnen worden op veranderende omstandigheden, en indien nodig moeten er
aanpassingen gedaan worden.

Voor het slagen van een woonservicezone is naast het aanbod van huisvesting ook
het aanbod van zorg- en welzijnsdiensten van groot belang . Er zijn verschillende
partijen die dat aanbod kunnen leveren. Om kans van slagen te hebben, is
samenwerking tussen de verschillende actoren, een absolute voorwaarde.
Samenwerking is de sleutel voor de totstandkoming van de woonservicezone. Alleen
als alle neuzen dezelfde kant op staan en er op de eigen belangen wordt ingeleverd,
is er kans van slagen .

De modellen voor de totstandkoming van de woonservicezone en het strategisch
voorraadbeleid zijn lastig te integreren. Dit heeft voornamelijk te maken met het
feit dat het model voor de totstandkoming van de woonservicezone gebiedsgericht
is, en het model van het strategisch voorraadbeleid portefeuillegericht.

Om integratie tot stand te brengen worden de procesmodellen als leidraad gebruikt.
Bij beide modellen wordt gekeken naar de verschillende managementniveaus van
een organisatie, namelijk strategisch, tactisch en operationeel niveau. Hieruit blijkt
dat de stappen uit de modellen voornamelijk na elkaar doorlopen worden . Toch
vindt er hier en daar enige overlapping plaats . De inventarisatie van de lokale
situatie uit de initiatieffase heeft namelijk raakvlakken met de interne en externe
analyse uit het strategisch voorraadbeleid.

Uit de case blijkt dat het geïntegreerde model werkt. Als alle stappen opeenvolgend
doorlopen worden, kan een beeld gevormd worden van wat er gedaan moet worden
om het strategisch voorraadbeleid te integreren met de totstandkoming van een
woonservicezone .

6.4 Aanbevelingen
Proces

De

procesmodellen

zijn

te

gebruiken

als

leidraad .

Voor

het

strategisch

voorraadbeleid geldt dat het een dynamisch proces is, dat telkens bijgesteld moet
worden en daarbij is het handig een model te hanteren. Voor het totstandbrengen
van een woonservicezone geldt dat het een proces van implementatie is, bestaande
uit verschillende fasen. Doordat het concept van de woonservicezone nogal eens
verschilt, is het handig om een procesmodel te gebruiken.
Doordat de procesmodellen als leidraad gebruikt worden, is er zekerheid aan het
einde van de initiatief- en visiefase ingebouwd. In vorm van de zogenaamde go/no-
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go- momenten kan er enige zekerheid gecreëerd worden . Als niet alle meewerkende
partijen willen tekenen, kan er altijd op die momenten besloten worden te stoppen
en de samenwerking te beëindigen .
Het hanteren van de twee modellen betekent echter niet dat het ene model een
voorwaarde

is

voor

het

andere

model.

Het opstellen

van

het strategisch

voorraadbeleid neemt minder tijd in beslag dan de totstandkoming van een
woonservicezone . Het strategisch voorraadbeleid kan al opgesteld zijn voordat er
aan een woonservicezone gedacht wordt. Andersom kan echter ook het geval zijn,
dat men druk bezig is met een woonservicezone voordat er überhaupt sprake is van
strategisch voorraadbeleid.

Het begrip intentieverklaring neigt naar een soort van vrijblijvendheid, maar is wel
degelijk een document met waarde . Mocht hierover twijfel ontstaan, kan er een
contract worden opgesteld, met juridische meerwaarde .

Actoren

Om kans te maken voor het slagen van de woonservicezone, is op verschillende
vlakken samenwerking onvermijdelijk, zoals wonen , zorg, welzijn en omgeving .
Ten aan zien van wonen is het de corporatie die de boventoon voert . Zij kan samen
met zorginstelling zorgen voor voldoende woon - zorgwoningen, waarbij de nadruk
ligt op het wonen en bij de zorginstelling op de zorg. Ten aanzien van het welzijn
kunnen welzijnsinstelling en gemeente samen zorgen voor de welzijnsdiensten . De
gemeente

heeft

hier

een

voorwaardescheppende

rol

en

bepaalt

de

beleidsuitgangspunten voor het welzijn en de welzijnsinstelling zal hiervan de
uitvoerende zijn . Ten aanzien van de woonomgeving geldt dat de gemeente de
boventoon voert en ervoor zorgdraagt dat deze barrièrevrij, verkeersveilig en
sociaal veilig wordt. Daarnaast kan ze in samenwerking met de corporatie wijkvisies
opstellen waarin aangegeven kan worden welke ontwikkelingen in de wijk van
belang zijn.

Regiefunctie

In onderzoek wordt er vanuit gegaan dat de co rporatie het initiatief neemt en de
projectleider levert . Met het oog op de aankomende Wmo zou het aan te raden zijn
de

gemeente

de

regie

te

geven

en

bijvoorbeeld

een

speciale

wethouder/projectleider aan te wijzen die het proces van de totstandkoming van de
woonservicezone in goede banen leidt .

Vervolgonderzoek

Dit onderzoek richt zich voornamelijk op de groep ouderen, deze groep is echter
heterogeen en bestaat dus uit meerdere doelgroepen met een andere culturele of
etnische differentiatie en met verschillen in lichamelijke status. Onderzocht zou
dienen te worden of deze differentiaties passen binnen het huidige concept van de
woonservicezone.
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Planologische kengetallen worden in dit onderzoek gebruikt om de behoefte aan
woningen in het jaar 2015 te bepalen . Onderzocht zou dienen te worden of
planologische kengetallen daadwerkelijk een goede richtlijn zijn voor het bepalen
kwantiteit.

Er zou onderzoek gedaan kunnen worden naar behoeften naar wonen, zorg en
welzijn, zowel de kwalitatieve als kwantitatieve behoefte.
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Bijlage 1: Begrippenlijst wonen en zorg 1

Bij het omschrijven van wonen en zorg worden meerdere termen gebruikt, terwijl
vaak hetzelfde wordt bedoeld. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende
termen en wordt een korte uitleg gegeven.

Structuur wonen en zorg
Scheiden wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg is de situatie waarin de cliënt zelfstandig woont (huur
of koop) en daarnaast een apart contract heeft met aanbieders van zorg, welzijn en
diensten.
Servicewijk

Gewone

wijk

met een

bovengemiddeld

niveau

van

levensloopbestendigheid

(woning, woonomgeving) een goed geregelde diensteninfrastructuur en een zorg en dienstenaanbod aan huis. Wordt ook wel aangeduid als woonzorgzone.
Woonzorgzone

Kleiner gebied, (circa 10.000 inwoners), binnen een servicewijk waar buitengewone
garanties gelden voor mensen die 24-uurs zorg of zorg op afroep nodig hebben en
waar een aanbod is van beschermd en verzorgd wonen temidden van gewoon
wonen. Meestal als kern een 1• lijns dienstencentrum of zorgsteunpunt Ook
gebruikt als verzamelnaam voor alle initiatieven rond het geschikter maken van
gewonen wijken voor mensen die zorg en/of welzijn nodig hebben.
Eerstelijns dienstencentrum

Combinatie van een centrum voor extramurale zorg en thuiszorg en een centrum
voor dagactiviteiten en welzijnsdiensten.

Spil

van

de woonzorgzone en

de

servicewijk. Steeds vaker opgezet voor alle doelgroepen van zorg en welzijn in een
dorp of wijk.

Kan

zijn ondergebracht in

een

woonzorgcomplex of in

een

multifunctioneel wijkcentrum, samen met de eerstelijns gezondheidszorg.
Tweedelijns zorg -en expertisecentrum

Centrum van expertise inzake verpleging, verzorging en behandeling . Daarnaast
vervullen zij een kortverblijf-functie als regionaal verpleeghotel, alsmede een
beperkte

langverblijf-functie

voor

cliënten

met

zeer

zware

en

complexe

problematiek.

