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geformuleerd worden. Deze bevindingen zijn te herleiden tot een aantal behoeften 
en de eisen die daarmee gepaard gaan, variërend van de stedenbouwkundige ligging 
tot de vormgeving van naambordjes. 

De opzet van deze publicatie volgt de behoeften met betrekking tot wonen, zorg 
en voorzieningen, sociale interactie en mobiliteit. De bevindingen zijn per aspect 
samengevat in een aantal uitgangspunten. Daarbij biedt de publicatie ruimte aan 
gastauteurs om in de vorm van essays de opgave vanuit meer academische, his-
torische en organisatorische invalshoeken te belichten. Op de gelijknamige website 
www.wonenzonderzorgen.com is het systematisch verkregen analysemateriaal van 
de casussen ontsloten. Dit vanuit de overtuiging dat de ‘tussenproducten’ van dit 
(deels publiek gefinancierde) onderzoek ook voor andere analyses inzetbaar zijn. 

De publicatie laat zich van voor tot achter lezen als een gestructureerde weergave 
van het onderzoek, maar functioneert ook als naslagwerk voor ontwerpers en  
probleemeigenaren die met de opgave aan de slag gaan.

10

iNlEiDiNG

 Het verzorgingshuis als tussenvorm tussen een verpleeghuis voor zwaardere 
zorg en zelfstandige woonvormen voor senioren lijkt te verdwijnen. De afgelopen 
jaren hebben veel huizen hun deuren moeten sluiten. Sommige verzorgingshuizen  
kunnen een tweede leven krijgen als woongebouw. Senioren kunnen er dan, on-
geacht hun zorgvraag, zelf een kamer huren. De financieringsvorm verandert, maar 
daarmee ook de identiteit. Er is geen sprake meer van zorg met verblijf, maar van 
wonen met of zonder zorg. 

Behalve een administratieve handeling is deze verandering dus ook een ontwerp-
opgave. Hoe maak je van een zorggebouw een woongebouw? Waarom leent het 
ene gebouw zich hier beter voor dan het andere? Om hier achter te komen is een 
aantal concrete casussen onderzocht. Door met een multidisciplinair team in de rol 
van procesbegeleider te kruipen, kon een integrale blik op dit vraagstuk worden 
ontwikkeld. 

De opgedane inzichten zijn niet alleen van toepassing op voormalige verzorgings-
huizen. De geformuleerde uitgangspunten kunnen bij ontwerp en inrichting van 
woongebouwen voor ouderen in acht genomen worden. De urgentie van leeg-
komende verzorgingshuizen bleek echter de ultieme conditie om de verschillende 
stakeholders, expertise en invalshoeken om tafel te krijgen. 

De urgentie van leegkomende verzorgings- 
huizen bleek de ultieme conditie om  

verschillende stakeholders en expertise  
om tafel te krijgen.

De onderzoeken leverden concrete adviezen en variantenstudies op voor de 
opdrachtgevende zorgaanbieders en corporaties. Door de methodische aanpak kun-
nen uit de optelsom van deze verkenningen bovendien meer algemene conclusies 
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De beeldspraak van aanleunwoningen die  
niets meer hebben om tegen aan te leunen  
illustreert dat verzorgingshuizen vaak meer  

dan een verzameling kamers zijn. 

Met de invoering van de normatieve huisvestingscomponent (nhc) is niet langer de 
fysieke capaciteit van het gebouw, maar het daadwerkelijke aantal bewoners met 
een zorgindicatie bepalend geworden voor de financiering van zorghuisvesting. Dat 
betekent dat leegstand nu een kostenpost is voor de zorgaanbieders. 

Daarvoor wordt zowel op gebouw- als op individueel niveau de bekostiging van 
wonen en zorg gescheiden. Waar vroeger zorg en verblijf in een instelling  
onlosmakelijk met elkaar verbonden waren, moet nu over beide aspecten apart 
verantwoording worden afgelegd. 

€€

€

€
€

gebouwgebonden
financiering

Persoonsgebonden
vergoeding (nhC)

scheiden wonen en zorg

€ €

 Het zorgbeleid van de overheid heeft als uitgangspunt dat ouderen en 
mensen met een beperking in staat moeten worden gesteld om zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis te blijven wonen en te kunnen participeren in de maatschappij.  
De afgelopen jaren is daarom een aantal hervormingen in gang gezet die de ont-
wikkeling naar ‘langer thuis’ faciliteren en soms versnellen. Deze hervormingen 
leiden enerzijds tot een groeiende behoefte aan toegankelijke woonomgevingen 
en anderzijds tot leegstand van bestaande zorghuisvesting. Met name het klassieke 
verzorgingshuis, als tussenvorm tussen het verpleeghuis en zelfstandige ouderen-
huisvesting, lijkt hiermee te verdwijnen. De vraag dringt zich dan ook op welke rol 
deze verzorgingshuizen kunnen (blijven) spelen voor de huisvesting van bewoners 
met een zorgvraag. De beeldspraak van aanleunwoningen die niets meer hebben 
om tegen aan te leunen illustreert dat deze vraag breed moet worden opgevat. 

Nederland verandert, de zorg verandert mee. Met deze slogan informeert de 
overheid haar burgers over de hervormingen in de langdurige zorg, ‘de grootste 
stelselwijzigingen sinds de tweede wereldoorlog’. Terwijl in grote krantenkoppen 
wordt voorgerekend dat 600 verzorgingshuizen (circa 30% van de voorraad) zullen  
sluiten 1 als gevolg van deze hervormingen, stellen bestuurders en ambtenaren 
voorop dat het beleid vooral een reactie is op reeds veranderend gedrag. Met het 
nieuwe stelsel staat de cliënt nog meer centraal en wordt aan diens wens om zo  
lang mogelijk thuis te wonen tegemoet gekomen. Hoe het ook zij, de ontwikkeling  
heeft grote impact op de organisatie, financiering en huisvesting van zorg en welzijn.  
Daar komt bij dat de verantwoordelijkheid hiervoor grotendeels is overgedragen 
van het rijk naar de gemeenten. 