1

Handreiking wonen en zorg, concept, College bouw, Zorgverzekeraars Nederland en Arcares, 2004;
aangevuld en bewerkt door J. Slngelenburg .
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Wonen
Zorgwoning

Woningen waar intensieve zorgverlening mogelijk is. Deze woningen zijn minimaal
rolstoeltoegankelijk

en

-doorgankelijk.

Het

sanitair

maakt

zelfstandig

rolstoelgebruik mogelijk. In de slaapkamer en badkamer kan zonodig gebruik
gemaakt van tilliften. De woningen zijn doorgaans voorzien van alarmering en
domotica.

Levensloopwoning

Gewone zelfstandige woning die geschikt is voor bewoning tot en met de 3• en 4•
levensfase (boven 65 jaar, met gezondheidsproblemen) met minimale fysieke
inspanningen en minimale kans op ongevallen. Nieuwe woningen voldoen aan de
eisen van Woonkeur, bestaande woningen aan eisen van opplussen.

Nultredenwoning

Dit is een woning die zonder trappen van buiten af bereikbaar is en waarbij de
zogenaamde 'primaire ruimtes' (de keuken, het sanitair, de woonkamer en minimaal
één slaapkamer) zich op dezelfde woonlaag bevinden. Drempels in de woning zijn
laag of ontbreken.

Aanpasbare woning

Een aanpasbare woning is relatief geschikt om te worden aangepast tot een
levensloopbestendige woning.

Nultreden

is een

positief kenmerk,

maar niet

noodzakelijk. Ook eengezinswoningen met een interne trap kunnen aanpasbaar zijn .
Daarentegen stelt aanpasbaarheid wel eisen aan de minimale maten binnen de
woning. De term aanpasbare woning wordt soms ook gebruikt als synoniem voor
rolstoeltoegankelijk. Dit is niet hetzelfde als levensloopbestendig, want de eis van
rolstoeltoegankelijkheid geldt bij levensloopbestendige woningen alleen voor de
nieuwbouw. Bij het opplussen van bestaande woningen wordt volstaan met het
niveau van 'rollatortoegankelijk'. Het verschil zit vooral in de ruimtelijke eisen
(draaicirkels).

Aanleunwoning

De naam zegt het al: dit is een woning die aanleunt aan een zorginstelling . De
woningen zijn gelijkvloers en rolstoeltoegankelijk en -doorgankelijk en beschikken
over een alarmeringssysteem met de zorginstelling.
Woonzorgcomplex

Cluster van zelfstandige zorgwoningen waar zorg thuis geleverd kan worden. Vaak
voorzien van multifunctionele ruimten voor dagbesteding en recreatie. Welzijn en
dienstverlening behoren tot het servicepakket van het complex. Veilige en beschutte
bouwvorm met soms een bewaakte entree.
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Verzorgingshuis

AWBZ-verblijfsvoorziening met eenpersoonskamers, enkele tweepersoonskamers en
appartementen. Zorg, signalering, bescherming, toezicht, welzijn en dienstverlening
vormen een integraal pakket met het verblijf.

Verpleeghuis

AWBZ-verblijfsvoorziening voor (intensieve) verpleging en behandeling. Verblijf op
een één -en tweepersoonskamers en soms nog op 3 -of 4 persoonszalen.
Mogelijkheid

van

bedlegerigheid.

24-uurs

Er

zijn

toezicht.

somatische,

Verpleging

mogelijk

psychegeriatrische

en

bij

permanente

gecombineerde

verpleeghuizen. Veel verpleeghuizen hebben ook een functie voor kortdurend
verblijf (revalidatie en verpleging na ziekenhuisopname).
Verzorg wonen

Verzorgd wonen heeft betrekking op zelfstandige wooneenheden of woningen waar
zorg op afroep mogelijk is door de aanwezigheid van infrastructuur voor wonen en
zorg . Het kan varieren van wonen met zorgsteunpunten (ook wel aangeduid als
woonzorgzones) tot woonzorgcomplex met zorg op afroep.

Beschermd wonen

Beschermd wonen kent twee soorten inhoud . In de sector verpleging en verzorging
wordt

onder

beschermd

wonen

een

kleinschalige

groepswoning

met

gemeenschappelijke voorzieningen en 24-uurs zorg met toezicht verstaan. Deze
woonvorm is vooral bedoeld voor dementerende ouderen, maar ook voor ernstig en
meervoudige gehandicapten. Zie ook: kleinschalig wonen. In de gehandicaptenzorg
en geestelijke gezondheidszorg daarentegen wordt de term beschermd wonen ook
gebruikt voor individueel of groepswonen in de wijk met af en toe begeleiding;
hiervoor is de benaming begeleid wonen te prefereren.

Kleinschalig groepswonen

Buiten of binnen het bouwregime van de AWBZ: het voeren van een gezamenlijke
huishouding door een groep cliënten (maximaal 6 tot 8) . Vaak bestemd voor
psychegeriatrische cliënten en verstandelijk gehandicapten .

Afdelingsverblijf

De cliënt verblijft in een groep van maximaal 10 personen in een instelling.
Afdelingen kunnen gesloten (BOPZ-regime), besloten (afsluitbaar en worden soms
gesloten, ook BOPZ) en open (vrije en in -en uitloop) zijn .
ADL -clusterwoningen
Maximaal 20 zelfstandige woningen voor de doelgroep lichamelijke gehandicapten
die eigen regie kunnen voeren. De woningen zijn op maximaal 150 meter rond een
centrale assistentenpost gegroepeerd. Assistentie is 24 uur per dag op afroep en op
afspraak beschikbaar.
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Zorginfrastructuur
Extramurale zorg

Zorg die wordt aangeboden in woongebieden al of niet in combinatie met wonen,
maar zonder verblijf. Wel kan tot de extramurale zorg worden gerekend de nabije
aanwezigheids -of achterwachtfunctie, de hotelfunctie en de welzijnsfunctie als
alternatief voor die in het verzorgings -of verpleeghuis.

Extramurale zorginfrastructuur

Voorzieningen die nodig zijn om zorg en welzijn te kunnen leveren in het kader van
scheiden van wonen en zorg. Deze voorzieningen dienen voor de zelfstandige
(zorg)woningen in een woonzorgcomplex of voor verspreide (zorg)woningen in de
wijk.

Brede

liften,

brede

galerijen,

brede

gangen,

zusterpost,

tijdelijke

opvangplaatsen, alarmeringssysteem, receptie, parkeerplaatsenvoor scootmobiel
kunnen

allen

multifunctionele

tot

zorginfrastructuur

ruimten

voor

behoren .

dagactiviteiten,

Ook
worden

welzijnsruimten,
tot

zoals

zorginfrastructuur

gerekend indien deze (mede) bestemd zijn voor gebruik in het kader van
arrangementen verzorgd en beschermd wonen.

Zorgsteunpunt

Kleinschalige vormen van zorginfrastructuur.

Soms lijkt hieronder alleen de

zusterpost te worden verstaan, soms ook een huiskamer of inloopruimte.

Domotica

!CT-voorzieningen in de woning die dienen als comfort, bescherming en alarmering.
Onder

meer:

kijk

-en

luisterverbinding

met

de

deur

of

alarmpost,

bewegingsalarmering, verlichting bij het verlaten van het bed, gordijnen op afstand
te sluiten of openen, gas of elektriciteit aan -en uitschakelen, brand -en
inbraakbeveiliging.

Zorg
Zorg op afspraak ( planbare zorg)

Tijd en plaats van deze vorm van zorg kunnen van tevoren worden afgesproken.
Bijvoorbeeld: elke ochtend om 8 uur wordt de cliënt uit bed geholpen.
Zorg op afroep (onplanbare zorg)

Tijd en plaats bij het inroepen van deze zorg zijn niet van tevoren bekend. De aard
van de zorg is meestal kortdurend, maar moet wel worden geleverd . Bijvoorbeeld :
hulp bij toiletbezoek.
Zorg bij calamiteiten (noodhulp)

Zorg als opvolging van een alarmsignaal als een calamiteit zich voordoet. Het
initiatief ligt bij de cliënt. Voorbeeld: alarmopvolging na een valpartij of plotselinge
benauwdheid .
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Zorg met 24 -uurs toezicht of 24 -uurs zorg
24-uurs nabije zorg en bescherming , ofwel permanente, niet planbare langdurige,
continue

zorg

voor mensen

met ernstige

psychegeriatrische en

somatische

aandoeningen. Kenmerkend is dat personeel periodiek gaat kijken bij de cliënt, ook
zonder oproep.