1. Berenschot (2013),  
De vergrijzing voorbij

decentralisaties
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Wanneer ouderen zelf huur moeten gaan betalen voor 
een appartement, dient de meerwaarde daarvan boven 
hun huidige of een andere woning evident te zijn.  
“Verschillende eigenaren worstelen met de standaard 
uitstraling van het gebouw als ‘bejaardenoord’. Deze 
elementen beperken de keuze voor herbestemming  
aanzienlijk.” 4

Collectieve ruimtes en voorzieningen worden niet meer 
vanuit de zorg gefinancierd. Het is de vraag of dit in  
de huurprijs (servicekosten) te verrekenen is en wie de 
organisatie van dit programma op zich neemt. Daar  
komt bij dat het verlenen van diensten niet meer is  
vrijgesteld van btw.

niet alle wooneenheden voldoen aan de voorwaarden 
voor huurtoeslag. Voor eigenaren geldt vaak dat de 
verblijfsvergoeding vanuit de zorg aanzienlijk hoger lag 
dan de te vragen huren. financieel gaan dikwijls zowel 
bewoners als gebouweigenaar er op achteruit.

Wanneer een pand haar zorgbestemming inruilt voor 
een woonbestemming krijgen bewoners te maken met 
gemeentelijke heffingen, verandert de parkeernorm en  
in sommige gevallen geldt een verhoogde erfpacht. al 
met al leidt dit tot veel extra kosten en opgaven.

Het wijzigen van het bestemmingsplan betekent vaak  
ook dat op papier een groot aantal woningen aan de 
straat wordt toegevoegd. Daarbij kunnen de afspraken 
die gemeenten in de provincie maken over de verdeling 
van het aantal nieuw te bouwen woningen beperkend 
werken. De adressen die hier worden toegevoegd kunnen 
elders niet meer gebouwd worden. ook krijgen eigenaren 
te maken met de verhuurderheffing. “De verhuurderheff-
ing leidt in een aantal cases wel tot de keuze om de ap-
partementen om te zetten naar onzelfstandige  
woningen, aangezien daarmee de verhuurderheffing 
vervalt.” (Platform31)

Bij een wijziging van bestemmingsplan krijgen de 
wooneenheden in sommige gevallen huisnummers  
toegewezen. Daarmee ‘verhuizen’ zittende bewoners 
zonder te verplaatsen. ze moeten adreswijziging  
doorgeven, afspraken maken met nutsleveranciers,  
huurtoeslag aanvragen, etc.

4. Platform 31, trans- 
formatie zorgvastgoed- 
tien praktijkvoorbeelden, 
2015
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2. Platform 31, transfor-
matie zorgvastgoed- tien 
praktijkvoorbeelden, 2015

3. Gemeente amsterdam, 
Programma 2015-1018

Deze scheiding maakt het op haar beurt mogelijk de financiering van huisvesting af 
te schaffen voor mensen met een lichte zorgvraag. Dit laatste heet extramuralisatie 
van de lagere zorgzwaartepakketten (zzp’s). 

Het is met name deze extramuralisatie die ervoor zorgt dat het klassieke verzorgings 
huis verdwijnt. Als de aanbieder bewoners met een intramurale indicatie blijft  
opnemen verandert het huis immers in een verpleeghuis voor zware zorg. Wil men  
zich op bewoners met een lichte zorgvraag blijven richten, dan moeten de woon-
eenheden regulier verhuurd worden. 
Volgens onderzoek van Platform31 transformeert 40 procent van de verzorgings-
huizen tot een verpleeghuis. “De overige verzorgingshuizen of delen ervan, dienen 
een nieuw verdienmodel te ontwikkelen door verhuur aan een nieuwe doelgroep.” 2 
Waar de landelijke overheid stimuleert dat ouderen ‘langer thuis’ moeten wonen, 
moedigen lokale overheden aan dat vrijkomende locaties dat ‘thuis’ bieden voor 
deze ouderen. De gemeente Amsterdam bijvoorbeeld is er duidelijk over: 
“Leegkomende verzorgingshuizen worden bij voorkeur omgebouwd naar zelf- 
standige woningen voor ouderen.” 3. 

terwijl de landelijke overheid stimuleert  
dat ouderen ‘langer thuis’ wonen, zien 

 lokale overheden de daarbij leegkomende  
verzorgingshuizen als dit nieuwe ‘thuis’.

Door beleidsmakers wordt gesuggereerd dat deze extramuralisatie vooral een 
administratieve handeling is. Waar voorheen de huur of hypotheek van het hele 
complex door de zorgaanbieder betaald werd, huren bewoners straks zelf hun  
woning. Maar lukt dat ook? In de praktijk blijkt dit proces nog niet zo vanzelf-
sprekend. Zorgaanbieders en eigenaren worden met een hoop uitdagingen gecon-
fronteerd. 

Extramuralisatie lagere zzp’s

€ € €

UiTdAgingEn Bij ExTrAmUrAlisErEn:



 Dus extramuraliseren is niet zo eenvoudig en voor de hand liggend als het 
lijkt. Toch is het een belangrijke optie voor veel verzorgingshuizen omdat de vraag 
naar verpleeghuizen eindig is, terwijl de behoefte aan beschermd wonen toeneemt. 
Dat het aantal plaatsen in verpleeghuizen eindig is, uit zich heel direct in de ‘prestatie- 
afspraken’ die de verschillende zorgaanbieders maken met het zorgkantoor. In 
deze afspraken wordt namens de verzekeraars vastgelegd hoeveel zware zorg een 
aanbieder mag leveren. Als indirect gevolg blijkt hieruit dat het optimisme waarmee 
beleidsmakers spreken over het ‘omkatten’ van zorg naar wonen, niet leeft bij de 
meeste zorgaanbieders. Op het moment dat het zorgkantoor ruimte geeft om meer 
zware zorg te leveren, verdwijnen vergevorderde plannen voor extramuralisatie 
zonder aarzeling van tafel. De klassieke, intramurale financiering biedt de meeste 
zekerheid. De zorg (kerntaak van de aanbieders) gaat voor het wonen.

Bij corporaties en andere eigenaren ligt dit genuanceerder. Hun kerntaak en expertise 
ligt vaker bij het wonen, de zorg is daarbij een aantrekkelijke huurder met wie lange 
termijn afspraken zijn te maken. Zorgaanbieders die hun prestatieafspraken zien 
krimpen, zeggen echter bij voorkeur eerst de huur op voordat zij naar locaties in 
eigen bezit gaan kijken. Wat er met de leegkomende verzorgingshuizen gebeurt,  
is dan een opgave voor de eigenaar. Naast de hiervoor genoemde uitdagingen vormt 
het institutionele karakter van veel verzorgingshuizen een belemmering in de 
herbestemming. De panden zijn immers vooral voor de zorgaanbieder gebouwd, 
gebaseerd op beperkende voorschriften en budgetten vanuit het rijk. Er ligt dan ook 
een ontwerpopgave om van deze zorggebouwen, woongebouwen te maken. Deze 
opgave wordt in dit onderzoek verkend.
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Bouwkundige  
wijzigingen en  
bekostiging daarvan 
(investering en  
exploitatie)

Brandveiligheid

Onzekerheid of 
beleid hetzelfde 
blijft

om het pand aantrekkelijk en exploitabel te maken zijn 
vaak investeringen nodig. De verhouding tussen woon-
oppervlak en collectieve ruimten speelt daarin een rol.  
“De klassieke verpleeg- en verzorgingshuizen kennen vaak 
grote ruimtes die beter benut kunnen worden. Soms is  
maar 30 tot 40 procent in gebruik voor wonen. Dat moet 
naar 80 tot 90 procent, waardoor die gebouwen veel 
efficiënter gebruikt kunnen worden” aldus jan Hoff, 
Cordaan 5.

Binnendeuren worden voordeuren, wat de eisen aan 
brandwerendheid verhoogt. anderzijds, in een regulier 
woongebouw zijn de eisen voor brandveiligheid geba-
seerd op bewoners die zelfredzaam zijn. een te nauwe 
interpretatie van het ‘voldoen aan de regels’ kan dus tot 
gevaarlijke situaties leiden.

Bij dit alles merken we dat zorgaanbieders en eigenaren 
terughoudend blijven omdat ze onzeker zijn hoe lang de 
ingezette beleidswijzigingen hetzelfde zullen blijven. zijn 
de investeringen dan wel de moeite waard?

5. Geciteerd in: joost 
zonneveld, transformatie 
zorgvastgoed komt  
langzaam op gang.  
In: nUl20, juli 2015
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genadeloos blootgelegd vanuit het perspectief van bewoners en bezoekers. De 
inzichten uit de inventarisatie en beeldanalyse ontmoeten elkaar op de schaal van 
het gebouw. Architect Jef van den Putte voegt daar zijn jarenlange ervaring met het 
transformeren van gebouwen en het ontwerpen voor ouderenzorg aan toe. Door de 
expertises samen te brengen rondom concrete casussen heeft het onderzoek verder 
vorm gekregen.ld

 De toekomst van verzorgingshuizen is meer dan een vastgoedvraagstuk. 
Herontwikkeling van deze locaties kan namelijk van grote betekenis zijn voor het 
faciliteren van het ‘langer thuis’ wonen van ouderen. Daarbij is de toekomst van veel 
van deze panden niet alleen van de gebouweigenschappen afhankelijk, maar ook 
van de zorg die er geleverd wordt en de betekenis voor de buurt. Het samenbrengen 
van deze drie invalshoeken – wonen, zorg en context – is daarom een leidend thema 
in dit onderzoek. Drie partijen hebben hun expertise ingebracht met betrekking tot 
de transformatiemogelijkheden voor het wonen, de belevingswereld van bewoners 
met een zorgvraag en de betekenis van locaties binnen de context van de wijk. 

Het samenbrengen van de drie  
invalshoeken wonen, zorg en context  
is zowel inhoudelijk als procesmatig  

een leidend thema.

Veldacademie, jefvandenputte architectuur en Studio Boudewien van den Berg  
hebben zich gezamenlijk tot doel gesteld de mogelijkheden te verkennen die 
bestaande zorggebouwen bieden voor zelfstandige woonvormen. Twee onderzoeken 
vormden hiervoor een direct aanknopingspunt. Enerzijds de stedelijke inventarisatie1 
van verpleeg- en verzorgingshuizen die door Veldacademie is uitgevoerd. Deze 
levert een vergelijkend overzicht van zorghuisvesting in de gemeente Rotterdam. 
De inventarisatie leidde bovendien tot de vraag van verschillende zorgaanbieders en 
eigenaren om mee te denken over kansrijke strategieën voor specifieke locaties.  
Anderzijds was er de beeldanalyse2 die Boudewien van den Berg in samenwerking  
met Anne Feikje Weidema van Nederlandse verzorgingshuizen heeft gemaakt. 
In dit fotografisch portret wordt het institutioneel karakter van veel instellingen 

vERtREkPuNt

1. Veldacademie (Pieter 
Graaff), zicht op zorg-
huisvesting V&V, 2013

2. offICe1204, In beeld: 
ouderenzorg instellingen 
in nederland anno 2013, 
2013
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De onderverdeling naar prototypen  
maakt het mogelijk de bevindingen  
op gebouwniveau terug te koppelen  

naar stedelijke schaal.