Welzijn en dienstverlening
Onder welzijnsdiensten

vallen

in

hoofdzaak drie functies:

participatie in de

samenleving, persoonlijke veiligheid/ geborgenheid en praktische ondersteuning.
Welzijnsdiensten richten zich over het algemeen op degenen die zelfstandig wonen,
al dan niet met zorg . Steeds meer vindt afstemming en integratie plaats van wonen,
zorg en welzijn om samenhangende arrangementen te realiseren.

Participatiediensten
Hieronder

vallen

onder

andere

informatieloketten,

ouderenadviseurs

en

ouderenbezoekers . Kan varieren van algemene of doelgroepsgewijze voorlichting tot
individuele advisering en persoonlijke bemiddeling .

Veiligheid en geborgenheid
Denk hierbij aan sociale alarmering, telefooncirkels en advisering inzake sociale
zekerheid.

Ondersteuning
Het

betreft

servicediensten

klussendiensten,

maar

zoals

ook

maaltijden,

sociaal-culturele

was

-en

activiteiten

linnenservice
zoals

en

beweging,

ontmoeting , educatie en recreatie.

Clusterwoningen
Complexen met gestapelde appartementen die geschikt zijn voor ouderen, waarbij
binnen het complex naast privé ook gemeenschappelijke ruimten aanwezig zijn in
verband met mogelijkheden van 24-uursbegeleiding en nachtelijk toezicht. In het
algemeen zal het programma naast de woonslaapkamer, bij voorkeur met

eigen

sanitair ook omvatten een gemeenschappelijke woonkamer met keuken, een ruimte
voor een

nachtwacht,

zonodig

een grote gemeenschappelijke badkamer en

eventuele berg of dienstruimten . Clusterwonen kan een vorm aannemen van
groepswonen maar kan ook op een individuele manier gevormd worden waarbij
bewoners in de ind ividuele wooneenheid verblijven . Om reden van doelmatigheid
worden clusterwoningen gebouwd in clusters van zes tot twaalf woningen, de
clusters zijn intern door zorgruimten aan elkaa r verbonden.

Geconcentreerde woonzorgvoorziening
Een gegarandeerd, compleet en op de individuele gebruiker afgestemd pakket van
woonhulp en persoonshulp, aangeboden aan op zichzelf wonende ouderen die de
greep op hun leven aan het verliezen zijn en die gehuisvest worden in een
wooncomplex voor ouderen dat ook algemene ruimten bevat.
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Indicatiestelling

Principebesluit over de aard, samenstelling en intensiteit van de benodigde zorg, op
basis van expliciete (indicatie)criteria. Meestal benodigd om in aanmerking te
komen voor gesubsidieerde of verzekerde voorzieningen.

Inleunwoning

Zelfstandige ouderenwoning binnen een verzorgingshuis.

Intramurale zorg/ functies

Zorg of functies die binnen de muren van een instelling worden geboden.
Ouderenwoning

Een woning waarbij de opzet, de afwerking en het voorzieningenniveau afgestemd is
op het gebruik van ouderen.

Persoonsgebonden budget

Budget dat iemand die meer dan drie maanden verpleging of verzorging nodig
heeft, krijgt om de hulpverlening naar eigen keuze in te richten .
Regionaal Indicatie Orgaan (RIO)

Regionaal functionerend orgaan dat de indicatiestelling verricht met mandaat van de
financier.
Seniorenlabel

Indicatie

voor aanpasbaarheid

(oppervlaktematen,

indeling,

van

etc.),

een

woning,

gegeven

toegankelijkheid

en

woningkenmerken

kenmerken

van

de

woonomgeving zoals bereikbaarheid van voorzieningen . Tegenwoordig vervangen
door WoonkeurlabeL
Serticeflat

Een serviceflat is een ruime woning, vaak in het duurdere segment gesitueerd in
een, vaak grootschalig, project voorzien van veel faciliteiten . Voor de bewoners is er
een ruim dienstenpakket aanwezig o.a . technische diensten, zorgdiensten en
welzijnsdiensten . Er is een bewaakte entree en een conciërge.
Woontussenvoorzieningen

Wooncomplexen voor ouderen die een beschutte woonsituatie beogen te bieden,
waar enigerlei vorm van hulp wordt gegeven en waarin meestal ook algemene
ruimten aanwezig zijn.
Zorgkruispunt

Het zorgkruispunt is de uitvalsbasis voor zorg op maat in de woonzorgzone of voor
een deel van de zone. Het heeft een centrumfunctie in de 'zorgcirkel' en bestaat uit
een zorgpost voor 24-uurszorg op afroep (onplanbaar) en eventueel een medisch
centrum, een ziekenboeg en een dagopvang.
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Zone informatiepunt

Het zone informatiepunt is een coördinatiepunt van waaruit wordt gezorgd dat een
breed scala aan functies naar bewoners toe gebracht kan worden of dat de bewoner
naar een functie wordt gebracht. Het werkt sector overstijgend.
Mantelzorg

Informele zorg door familie, vrienden of kennissen.
Woonhulp
Elke vorm van assistentie bij het voeren van het huishouden en zonodig aanpassen
van woning en woonerf en bij het aanbrengen van veranderingen in de woonsituatie
en woonomgeving.
Persoonshulp

Elke vorm van assistentie bij het voeren van de huishouding, der verzorging van
zichzelf en het onderhouden van persoonlijke contacten .
Thuiszorg

Een gegarandeerd, compleet en op de individuele gebruiker afgestemd pakket van
woonhulp en persoonshulp, aangeboden aan de op zichzelf wonende ouderen die
de greep op hun eigen woon -en leefsituatie aan het verliezen zijn. Voor rekening
en onder regie van een tehuis waarvoor ze een indicatie bezitten.
Zorggarantie

De in organisatorische maatregelen verzegelde intentie om een compleet en op de
individuele

gebruiker

afgestemd

pakket

van

woonhulp

en

persoonshulp

garanderen.
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Bijlage 2: WegWijs Boxtel
Welzijnsaanbod
Er zijn verschillende instanties die welzijn en maatschappelijke dienstverlening
aanbieden. Over het algemeen zijn dit de standaard instanties. Van belang voor de
doelgroep is met name WegWijs Boxtel 2 •

WegWijs Boxtel denkt mee, adviseert, lost op, begeleidt, verwijst en regelt. Kortom:
WegWijs Boxtel maakt letterlijk wegwijs in de wirwar van voorzieningen, regelingen
en vergoedingen die er zijn op het terrein van wonen, welzijn, zorg en inkomensondersteuning. Voor diverse zaken kan bij WegWijs meteen een aanvraag worden
ingediend.

WegWijs Boxtel helpt onder meer met :
-

Huursubsidie en vangnetregeling

-

Bijzondere bijstand

-

Vrijwilligerswerk

-

Verpleging en verzorging thuis
Verpleging en verzorging in een zorg- of verpleegcentrumi-huis

-

Voorzieningen voor mensen met een handicap, zoals vervoersvoorzieningen,
rolstoelen

en

woonvoorzieningen

die vallen

onder de Wet Voorzieningen

Gehandicapten
-

Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats

-

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

-

Welzijnsfonds

-

Maaltijdvoorziening

-

Subsidie maaltijdvoorziening

-

Sociale alarmering

-

Aanleunwoningen

-

Mantelzorg

-

Algemeen maatschappelijk werk

-

Bureau sociaal raadslieden

De volgende organisaties werken mee aan WegWijs Boxtel:
-

Delta stichting welzijn Boxtel

-

Gemeente Boxtel

-

Regionaal Indicatie Orgaan regio 's-Hertogenbosch

-

Stichting Carolus-Liduina-Lindenlust

-

Zorggroep Elde

-

Stichting Thuiszorg regio 's-Hertogenbosch

-

Woonstichting St. Joseph

2
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Regelgeving wonen
Hieronder vindt u informatie over het BBSH, het woning- waarderingsstelsel,
huurrecht, huursubsidie, het bouwbesluit en ruimtelijke ordening.

Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH)

Het

BBSH

vormt

de

woningbouwcorporaties.

juridische
In

2001

is

basis

voor

Wonen

en

het

functioneren

Zorg toegevoegd

van

de

als zesde

prestatieveld. Meer informatie in het dossier BBSH op de site van VROM . Bij de
actuele vragen op deze site vindt u meer informatie over de jaarlijkse rapportage.

Woningwaarderingstelsel

Met het woningwaarderingsstelsel (wws) wordt de kwaliteit van een huurwoning in
punten

uitgedrukt. Het wws wordt ook wel

'puntenstelsel'

genoemd, meer

informatie in het dossier Woningwaarderingsstelsel op de site van VROM. De
regeling

serviceflatwoningen

maakt het mogelijk de woningwaardering

voor

woningen met extra voorzieningen en diensten met 35% te verhogen.

Huursubsidie

Het recht op huursubsidie voor mensen die de huurprijs niet geheel zelf kunnen
betalen is vastgelegd in de huursubsidiewet. Zie ook dossier Huursubsidie op de site
van VROM. In principe betreft dit zelfstandige woningen. Ook bewoners van
onzelfstandige woonruimte kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking
komen voor huursubsidie. Tenslotte is er een aparte regeling voor groepswoningen.
Deze drie regelingen worden uitgebreid beschreven in het artikel Huursubsidie voor
ouderen.

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit bevat de minimum technische voorschriften voor gebouwen zoals
woningen, kantoren, winkels en dergelijke. Het Bouwbesluit is in 1992 in werking
getreden en daarmee werden de technische bouwvoorschriften voor het hele land
gelijk. Op 1 januari 2003 is een nieuw Bouwbesluit in werking getreden . Meer
informatie in het dossier Bouwregelgeving op de site van VROM.

3
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Ruimtelijke ordening
Hoe Nederland er nu en in de toekomst uit moet zien, wordt geregeld in ruimtelijke
plannen . Zowel het Rijk, de provincies als de gemeente maken zulke plannen. Hoe
deze tot stand komen en gewijzigd worden, is geregeld in de Wet op de Ruimtelijke
Ordening (WRO). De wet wordt naar verwachting in 2005 vervangen en zal sterker
de nadruk leggen op gemeentelijk beleid. Meer informatie in het dossier Ruimtelijke
Ordening op de site van VROM.
De IWZ-notitie 'Contouren en contingenten ' bevat een handzaam overzicht van
wetten, regels en planningsinstrumenten rond het ruimtelijke beleid in wonen en
zorg.

Regelgeving zorg en welzijn
Hieronder vindt u informatie over de AWBZ, WZV, Extramurale zorginfrastructuur en
de Wmo .

Wmo
In voorbereiding is een nieuwe Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
Hiermee wil het kabinet een duidelijker onderscheid maken tussen ' zorg ' en
'maatschappelijke ondersteuning'.
De AWBZ komt straks pas in beeld als 'zware zorg' is vereist: professionele zorg en
verpleging. Maatschappelijke ondersteuning zal onder de nieuwe Wmo vallen en
gaat over de ondersteuning en begeleiding die het mensen mogelijk moet maken
om volwaardig aan de maatschappij deel te nemen. De gemeente is hier
verantwoordelijk voor. Opdracht aan gemeenten
De Wmo vraagt van gemeenten inclusief beleid gericht op bevordering van
zelfredzaamheid van burgers, hun maatschappelijke participatie en de leefbaarheid
van de woonomgeving. Daarnaast vraagt de Wmo van gemeenten individueel
geïndiceerde

voorzieningen

aan

mensen

Gemeenten zijn de eerste jaren van

die

daarop

aangewezen

de Wmo verplicht om

zijn .

huishoudelijke

verzorging, rolstoelen en scootmobiels aan hun inwoners te leveren . De tijdelijke
zorgpl icht moet een zorgvuldige overgang van de voorzieningen uit de AWBZ en de
WVG naar de Wmo garanderen.

Inhoud
De invoering van de Wmo is stapsgewijs voorzien. De volgende wetten en
regelingen wil VWS onderbrengen in de Wmo .

Welzijnswet
De Welzijnswet wordt nu al door de gemeenten uitgevoerd . De huidige welzijnswet
wordt direct bij de start van de Wmo in zijn geheel ondergebracht in de Wmo .
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Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG)

Ook deze wet wordt al uitgevoerd door de gemeenten en wordt direct bij aanvang
ondergebracht in de Wmo.
Aantal subsidieregelingen

De

volgende

subsidieregel ingen

gaan

bij

aanva ng

naar

de

Wmo :

de regeling mantelzorgondersteuning , de regeling Diensten bij wonen met zorg,
ADL-clusterregeling ,

Zorgvernieuwingsgelden

GGZ,

Openbare

Geestelijke

Gezondheids Zorg (komt deels uit AWBZ en deels uit Wet Collectieve Preventie
Volksgezondheid).
Huishoudelijke zorg

Over overheveling van de huishoudelijke zorg van de AWBZ naar de Wmo is nog
veel (politieke) discussie. De discussie gaat over het overhevelen van een deel óf
van alle huishoudelijke zorg, maar ook of dit gefaseerd of juist in één keer zou
moeten gebeuren . Overheveling van een deel van de huishoudelijke zorg zou de
enkelvoudige huishoudel ijke zorg kunnen betreffen, dat wil zeggen huishoudelijke
zorg als er geen indicaties voor andere AWBZ-functies zijn. VWS toetst in 'pilots
huishoudelijke zorg' of de gehele huishoudelijke zorg in de Wmo ondergebracht zou
kunnen worden. Lees meer.
Onderdelen van ondersteunende en activerende begeleiding

Uitgaande van invoering van de Wmo in 2006 heeft VWS het plan in 2007
onderdelen van de ondersteunende en activerende begeleiding van de AWBZ naar
de Wmo over te hevelen .

MEE
Deze cliëntondersteuning gehandicapten wil VWS in 2008 overhevelen naar de
Wmo.
Prestatievelden maatschappelijke ondersteuning

1.

Sociale samenhang en leefbaarheid.

2.

Preventieve ondersteuning van jeugdigen .

3.

Informatie, advies en cliëntondersteuning.

4.

Ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers .

5.

Bevorderen van maatschappelijke verkeer en zelfstandig functioneren van
mensen met een beperking.
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6.

Voorzieningen voor mensen met een beperking.

7.

Maatschappelijke opvang.

8.

Bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg.

9.

Bevorderen van verslavingsbeleid.

AWBZ

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt zorg en ondersteuning bij
langdurige ziekte, handicap of ouderdom . Een overzicht van overheidsstukken rond
de AWBZ staat op de site van VWS.
Binnen de AWBZ kan zorg geboden worden in natura of in de vorm van een
Persoonsgebonden Budget (PGB) . Informatie over het PGB vindt u op de website
van VWS.
De uitgaven in de AWBZ zijn de laatste jaren sterk gegroeid. Het kabinet wil deze
groei beheersen. De AWBZ wordt daarbij teruggebracht tot de kern: alleen de
onverzekerbare zorg (zoals langdurige opname in een instelling) en een aantal
echte zorgfuncties die bij mensen thuis geboden worden, worden in de toekomst
nog

uit

de

AWBZ

vergoed.