invEnTArisATiEs ZiChT OP ZOrghUisvEsTing,  
vEldACAdEmiE

 De decentralisaties en het scheiden van wonen en zorg leiden tot veel 
onzekerheden bij gemeenten. Zij zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk 
geworden voor zorg en welzijn van ouderen. Het sluiten van verzorgingshuizen kan  
daarbij een nadelig effect hebben op bijvoorbeeld het voorzieningenniveau in 
wijken en de spreiding van zorglocaties over de stad. Veel gemeenten zijn daarom in 
gesprek met zorgaanbieders en corporaties, maar het ontbreekt daarbij aan  
een gezamenlijk vertrekpunt en een gemeenschappelijke taal. Veldacademie heeft 
een stedelijke inventarisatie van zorghuisvesting opgeleverd voor de gemeenten 
Rotterdam en Amsterdam. Deze inventarisaties verkennen de betekenis van  
verpleeg- en verzorgingshuizen voor de wijk en haar bewoners. Een gemeen-
schappelijke taal is ontwikkeld waarmee de aspecten zorg, huisvesting en context 
met elkaar in verband worden gebracht. Onderverdeling naar acht zogenaamde 
´prototypen´ die zich op deze aspecten onderscheiden geeft een stedelijk beeld van 
de situatie. Op basis van de kenmerken van deze typen kunnen bovendien eerste 
verwachtingen worden uitgesproken over de ontwikkelingen en de consequenties 
hiervan voor mensen met een zorgvraag. 

In de inventarisaties zijn 
de eigenschappen van 
verzorgingshuizen op het 
gebied van zorg, huis-
vesting en context middels 
kaart en statistiek in beeld 
gebracht. een onder- 
verdeling naar prototypen 
geeft een stedelijk beeld 
van de situatie.

factsheet met toelichting. 
Bron: Veldacademie, 2015
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BEEldAnAlysE sTUdiO BOUdEWiEn vAn dEn BErg

 De ontwikkelingen in de zorg roepen de vraag op of bestaande zorg-
gebouwen wel geschikt zijn voor de woonbehoeften van de nieuwe doelgroep. De 
huidige vormgeving van deze gebouwen draagt bij aan het institutionele karakter  
dat zorginstellingen in het verleden hadden. De identiteit van de zorgorganisatie 
is in deze instellingen dominant over de identiteit van de (per definitie tijdelijke) 
bewoners. Om erachter te komen hoe de vormgeving en inrichting bijdraagt aan 
het institutioneel karakter is een beeldanalyse van Nederlandse locaties voor zorg-
huisvesting gemaakt. Dit schuilt soms in kleine details en soms in de grote gebaren. 
Boudewien van den Berg heeft samen met Anne Feikje Weidema dit verschijnsel 
onder de loep genomen. Hiervoor zijn verschillende grote en kleine elementen, 
bouwdelen en interieurobjecten per onderdeel vastgelegd en naast elkaar gezet. 
De verzameling entrees, deuren, bedden, naambordjes, planten en bewegwijzering, 
etcetera, geeft niet alleen een prachtig portret van de Nederlandse verzorgingshuizen 
anno 2013, maar legt ook de impact bloot die ruimtelijk ontwerp en vormgeving 
hebben op de ervaring van een gebouw. De onderzoeksters concluderen dat de 
mogelijkheden om de privatisering in de zorg aan te grijpen om het wonen boven 
de zorg te stellen, nog weinig worden verzilverd.

Pagina’s uit de bundel  
In beeld: ouderenzorg 
instellingen in nederland 
anno 2013, offICe1204. 
Het systematische  
portretteren van ver- 
zorgingshuizen legt 
genadeloos bloot hoe de 
identiteit van zorg- 
aanbieders in de  
instellingen domineert 
over die van de bewoners.

De collectief gedragen inventarisatie maakt het mogelijk het gesprek te voeren 
over de huidige situatie en de verwachtingen voor de toekomst. Om meer zicht te 
krijgen op de werkelijke opgave, is het van belang een aantal locaties veel preciezer 
te onderzoeken. De onderverdeling naar prototypen maakt het daarbij mogelijk 
de bevindingen op specifieke locaties terug te koppelen naar stedelijke schaal. Het 
bestuderen van een voorbeeld van een type geeft immers een beeld van de invloed 
van de overeenkomstige kenmerken (de geleverde zorg, de zelfstandigheid van 
woningen en de nabijheid van voorzieningen) op de mogelijkheden en keuzes. De 
inventarisatie vormde in Rotterdam dan ook een sterk vertrekpunt en een directe 
aanleiding voor de uitvoering van pilots.
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Waardevoller dan algemene uitspraken, is echter om zicht te krijgen op de door-
slaggevende variabelen die transformatie al dan niet kansrijk maken. Daarom  
heeft Jef van den Putte een systematische analyse ontwikkeld om de belangrijkste  
eigenschappen en transformatiemogelijkheden van de gebouwen in kaart te  
brengen. Hierbij worden de constructie, routing, het programma en de verschillende 
wooneenheden van de gebouwen ontleed. Vervolgens worden de verschillende 
mogelijkheden verkend om woningen samen te voegen, de routing te veranderen 
en buitenruimten aan de woningen te wijzigen of toe te voegen. Voor het ver- 
zelfstandigen van de woningen blijken dit, samen met de plint en entree, de  
belangrijkste kenmerken. Daarmee worden de bouwstenen voorbereid voor ver-
schillende mogelijke strategieën en transformatievoorstellen. 

inTEgrATiE dOOr middEl vAn PrOCEsBEgElEiding

 Het samenbrengen van de zojuist beschreven invalshoeken levert een  
interessante benaderingswijze voor de opgave, maar is niet genoeg. Daarom is 
gezocht naar een werkwijze waarin het onderzoek zelf al tot meerwaarde leidde. 
De vraag van zorgaanbieders en corporaties om mee te denken over strategieën voor 
specifieke locaties bood daarin een unieke kans. Het verdiepend onderzoek zou 
daarmee niet van achter het bureau, maar in samenwerking met de stakeholders 
gebeuren. Omdat de probleemeigenaren als opdrachtgever optreden, is mede- 
werking en toegang tot relevante bronnen vanzelfsprekend. Bovendien wordt 
inzicht gegeven in de uiteindelijke beslissingen en de afweging die daaraan ten 
grondslag liggen. Alleen op die manier kan de studie het abstractieniveau van een 
theoretische verkenning overstijgen.

De beeldanalyse toont een specifieke manier van kijken, die Boudewien van den Berg 
verder heeft ontwikkeld voor de pilots. Veel meer dan het schetsen van een  
algemeen beeld, gaat het hier immers om het ontdekken van de specifieke situatie en 
het kunnen benoemen van verbeterpunten. Daarom zijn de verschillende elementen 
niet alleen in beeld gebracht, maar ook van duiding voorzien in gesprek met be-
woners en medewerkers. Waar de eerdere beeldanalyse vooral het perspectief van 
de bezoeker volgde, komt hiermee in de pilots het gebruikersperspectief nadrukkelijk 
aan de orde. Per element kan zo worden aangegeven in hoeverre de huidige situatie  
passend is voor de ontwikkeling naar zelfstandig wonen. Ook hier geldt dat de 
systematische aanpak het mogelijk maakt te leren uit de optelsom van de analyses. 
Hoewel geen ontwerpvoorstellen worden gedaan, kan inspiratie worden geput uit 
de oplossingen op andere locaties.

De beleving van de verschillende  
elementen is van duiding voorzien in  

gesprek met bewoners en medewerkers.

vErkEnning TrAnsfOrmATiEmOgElijkhEdEn  
jEf vAn dEn PUTTE

 Veel zorgcomplexen zijn ontworpen als een maatpak dat precies aan de  
vigerende voorwaarden voor financiering voldoet. Form follows finance. Volgens  
marktonderzoek worden de woonambities van toekomstige ouderen niet alleen 
anders, maar vooral steeds uiteenlopender. De vraag is dan ook wat de transformatie- 
ruimte van de bestaande gebouwen is voor deze nieuwe wensen. De relatieve 
gelijkvormigheid van Nederlandse verzorgingshuizen lijkt daarbij een voordeel. Uit 
de analyse van een aantal locaties kunnen lessen worden getrokken die op al deze 
gebouwen van toepassing zijn. 

De woonambities van ouderen  
worden steeds uiteenlopender.

Wooneenheden in de 
verschillende verzorgings-
huizen.  
Bron: jef van den Putte 
architectuur
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Het onderzoek werd niet gedaan achter  
het bureau, maar in nauwe samenwerking  

met de betrokken stakeholders.

Tegelijkertijd is het brede, verkennende karakter van de pilots van belang om het  
totaal van de studies meer te laten zijn dan de som der delen. Een nauwe keurige 
beantwoording van de vraag van probleemeigenaren helpt bij het vinden van een 
geschikte strategie voor een specifieke locatie. Om uit de optelsom van deze  
procesbegeleidingen inzichten op te doen die de specifieke condities overstijgen, 
is echter een brede, systematische blik nodig. Omdat de Gemeente Rotterdam er 
belang bij had dat de pilots kennis zouden opleveren voor de hele stad, trad zij  
op als co-financier van deze onderzoeken. Een subsidie van het Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie maakte het mogelijk meer aandacht te besteden aan de ruimtelijke 
aspecten. Het gedeelde opdrachtgeverschap maakte het mogelijk de vergelijkbare, 
systematische aanpak als randvoorwaarde te stellen. Met als gevolg dat een een-
duidige verzameling analysemateriaal ontstaan is en per locatie niet één, maar vier 
strategieën zijn uitgewerkt. 

De keuze voor procesbegeleiding in plaats van een vingeroefening op afstand had 
vanzelfsprekend ook zijn invloed op de keuze van de locaties. In plaats van acht 
locaties, netjes verdeeld over de acht prototypen, stelden de stakeholders de locaties 
voor waar zij de meeste problemen zagen. Dit betreft het gele en rode prototype, 
waar bewoners met een lichte zorgvraag in onzelfstandige eenheden wonen. De 
ruimtelijke uitdagingen om woningen te verzelfstandigen zijn hier het grootst. 
Bovendien bevestigt de keuze de hypothesen die in de prototypen besloten liggen. 
In gesprekken met zorgaanbieders en corporaties zijn bovendien de veronder-
stellingen bevestigd dat panden met zelfstandige woningen vaker geschikt zijn voor 
zelfstandig wonen en locaties waar veel zware zorg geleverd worden vaker een ver-
pleeghuis blijven. Het is dus van belang te beseffen dat in de pilots de type locaties 
zijn onderzocht waar geen eenduidige oplossingsrichting voor de hand ligt. Deze 
locaties worden het vaakst met sluiting bedreigd. Juist daarom vormt deze selectie 
een relevant kader voor verkenning van de opgave.

3. Het format van de uit-
gangspunten is gebaseerd 
op de patroontaal van 
Christopher alexander. 
zie ook: alexander, C. 
(1977). a Pattern  
language: towns, Build-
ings, Construction. USa, 
oxford University Press

vAn OBsErvATiEs nAAr UiTgAngsPUnTEn

 De inzichten die bij de verschillende pilots zijn opgedaan, worden in deze 
publicatie voor het voetlicht gebracht. Er is nadrukkelijk niet voor gekozen om tot 
een tweede handboek voor toegankelijkheid te komen. De observaties zijn vertaald 
naar uitgangspunten voor ontwerp en inrichting van woongebouwen voor ouderen. 
Geen afgebakende ingreep of maatvaste oplossing wordt voorgeschreven, maar  
de achterliggende inzichten worden overgebracht.3 Vanuit de overtuiging dat het 
in acht nemen van deze uitgangspunten door vakkundige ontwerpers en opdracht-
gevers zal leiden tot maatwerk dat op specifieke vragen en condities een antwoord 
biedt. 