De

indicatiestelling

wordt

aangescherpt

en

gecentraliseerd, de contracteerplicht van zorgkantoren afgeschaft en delen van de
AWBZ

zoals

de

huishoudelijke

zorg

en

extramurale

begeleiding

worden

ondergebracht in een nieuwe wet; de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Op de website Opkopzorg.nl vindt u informatie over de modernisering van de AWBZ.
Een overzicht van overheidsstukken rond de Wmo staat op de site van VWS.
Zorgaanzet.nl informeert u over actuele ontwikkelingen rondom de vernieuwing van
het zorgstelseL

wzv
Intramurale bouw
De Wet Ziekenhuisvoorzieningen (WZV) regelt de bouw van zorgvoorzieningen voor
verblijfspatiënten. In de loop van 2005 wordt de WZV vervangen door de Wet
Toelating Zorginstellingen (WTZi).
De term Bouw in de WZV staat voor nieuwbouw, huur, renovatie en aan- en
verkopen van onroerend goed.
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Voor intramurale bouw is een 'verklaring van behoefte en financiering' vereist. Deze
verklaring dienen instellingen aan te vragen bij VWS via het College Bouw
Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ).
Ook is een vergunning nodig van het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) .
Op de website van het College Bouw vindt u meer informatie over de procedures en
eisen rond intramurale bouw.

Semimurale bouw

Semimurale bouw is de bouw van zorgvoorzieningen door verblijfsinstellingen
waarbij

de

dagbesteding

apart

is

geregeld .

Het

gaat

bijvoorbeeld

om

gezinsvervangende tehuizen en dagverblijven voor ouderen en kinderen. Voor de
bouw van semimurale zorgvoorzieningen (dus ook voor bijvoorbeeld een nieuw
gebouw voor dagbesteding) is toestemming en financiering nodig van VWS. De
bouw van voorzieningen voor de semimurale zorg valt onder de Tijdelijke
Verstrekkingen Wet Maatschappelijke Dienstverlening (TVWMD). Lees meer over de
procedures voor de semimurale bouw .
Als de WTZi van kracht wordt vervalt het onderscheid tussen intra- en semimuraal.

Kleinschalige woonvoorzieningen

Een kleinschalige woonvoorziening in de gehandicaptenzorg is een woonvoorziening
buiten een instellingsterrein. Er mogen maximaal 12 personen per postcode wonen
en maximaal zes personen per huishouden. In de psychiatrische zorg betreft het de
Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW) . Deze woonvoorzieningen
vallen

buiten

de

intramurale

en

semimurale

bouwregelingen .

Instellingen kunnen bouw voor kleinschalige woonvoorzieningen in overleg met hun
zorgkantoor realiseren.

Er is geen tussenkomst van VWS of College Bouw

Ziekenhuisvoorzieningen nodig .

Na de bouw moet wel de toelating van de instelling gewijzigd worden bij het College
voor zorgverzekeringen (CVZ). Meer informatie leest u in de CTG-beleidsregels voor
kleinschalige woonvoorzieningen en RIBW's. (bron: VWS)
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Extramurale zorginfrastructuur
Extramurale functies, ook als daarvoor moet worden gebouwd, vallen buiten de
WZV . Met het doorvoeren van de modernisering van de AWBZ per 1 april 2003, is
de regeling die er binnen de WZV was voor zorg infrastructuur bij scheiden wonen
zorg vervallen . Het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) zal een regeling
ontwerpen die past in de tarieven voor zorginstellingen .

De tijdelijke

beleidsregel

zorgverlening ' geldt

' Overgangsregeling

vanaf

1

april

2003

kapitaalslasten
en

wordt

extramurale

ook

in

2005

gehandhaafd. Zorginstellingen (nu ook thuiszorg) kunnen aanspraak maken op deze
regeling voor het bouwen of huren van zorgruimten die nodig zijn voor het verlenen
van extramurale zorg .
In het artikel 'Spoorboekje voor de overgangsregeling kapitaalslasten extramurale
zorgverlen ing ' vindt u meer informatie over de maatstaven waar u bij uw aanvraag
vanu it moet gaan.

Het ontbreken van een structurele regeling veroorzaakt onrust binnen de sector. De
huidige regeling is tijdelijk. Daarbij komt nog dat de feitelijke toezegging over de
vergoeding pas gegeven wordt op het moment dat het gebouw er al staat.

Subsidies
Landelijke subsidies
Hieronder worden vier landelijke subsidieregelingen toegelicht : de Subsid ieregeling
diensten bij wonen met zorg, het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, het
SVn Plusfonds voor leefkwaliteit in stedelijke vernieuwing en de Regeling subsid ies
diensten Kenniswijk 2004.

Diensten bij wonen met zorg

De Subsidieregeling diensten bij wonen en zorg (pdf-bestand) is er op gericht om
intramurale opname te voorkomen en om te stimuleren dat cliënten die nu nog in
een instelling wonen weer zelfstandig gaan wonen. Met de regeling kunnen diensten
gesubsidieerd worden die langer zelfstand ig wonen mogelijk maken . Het gaat dan
bijvoorbeeld om alarmeringsservice, maaltijdservice, sociaal-culturele activiteiten en
specifieke cl iëntondersteuning .

De regeling geldt vanaf 1 januari 2004 en vervangt de regeling extramurale
dienstverlening van 2003 . De nieuwe regeling is - in tegenstelling tot de vorige beperkt tot verblijfsgeïndiceerden en uitgebreid tot de hele AWBZ. Het is de
bedoeling de regeling op te nemen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die
in 2006 van kracht moet worden .
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De zorgkantoren voeren de regeling uit, binnen de spelregels die het College voor
Zorgverzekeringen (CVZ) heeft vastgesteld. De beschikbare middelen worden
verdeeld over de zorgkantoren naar rato van het aantal 75-plussers. Overheveling
van middelen tussen de zorgkantoren is mogelijk. Voor 2004 is ruim € 49 miljoen
beschikbaar.

Het artikel Diensten bij wonen met zorg geeft meer informatie over de uitvoering
van de regeling door de zorgkantoren.

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
Op 1 januari 2005 gaat de tweede periode van het Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing (ISV) van start. Gemeenten kunnen op grond van het ISV2 financiële
middelen krijgen voor fysieke ingrepen met het oog op de revitalisering van het
stedelijk gebied. In het Actieplan Investeren voor de Toekomst van VROM en VWS
wordt het ISV2 vermeld als een instrument voor het realiseren van de kwantitatieve
opgave tot 2015 voor wonen met zorg en welzijn. Het totale budget bedraagt € 1,3
mld .
In de uitgebreidere beschrijving ISV (pdf, 17 kB) vindt u meer details over de
subsidie.

SVn Plusfonds voor leefkwaliteit in stedelijke vernieuwing
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) heeft zijn
eigen vermogen omgezet in een revolverend investeringsfonds. Bij dit fonds kunnen
deelnemende gemeenten een 'zachte' lening krijgen voor projecten die bijdragen
aan

leefbaarheid

en

leefkwaliteit

in

stedelijke

herstructureringswijken

en

dorpskernen. Voorbeelden zijn buurtcentra en projecten wonen/zorg voor ouderen
en maatschappelijke functies. Lees persbericht SVn. Minister Dekker van VROM wil
onderzoeken of er binnen de wet ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing)
mogelijkheden zijn om gemeentelijke stortingen in het fonds te doen. Lees
persbericht VROM.

Provinciale subsidies
Elke provinciaal bestuur is betrokken bij het totstandkomen van het aanbod aan
wonen, zorg en welzijn in de desbetreffende provincie. Deze betrokkenheid is veelal
vastgelegd in beleidsnota's en heeft regelmatig de vorm van het organiseren van
samenwerking tussen de betrokken partijen . Soms worden daarnaast ook subsidies
verstrekt die deze samenwerking bevorderen of die investeringen, bijvoorbeeld in
multifunctionele centra, stimuleren.
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Hieronder wordt per provincie een overzicht van regelingen gegeven.
In de lijst staan de regelingen die op dit moment bij ons bekend zijn (laatst
bijgewerkt augustus 2004). Informeer zelf ook altijd bij de Provincie of er nog
andere regel ingen zijn waar u gebruik van kunt maken.