In deze publicatie zijn de uitgangspunten onderverdeeld naar de aspecten wonen, 
zorg en voorzieningen, sociale interactie en mobiliteit. De bevindingen per thema 
worden steeds toegelicht aan de hand van één van de pilots. Enkele observaties zijn 
thema-overstijgend en worden in dit katern behandeld. In de vorm van een essay 
wordt per thema bovendien meer context en duiding gegeven. In dit katern betreft 
dit de geschiedenis van het bouwen voor ouderen. 
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Over de auteurs:

drs Ellen smit
ellen Smit studeerde 
kunst- en architectuur-
geschiedenis aan de Vrije 
Universiteit in amsterdam.
ze werkt als expert bij  
Het nieuwe Instituut in  
rotterdam. 

foto Maarten Dercksen

minke Walda mA
Minke Walda studeerde  
architectuurgeschiedenis 
en erfgoedstudies aan de 
Vrije Universiteit in  
amsterdam. naast haar 
werkzaamheden als 
docent architectuur-
geschiedenis aan de Vrije 
Universiteit werkt ze als 
architectuurhistoricus 
bij het cultuurhistorisch 
onderzoeksbureau  
SteenhuisMeurs. 

De VU-studenten hebben uit het talrijke archiefmateriaal een aantal sleutelprojecten  
geselecteerd en nader onderzocht. In dit essay wordt de ontwikkeling van de ouderen-
huisvesting geschetst aan de hand van vijf van deze projecten. Het zijn stuk voor 
stuk projecten die opvallen binnen de gebouwenvoorraad, omdat ze kenmerkend 
zijn voor hun tijd, of een omslag laten zien in het denken over ouderen en wonen  
en zorg.

Het ontwerpen van ouderenhuisvesting 
is sterk verbonden met het denken over 
ouderen en hun plek in de samenleving.

nAAr EEn mOdErn BEjAArdEnhUis 1900-1940 

 Tot aan de Tweede Wereldoorlog woont het merendeel van de ouderen in  
‘normale’ woningen, zonder specifieke voorzieningen. Door hun gebrek aan inkomen 
zijn gepensioneerden daarbij vaak aangewezen op kwalitatief slechte kamertjes en 
woonruimten. Een klein deel van de ouderen vindt een plek in woonvormen die uit 
liefdadigheid zijn opgericht. Vanaf de dertiende eeuw worden door particulieren in 
veel steden hofjes gesticht. Ouderen wonen hier zelfstandig in besloten complexen 
van kleine woningen rondom een centraal gelegen siertuin of bleekveld. Wie niet 
meer voor zichzelf kan zorgen, kan zich laten opnemen in een gasthuis of oude  
mannen- of vrouwenhuis. Bewoners beschikken hier vaak over niet meer dan een 
bed en een kast: dagbesteding, eten en slapen zijn gezamenlijk georganiseerd in 
slaap- en eetzalen.
Rond 1900 ontwikkelt zich een maatschappelijk debat over de vraag wie ver- 
antwoordelijk is voor de zorg van ouderen. Tot in de negentiende eeuw werd de  
armenzorg, en daarmee de ouderenzorg, hoofdzakelijk georganiseerd door kerken en 
particulieren. In het begin van de twintigste eeuw gaat de overheid zich stapsgewijs 
actiever bemoeien met de zorg voor ouderen. Met de inwerking-treding van de 
Invaliditeits- en Ouderdomswet (1913) in 1919 krijgen werkenden vanaf vijfenzestig 
jaar voor het eerst een klein pensioen. Voor minder draagkrachtige ouderen wordt het 
daardoor makkelijker om zelfstandig te kunnen wonen. In deze periode ontwikkelt zich 
eveneens een nieuwe woonvorm voor ouderen: het pensiontehuis of tehuis voor 
ouden van dagen. In deze woonvorm zijn zelfstandige appartementen voor ouderen 
gecombineerd met gemeenschappelijke voor-zieningen, zoals een centrale eetzaal en 
keuken. Twee vroege voorbeelden zijn de gerealiseerde prijsvragen voor tehuizen 
in Hilversum en Alkmaar, waarvan verschillende inzendingen in HNI bewaard zijn 
gebleven. 
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 Het huidige debat over de vorm en kwaliteit van ouderenhuisvesting staat 
niet op zichzelf. In de loop van de twintigste eeuw is door overheden, zorginstellingen 
en ontwerpers voortdurend nagedacht over het ‘vraagstuk van de huisvesting der 
bejaarden’. 

Het ontwerpen van ouderenhuisvesting is daarbij sterk verbonden met het denken 
over ouderen en hun plek in de samenleving. Tot aan de Tweede Wereldoorlog is  
ouderenzorg vooral een vorm van armenzorg. Wie niet kan sparen voor een pensioen 
of geen kinderen heeft, is na het verlies van zijn inkomen afhankelijk van liefdadig-
heid. Na de Tweede Wereldoorlog komt langzaam de overtuiging op dat het werk-
end deel van de bevolking moet zorgen voor wie dat niet meer kan. De zorg voor 
ouderen wordt een van de kernthema’s in de opbouw van de verzorgingsstaat. Dit 
vertaalt zich onder meer in de invoering van de AOW in 1957. De ontwikkeling  
van huisvesting, afgestemd op de behoeften van ouderen, krijgt in dit beleid een 
sleutelrol. Het is het begin van een ware bouwexplosie, waarin ouderenhuisvesting 
zich ontwikkelt tot een zelfstandige typologie. 

EEn COmPlExE OPgAvE

 In het voorjaar van 2015 is door studenten architectuur en kunsgeschiedenis 
van de Vrije Universiteit in Amsterdam in de archieven van Het Nieuwe Instituut (HNI)  
onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van ouderenhuisvesting. In het archief  
is een dwarsdoorsnede van ontwerpen uit de afgelopen honderd jaar bewaard 
gebleven. De verscheidenheid laat zien dat ouderenhuisvesting sterk verbonden is 
met politieke en emancipatoire processen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de steeds  
wisselende opdrachtgevers die verantwoordelijkheid namen voor het huisvesten 
van ouderen: van particuliere weldoeners, woningenstichtingen en  
overheden, tot soms ook de ouderen zelf. 

De collectie geeft ook een beeld van de invloed van uiteenlopende expertisegebieden 
op het ontwerp, zoals de gezondheidszorg, de geriatrie, de sociologie en de aan 
de beleving van het interieur verbonden disciplines, zoals kleurtheorie, akoestiek 
en veiligheid. Het archief laat daarmee zien dat ouderenhuisvesting een complexe 
opgave is, waarbij steeds verschillende accenten worden gelegd. 
 

door Ellen smit en 
minke Walda

Essay
“Het vraagstuk van de huisvesting der bejaarden” 1

Het archief als bron van reflectie.

1. Van Beusekom, 1950, 
p. 2
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D. Meintema, ontwerp 
voor de woon- en slaap-
zaal voor hulpbehoevende 
vrouwen in het ver-
zorgingshuis in Hilversum, 
1916. 

De jury ontvangt inzendingen met motto’s  
als ‘als men oud wordt’,  

‘ ’t Is niet anders’ en ‘Geranium’.
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WONEN iN jE EiGEN OmGEviNG – 
EEN vERZORGiNGshuis iN hilvERsum

 Vlak voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog schrijft de stichting  
‘Het Verzorgingshuis te Hilversum’ een prijsvraag uit voor het maken van een ontwerp 
van een verzorgingshuis, ‘voornamelijk voor oude mannen en vrouwen’. De jury 
ontvangt 123 inzendingen, met motto’s als ‘Als men oud wordt’, ‘’t Is niet anders’ en 
‘Geranium’. Het winnende ontwerp van de Friese architect Doeke Meintema (1916) 
doet nog sterk denken aan het traditionele hofje. De hofvorm is door Meintema 
opgeschaald tot een hoofdgebouw met gemeenschappelijke voorzieningen en  
ziekenzalen en een hof met 30 kamertjes rondom een binnentuin. Indien nood-
zakelijk kan het tehuis verder worden uitgebreid met een extra hof met nog eens 
30 woningen. De hofvorm leent zich goed om mannen en vrouwen, en hulp- 
behoevenden en zelfstandigen van elkaar te scheiden. Het bieden van zelfstandigheid 
is een belangrijke wens van de stichting: de ouderen moeten binnen het tehuis 
elk in hun eigen omgeving kunnen wonen en alleen bij hoge nood-zakelijkheid of 
invaliditeit gemeenschappelijk verpleegd kunnen worden. Het ontwerp moet de 
bewoners daarom zoveel mogelijk vrijheid van beweging geven. 

D. Meintema,  
Vogelvluchtperspectief 
van het verzorgingshuis in 
Hilversum, 1916.
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j. Boterenbrood, Prijsvraag 
karenhuizen alkmaar, 
1916. De architect  
j. Boterenbrood zond 
een ontwerp in onder 
het motto ‘avondzon’. De 
opbouw van het complex 
met een begane grond en 
verdieping en een centrale 
ingangspartij was in het 
programma van eisen 
bepaald.

j. Boterenbrood, plan 
begane grond prijs- 
vraagontwerp  
karenhuizen, 1916. De 
een- en tweepersoons-
appartementen zijn in lijn 
met het programma van 
eisen ontsloten door een 
wandelgang. 

Vanwege de economische haalbaarheid dienen zoveel mogelijk woningen in het 
tehuis ondergebracht te worden. De jury wijst uit de 97 inzendingen de jonge  
architecten Duiker en Bijvoet tot winnaar aan, nadat het duo eerder in Hilversum 
vierde is geworden. Eind 1919 worden de ‘Karenhuizen’ opgeleverd. Op de kavel 
ontwerpen Duiker en Bijvoet een langgerekte hoofdvleugel van twee bouwlagen 
met daarop vier korte dwarsvleugels die drie binnentuinen afbakenen. De jury  
heeft niet alleen waardering voor de kwaliteit van de architectuur, maar ook voor het 
financieel plan van de architecten. Duiker en Bijvoet weten 35 tweekamer- en 11  
eenkamerwoningen in het gebouw onder te brengen, ontsloten door een wandel-
gang op elke verdieping. Elke bewoner beschikt over een woning van 16m2 of 
24m2. De inbouw van wandkasten en opklapmeubelen, om een efficiënt ruim- 
tegebruik mogelijk te maken, is onderdeel van het programma van eisen. 

Door de nadruk op het bieden van zelfstandige woonruimten voor ouderen gaan de  
stichtingen in Hilversum en Alkmaar een stap verder dan de tot dan toe gebruikelijke 
gemeenschappelijke eet- en slaapzalen in veel van de gast- en oude mannen- en  
vrouwenhuizen. Ouderen kunnen in de tehuizen, in een op hun behoeften afgestemde 
omgeving, relatief zelfstandig blijven wonen, met gemeenschappelijke voorzieningen 
als een badkamer (Alkmaar) en een keuken en zorg (Hilversum) onder hetzelfde 
dak. Beide prijsvraagontwerpen zijn daarbij voorbeelden van de overgang naar een 
‘modern’, institutioneel bejaardenhuis, dat in de jaren twintig en dertig op grotere 
schaal navolging krijgt.