Groningen

•

Bijdrageregeling

voor

investeringen

in

multifunctionele

gebouwen:

investeringen in nieuwe multifunctionele gebouwen in dorpen en kernen
met minder dan 4.000 inwoners.
•

Stimuleringsfonds zorg: vernieuwingen ondersteunen op het gebied van:
wonen; welzijn; zorg.

•

Lokale loketten wonen, welzijn, zorg: ondersteuning van gemeenten bij de
opzet van een loket wonen, welzijn, zorg, met financiële middelen en een
ondersteuningspakket.

Friesland

•

Verdeelplan Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2004 (deel Wonen
en zorg) : projecten subsidiëren die bijdragen aan de kwaliteit van de
woon- en leefomgeving en waarin zorg en wonen worden gecombineerd.

Drenthe

•

Budget woonzorgstimulering: het budget biedt mogelijkheden voor een
eenmalige subsidie aan projecten waarmee een kleinschalige woonvorm
gerealiseerd kan worden of waarmee mensen zelfstandig kunnen blijven
wonen.

•

Subsidieregeling integraal ouderenbeleid (scroll naar: 3.6.C. 9) : subsidie
verlenen in de kosten van projecten die zich richten op de zelfredzaamheid,
zelfstandigheid, integratie en participatie van ouderen in de samenleving,
alsmede op het bevorderen van de solidariteit tussen de generaties.

Overijssel

•

Programma Samenhang in wonen/welzijn/zorg ouderen: stimuleren van
vernieuwing in het lokaal/regionaal integraal ouderenbeleid door het mede
subsidiëren van experimentele voorbeeldprojecten die als doel hebben het
verbeteren van de aansluiting tussen wonen, welzijn en zorg door middel
van een gebiedsgerichte aanpak
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•

Jaarprogramma zorg 2004: Zorg, wonen en welzijn: zorgposten-plus en
woonzorgzones: 1. zorgposten-plus: behoud van huisartsenzorg in dorpen
en

stadswijken

door het bundelen

van

eerstelijnsvoorzieningen;

2.

ondersteuning van gemeentelijke projecten voor woonzorgzones.
•

Dometicatoepassingen (ICT voorzieningen): mensen met een zorgbehoefte
kunnen langer thuis blijven wonen als er in hun woning technisch
intelligente voorzieningen worden aangebracht, waarmee de zorg in huis
kan worden geleverd . De subsidies aan zorgwoningen worden verstrekt na
overleg met de gemeente, op basis van een gemeentelijk woon- en
renovatieplan. De subsidie kan door gemeenten, woningbouwcorporaties,
zorgvragers en -aanbieders worden aangevraagd .

Gelderland

•

Subsidieregeling

Kulturhusen:

gemeenschapsvoorziening

nieuwe

stijl

gericht op gezamenlijkheid, gekenmerkt door integratie van voorzieningen
die behoren tot de basisbehoeften van burgers.
•

Programma Ontgroening en Vergrijzing:

1. Gebiedsgerichte aanpak, bevorderen van het tot stand brengen van een

gebiedsgericht uitvoeringsprogramma voor wonen, welzijn en zorg op
(boven)gemeentelijk

niveau

door

een

bijdrage

in

de

proces-

en

ontwikkel kosten .
2. Bijdragen aan de realisatie en continuïteit van woonservicegebieden.
3. Zorgdragen voor een passend aanbod aan woonvoorzieningen door
deconcentratie en

extramuralisering

bijdragen

aan

de

realisatie

en

continuïteit van woonservicegebieden ; van zorginstellingen, bijdrage aan
proces-

en

ontwikkelkosten van

voorbeeldprojecten.

4. Stimuleren van verdere ontwikkeling en toepassing van ICT en
domotica.

Flevoland

•

Beleidsregel Provinciale Bijdrageregeling Wonen, welzijn en zorg (scroll
naar
1.

All):

Projecten

op

het

gebied

van

technolog ische

vernieuwing.

2. Projecten op het gebied van vernieuwing van welzijn en dienstverlening.
3. Projecten op het gebied van zorgvriendelijke wijken/buurten.
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Utrecht

•

Wel

Thuis!

(programma

wonen,

zorg

en

welzijn):

1. Woonzorgstimuleringsregeling: subsidiering van projecten die mensen
passende

combinaties

bieden

van

en

wonen,zorg

welzijn.

2. Stimuleren en ondersteunen gemeenten bij het ontwikkelen van het
beleid op het gebied van wonen, zorg en welzijn en het invullen van hun
regieroL

Noord-Holland

•

Ouderenzorg

Wonen

Plus:

Projecten

die voorzieningen

en

diensten

aanbieden, afgestemd op behoeften van ouderen. Het gaat om wonen met
wat extra hulp.
•

Wijksteunpunten Plus: Activiteitencentra waarin en van waaruit zorg en
dienstverlening wordt geboden.

•

Stimuleringsprogramma Wonen, Welzijn en Zorg 2003-2007: stimulans
van integrale uitvoering van het WWZ beleid. Er zijn vijf proefgemeenten
geselecteerd

die

uitvoering

gaan

geven

aan

een

innovatief

en

samenhangend woon, welzijn en zorgbeleid. Bovenstaande bestaande
provinciale regelingen zullen ingezet worden bij de uitvoering van het
stimuleringsprogramma.

Zuid-Holland

•

Zuid-Holland Seniorproof: Gemeenten gaan samen met hun inwoners van

55 jaar en ouder aan de slag om toekomstgericht ouderenbeleid te
De

ontwikkelen .

provincie

ondersteunt

deze

lokale

projecten

door

praktische ondersteuning en door het geven van subsidie.
•

Actieprogramma

'Zorg,

Welzijn

en

Wonen

2003-2004' :

1. Het beschikbaar stellen van middelen aan de Regionale Patiënten en
Consumenten Platforms om samen met andere partijen initiatieven te
starten door in hun regio's andere betrokken partijen (zorgverzekeraars,
zorgaanbieders, gemeenten en/of welzijnsorganisaties) uit te nodigen
samen met hen tot vernieuwende vraaggerichte initiatieven te komen .

2. Ondersteuning van deRegionale Zorgberaden en Regionale Commissies
Gezondheidszorg om in de regio te komen tot projecten op het terrein van
welzijn

zorg,

en

wonen.

3. Reservering van een bedrag om provinciaal knelpunten op het terrein
van zorg, welzijn en wonen op te pakken: onderdelen van het zorg-,
welzijns-

en

woonbeleid

waar

gemeenten,
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woningcorporaties en stichtingen welzijn niet uitkomen, omdat regelgeving
ontbreekt of te star is.

Zeeland

•

Programma Wonen, Zorg en Welzijn : stimuleren van het realiseren van
woonzorgzones en zorgwoningen door: subsidiëring van proceskosten bij
de

uitvoering

van

stimuleringssubsidies

het
voor

regionaal
de

spreidingsplan

zorg-

en/of

zorgwoningen;

welzijnscomponent

in

kleinschalige projecten woonzorgzones en zorgwoningen .

Noord-Brabant

•

Combifonds

Wonen,

bouwkund ige

Zorg,

Welzijn:

voorzieningen :

weizijnsarrangementen

en

stimuleringssubsidies

woon-zorgaccommodaties

multifunctionele

voorzieningen

voor
met

om

het

voorzieningenniveau (leefbaarheid) te versterken.
•

Vitaal Grijs :
o

Het project 'Blijvend thuis in eigen huis' heeft tot doel om ouderen
te bewegen zelf maatregelen te nemen om hun eigen huis
geschikt te maken voor bewoning op hogere leeftijd .

o

Domotica:

modelwoning,

dometicacentrum

waar

woningcorporaties, zorgaanbieders, gemeenten, architecten en
ouderen

terechtkunnen

voor

informatie

en

voorlichting.

Woningprojecten met dometicavoorzieningen.

Limburg

•

Beleidsregel Wonen-welzijn-zorg : Stimuleren van het zo lang mogelijk
zelfstandig blijven wonen van zorgvragers in de eigen woonomgeving, in
combinatie met een aanbod van zorg en welzijn op maat, door het
omzetten van intra- en semimurale zorg in (intensieve) extramurale zorg,
door :
1. De totstandkoming van zorgwoningen door nieuwbouw of aanpassing

van

2.
3.

bestaande
Het
Het

van

bevorderen
ontwikkelen

en

gebouwen.

scheiden

realiseren

van

van

wonen

duurzame

en

zorg .

maatschappelijke

steunsystemen.
4. Het realiseren van toepassing van iet.
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Fondsen
Een aanzienlijk aantal fondsen draagt bij aan projecten die het welzijn van ouderen
bevorderen. Ook projecten op het gebied van wonen met zorg en welzijn kunnen
daaronder vallen .
Hieronder vindt u een overzicht van een aantal fondsen (laatst bijgewerkt augustus
'04). De opsomming is echter niet volledig . Ga altijd ook zelf op zoek. Sommige
fondsen werken regionaal of heel specifiek voor een bepaalde doelgroep of
werkterrein.
Op de websites van de fondsen staat informatie over de eisen waaraan uw project
moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Heeft u zelf goede ervaringen met een fonds op het terrein van wonen met zorg en
welzijn

en

staat dit fonds nog

niet vermeld,

geef dit dan

door via

het

contactformulier op onze site.

Overzicht relevante fondsen:

•
De

Centraal Fonds RWZ
Stichting

Centraal

Fonds

RVVZ

(Reserves

Voormalige

Vrijwillige

Ziekenfondsverzekeringen) wil een bijdrage leveren aan de zorgvernieuwing in
Nederland. Daartoe financiert en stimuleert het vernieuwende projecten en
initiatieven in de gezondheidszorg. Een voorbeeld is het project Dometica
Buurzorgteam .

•

Nationaal Fonds Ouderenhulp

Het Nationaal Fonds Ouderenhulp helpt kwetsbare ouderen in Nederland .
Hierbij

richt

het fonds

zich

op

vier speerpunten:

het bestrijden

van

eenzaamheid, het tegen gaan van verborgen armoede, het vergroten van de
veiligheid en de verbetering van de ouderenzorg.

•

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds richt zich op projecten die een bijdrage aan het zelfstandig
functioneren van mensen in de samenleving. Projecten gericht op mensen erbij
laten horen . Voorbeelden van

projecten die gesteund worden zijn o.a.

wijkcentra en buurthu izen,maatschappelijk advies en informatiewerk, begeleid
wonen.
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•

RCOAK
De Stichting Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor verleent steun aan
initiatieven die bijdragen aan het welbevindenvan kwetsbare groepen in de
samenleving. Projecten die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen
hebben prioriteit. Vergroting van de diversiteit van het aanbod woon - en
welzijnsvoorzieningen

voor

ouderen

is

één

aandachtpunten

in

het

subsidieprogramma 2004-2005.
•

SKaN -fonds, voorheen Stichting Katholieke Noden

Het SKaN-fonds wil een vangnet zijn in de Nederlandse samenleving . De
katholieke opdracht tot dienstbaarheid is daarbij het uitgangspunt. Speciale
aandachtsgebieden zijn o.a. de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg .

•

Stichting Fonds 1818

De Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen steunt projecten die mensen
in

staat

stellen

zelfstandig

en

gelijkwaardig

deel

te

nemen

aan

het

maatschappelijke leven. Fonds 1818 werkt op een breed terrein: cultuur,
educatie, gezondheid, kunsten , milieu, natuur, recreatie, sport en welzijn. In
beginsel steunt Fonds 1818 aanvragen uit de gemeenten Delft, Den Haag,
Leiden, Noordwijk, Zoetermeer en hun randgemeenten . Het Fonds steunt ook
ontwikkelingen in zijn werkgebied die voor andere delen van Nederland tot
voorbeeld kunnen zijn. Landelijke projecten die bijdragen aan de leefbaarheid
in de reg io van het Fonds passen eveneens binnen de doelstelling . Voorbeelden
zijn steun aan woongroepen van ouderen en een project maaltijdvoorziening
voor ouderen.

•

Stichting Sluyterman van Loo

De Stichting Sluyterman van Loo - Stimuleringsfonds ouderenprojecten biedt
financiële

ondersteuning

verbeteren

van

aandachtsgebieden

aan

ouderen
zijn :

projecten
die

in

die het welzijn

Nederland

huisvestingsprojecten

wonen.
voor

en

welbevinden

Twee

kwetsbare

andere
groepen

ouderen in de regio Kennemerland en de financiering van de Sluyterman van
Loo Leerstoel in de Toegepaste Sociale Gerontologie aan VU Amsterdam .
Voorbeelden van projecten zijn hospices voor ouderen, gemeenschappelijke
ruimtes in woongroepen van ouderen en projecten gericht op het verminderen
van eenzaamheid . Voor 2004 en 2005 loopt het themaprogramma Ouderen en
Levenskunst.

•

VSBfonds
Het VSBfonds steunt op het gebied van zorg en welzijn projecten die de
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zelfstandigheid, zelfredzaamheid, sociale activering en de kwaliteit van
deelnemers aan de Nederlandse samenleving bevorderen. Bijzondere
aandacht is er voor ouderen , GGZ-cliënten, mantelzorgers, gehandicapten,
allochtonen en dak- en thuislozen. Andere terreinen waarop het VSBfonds
actief is zijn ;

natuur& milieu,

kunst& cultuur en

sport& recreatie.

Op de website vindt u onder de kop Wegwijs in fondsenland ook informatie
over andere fondsen en informatiebronnen.>
•

ZonMW
ZonMw werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezond heid door
het

stimuleren

en

financieren

van

onderzoek,

ontwikkeling

en

implementatie.
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De opbouw van het startdocument4 kan als volgt zijn:
1.

Kenmerken van de huidige situatie
a.

2.

b.

Zorgaanbod

c.

Welzijnsaanbod en dienstverlening

d.

Spelers

e.

Algemene voorzieningen

Kenmerken van de vraag
a.

3.

4.

Woningaanbod

Bevolkingsomvang en opbouw

b.

Omvang van de cliëntengroep

c.

Verwachte ontwikkelingen in de toekomst

Schets van de woonzorgzone
a.

Naar welke wijken of dorpen gaan de gedachten uit

b.

Toepassen kengetallen wonen en zorg

c.

Mogelijke voorzieningen en woonvormen

Projectaanpak
a.

Betrokken partijen

b.

Vervolgstappen

• Nouws en van der Linden, 2003 , Aan de slag met woonzorgzones .
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Algemeen
Vraagsturing : wat houdt dit in? Hoe kan de vraagsturing gerealiseerd worden?
Welke voorwaarden moeten worden vervuld?
Doelgroepen : wat zijn de primaire en secundaire doelgroepen waarvoor de
respondent werkt?
Scheiden van wonen en zorg
Principe : is scheiden van wonen en zorg ook wenselijk voor cliënten die 24-uurs
zorg nodig hebben?
Uitzonderingen: welke uitzonderingen moeten er blijven gelden?
Voorwaarden: aan welke voorwaarden moet worden voldaan om scheiden van
wonen en zorg mogelijk te maken?
Ruimtelijke structuur
Wijkmodel: vindt de respondent het STAGG-model een goed uitgangspunt voor
de herstructurering van wonen, welzijn en zorg?
Herstructurering: is spreiding van de huidige voorzieningen nodig?
Servicecomplexen: ontstaat er geen concurrentie tussen wijkvoorzieningen
enerzijds en intern gerichte voorzieningen in servicecomplexen anderzijds?
Tweedelijns zorgcentra en expertisecentra : wat is de visie van de respondent
op

het

transformeren

van

verblijfscentra

tot

expertisecentra

en

het

deconcentreren van een groot deel van de verblijfsfunctie?
Tempo en ambitieniveau
Transformatieproces: hoe moet de overgang van de oude gebouwen naar de
nieuwe voorzieningen plaatsvinden?
Boekwaarde probleem: is de respondent bereid en heeft hij mogelijkheden om
een bijdrage te leveren aan versnelde herstructurering door een oplossing te
vinden

voor

het

boekwaarde

probleem

van

bestaande

voorzieningen/

woningen?
Woningvoorraad
Levensloopbestendigheid: aan welke voorwaarden moeten de woningen voor
ouderen en gehandicapten voldoen?
Oplosstrategie:

welke strategie moet gevolgd worden bij het planmatig

opplussen van de woningvoorraad? Komen woningen rond het servicecentrum
eerder aan de beurt?
Eigenaar-bewoners: hoe kunnen eigenaar-bewoners meeprofiteren van de
woonzorgzone?
Proces van samenwerking
Organisatie

van

de

interne

samenwerking:

projectorganisatie het best vorm worden gegeven?

5

Nouws en van der Linden, 2003, Aan de slag met woonzorgzones .
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Rechtspersoon: vindt de respondent dat een nieuwe rechtspersoon wenselijk is
om het proces te trekken en/of om het nieuwe aanbod te organiseren?
Regiovisie en rolverdeling : welke plaats heeft het visiedocument woonzorgzone
binnen het proces van regiovisie vorming?
Samenwerkingsconvenanten:

wat

moet

er

geregeld

worden

tussen

de

samenwerkingspartners? Hoe moeten risico's worden afgedekt? Wie heeft welke
verantwoordelijkheden?
Zijn er meerdere samenwerkingsnetwerken zoals bijvoorbeeld wonen, zorg?
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Wat is Opplussen?
Opplussen is het verbeteren van bestaande woningen en woongebouwen zodat
ouderen

en

mensen

met een

lichte functiestoornis kunnen

wonen

in

een

toegankelijk, bruikbaar en veilig huis. Om te bepalen aan welke eisen een
opgepluste woning moet voldoen, zijn diverse onderzoeken uitgevoerd met ouderen
en mensen met lichte functiestoornissen. Ook is veelvuldig overleg gepleegd met
belangengroeperingen . Een uitgebreide begeleidingscommissie heeft het pakket van
eisen en maatregelen uiteindelijk vastgesteld.
Waarom is Opplussen nodig ?
Het aantal mensen in Nederland dat baat heeft bij een opgepluste woning is enorm.
Schattingen van het aantal benodigde woningen lopen uiteen van elf tot vij ftig
procent van de huidige voorraad. Op grond van de voortgaande vergrijzing zal de
helft van alle woningen in het jaar 2020 worden bewoond door een huishouden met
mensen van 55 jaar en ouder. In de huursector zal dit aanta l liggen op zeventig tot
tachtig procent. Natuurlijk heeft niet iedere oudere 'woonhandicaps'. Maar het
Oppluspakket bevat ook preventieve maatregelen die ongevallen voorkomen .En dat
is geen overbodige luxe. Volgens de statistieken van Consument en Veiligheid
komen j aarlijks zo'n 155.000 65-plussers na een ongeval in de privé-sfeer voor
opname of EHBO in een ziekenhuis of bij de huisarts. Van alle mensen die door een
ongeval in en om het huis overlijden (méér dan 1.600) is 79% ouder dan 65 .
Welke aanpassingen zijn vereist ?
De eisen variëren van onder meer het wegwerken van niveauverschillen (door
bijvoorbeeld het ophogen van galerijen en het verlagen van drempels) tot het
aanbrengen van goede verl ichting, een glijstang in de douche en een anti-sliplaag
op de vloer. De vereiste aanpassingen zijn gericht op valpreventie en op het beter
bruikbaar maken van de woning voor oudere mensen en mensen met lichte
functiestoorn issen .
Wie

kan

meedoen

?

Opdrachtgevers,

zoals

won ingcorporaties,

particuliere

verhuurders en groepen eigenaar-bewoners, kunnen hun woningen bloksgewijs
aanpassen zodat ze voldoen aan de eisen van het zogenoemde Oppluslabel.
Opplussen in bestaande bouw 6
Basispakket B: Woning

6

•

woonomgeving: toegangspad vlak en antislip

•

algemeen : leuningen binnentrap

•

algemeen: mogelijkheid trapl ift

•

algemeen : niveauverschil buitendeuren begane grond

•

algemeen: drempels onder binnendeuren

Opp lussen In besta ande bouw, www. mastermate .ni.
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•

algemeen: bedieningselementen woning

•

entree: lichtpunt woning

•

entree : comfortslot in voordeur

•

keuken: aanpasbaar keukenblok

•

toilet/badkamer: niveauverschillen

•

toilet/badkamer/douche: tegelvloer vlak en antislip

•

toilet/badkamer : doucheglijstang

•

balkon : niveauverschil woning balkon

Basispakket A: Woongebouw

•

omgeving: toegangspad vlak en antislip

•

omgeving: treden terreintrap veilig

•

omgeving: leuningen trap naar woongebouw

•

omgeving : leuningen hellingbaan

•

algemeen: verlichting woongebouw

•

algemeen: bereikbaarheid woningen < lm

•

algemeen : bereikbaarheid woningen 1-3m

•

algemeen: bereikbaarheid woningen > 3m

•

algemeen : niveauverschil collectieve deuren

•

algemeen : bediening deuren woongebouw

•

lift : bed ien ing liftdeuren

•

lift: leuningen in lift

•

trappen : traptreden vlak en antisl ip

•

trappen: eerste en laatste tree gemarkeerd

•

trappen : leuningen aan beide zijden

•

collectieve ruimten/gangen/galerijen: vloeren vlak en antislip

•

collectieve ruimten/gangen/galerijen: deurkrukken teruggebogen

•

voordeur woningen: niveauverschil voordeur woningen
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1.

Het te bereiken doel in grote lijnen
•

Doelstelling

•

Doelgroepen

2.

Uitgangspunten en randvoorwaarden

3.

De partijen. Beschrijving van de betrokkenheid van ieder van de partijen

4.

5.

6.

•

De visie

•

De klanten

•

De voorzieningen

•

De producten

•

De ontwikkelingen

Beschrijving van de wijk
•

De bevolking

•

De huisvesting

•

De openbare ruimte

•

Algemene voorzieningen

•

De infrastructuur voor zorg -en dienstverlening

•

Sociaal-economisch situatie

Kansen en veranderingen
•

Demografische veranderingen

•

Plannen die op stapel staan voor investeren in de openbare ruimte

•

Mogelijkheden voor woningbouw of -renovatie

•

Mogelijkheden voor de bouw of renovatie van voorzieningen

•

Plannen van de aanbieders van zorg -en dienstverlening

•

Beschikbare locaties

Programma voor de woonzorgzone
•

De gewenste functies in de nieuwe situatie, samenhang en organisatie

•

Toepassen planologische kengetallen

•

De gewenste hardware in de nieuwe situatie, inclusief locatie,
voorzieningen, huisvesting

•

Het aanbod nu; in hoeverre wijkt dat af van de wenselijke situatie

•

Het pad, transformatie van het huidige aanbod naar het toekomstige
aanbod

7.

SWOT-analyse
•

Benoeming van sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen

•

Eventueel vergelijking van alternatieven en keuze van het beste alternatief

•

Mogelijke oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten

•

Financiering (globaal)

•

Beoordeling haalbaarheid

' Nouws en van der Linden, 2003, Aan de slag met woonzorgzones .
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Bijlage 7: Inhoud visidocument

8.

Aanpak en projectplan

•

Concretiseren doelstellingen

•
•
•

Rol partijen
Voorstel voor projectorganisatie

•

Fasering en besluitvorming

•

Conceptintentieverklaring

Gewenste commitment
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Bijlage 8: Cirkels woonservicezone

Bijlage 8: Cirkels woonservicezone 8

8

Heuvellnk, 2000, Verblijven of wonen, zorg voor ouderen .
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Bijlage 10: Beheerplan

Bijlage 10: Beheerplan
a.-gakter ll, :D, 32 58 , n. H

sra•gisc h• kt!uzl! :
Bij m utatie opw;grdere n woninge n
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