34

hEt vERDWijNEN vaN DE slaaPZalEN – 
DE kaRENhuiZEN iN alkmaaR

 De mogelijkheid voor ouderen om zelfstandig te kunnen wonen komt 
ook terug in het prijsvraagontwerp voor de Karenhuizen in Alkmaar. Midden in 
de oorlogsjaren (1916) schrijft de Vereeniging voor Volkshuisvesting ‘Alkmaar’ een 
prijsvraag uit voor een woongebouw voor oude mannen en vrouwen. Het complex 
bevat alleen zelfstandige woningen, waar echtparen ook samen kunnen wonen.  
De gescheiden slaapzalen voor mannen en vrouwen die in Hilversum nog gerealiseerd 
werden, zijn in Alkmaar verdwenen. Het idee voor de zelfstandige huisvesting komt 
uit Denemarken, waar de ouderenzorg al vanaf het eind van de negentiende eeuw 
door de overheid gereguleerd werd. Karen Petersen, een bekende van een van de 
bestuursleden van de vereniging, had daar een soortgelijk woongebouw gerealiseerd. 
Het tehuis in Alkmaar wordt uit eerbetoon naar haar vernoemd. 

Het complex bevat alleen  
zelfstandige woningen, waar echtparen  

ook samen kunnen wonen.

j. Duiker en B. Bijvoet, 
karenhuizen alkmaar, 
1916-1919.



37

ZOEkEn nAAr lEEfBAArhEid BinnEn  
EEn sTrEng kAdEr

 Het bejaardentehuis Borgstede (1957-1974) van architect en stedenbouw-
kundige Willem Wissing in Barendrecht is een kenmerkend voorbeeld van zijn tijd. 
Het bejaardenhuis krijgt een eigen plek in het uitbreidingsplan voor Barendrecht-
Noord in een parkruimte waarin ook een Groene Kruisgebouw en kleuterschool 
worden gebouwd. Jong en oud worden zo in de wijk gemengd. Wanneer een ver- 
groting van het tehuis van 60 naar 134 bedden rendabeler blijkt, draagt de gemeente 
het opdrachtgeverschap over aan de ervaren Nederlandse Centrale voor Huis-vesting 
van Bejaarden (NCHB), een van de landelijk opererende instellingen die na de 
oorlog verantwoordelijk worden voor de ouderenhuisvesting in Nederland. Wissing 
ontwerpt een bejaardentehuis met een hoofdvleugel van twee bouwlagen en haaks 
daarop twee woonvleugels van drie bouwlagen. Ten noorden van het tehuis voorziet 
de architect in drie blokjes met 12 zelfstandige bejaardenwoningen. 
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1945-1970: BORGstEDE, ‘PiEcE DE miliEu  
vaN hEt NiEuWE BaRENDREcht’ 2

 De ‘ontdekking van de ouderen’ als een afzonderlijke doelgroep met  
specifieke behoeften, zoals beschreven door Wagenaar en Mens, leidt in de weder-
opbouwjaren na de Tweede Wereldoorlog tot een ware bouwexplosie. In steden  
en dorpen worden naast zelfstandige bejaardenwoningen op grote schaal pension- 
of bejaardentehuizen neergezet. In lijn met het algemeen woningbouwbeleid  
wordt ook de nieuwe ouderenhuisvesting sterk gecontroleerd door de Rijksoverheid. 
Toestemming en subsidie worden alleen verleend wanneer het bouwplan voldoet 
aan strenge eisen, vastgelegd in de Voorschriften en Wenken. De nadruk ligt op het 
halen van een hoge productie om aan de vraag te kunnen voldoen, waardoor  
versobering en verkleining van de woonoppervlakken noodzakelijk worden. Voor  
architecten is de uitdaging om binnen het strenge kader een zo aangenaam  
mogelijk woonklimaat voor de oudere te scheppen. 

Door de keuken in het hart van het gebouw,  
op de eerste verdieping te plaatsen kan het  

eten zo warm mogelijk uitgeserveerd worden.

2. archiefstuk HnI WISS 
d509.

W. Wissing, Bejaardencen-
trum Borgstede  
Barendrecht, 1964.
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W. Wissing, Bejaarden-
centrum Borgstede, 
plattegrond van de eerste 
verdieping, 1964. De keu-
ken en bergingen kregen 
een centrale plek in het 
complex, in het hoofdbou-
wdeel tussen de woonv-
leugels.
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W. Wissing, Bejaardencen-
trum Borgstede, 1957-
1974. De conversatiezaal, 
met op de vide een biljar-
truimte. Voor het interieur- 
en kleurontwerp ging 
Wissing een samenwerking 
aan met Ineke Boks. 

W. Wissing, Bejaardencen-
trum Borgstede, 1957-
1974. In de hal is de sobere 
architectuur van het com-
plex verbijzonderd door 
een glas-in-betonraam 
van kunstenaar Bouke 
Ijlstra.
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Door te variëren met het type en de plaatsing van de buitenramen krijgt elke kamer 
een eigen identiteit – een klein persoonlijk gebaar binnen het uniform geheel. De  
architect houdt ook rekening met individuele verschillen tussen bewoners: buiten 
de standaardkamer van 12m2 zijn er ook iets ruimere eenpersoonskamers voor 
mensen met veel boeken of andere spullen. Geliefd meubilair uit het oude huis kan 
bewaard blijven op de ruime bergzolder op de eerste verdieping. Binnen de rigide 
voorschriften voor de ouderenhuisvesting is hierdoor op kleine schaal toch ruimte 
geschapen voor individuele wensen en behoeften.
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Wissing staat bekend om zijn standaardplattegronden voor de woningbouw: zijn 
keuzeplanwoning voor een klein rijtjeshuis is door heel Nederland gebouwd. Ook in 
Borgstede moet hij zich houden aan de eisen van de Voorschriften en Wenken. Naar 
de normen van die tijd zijn de eenpersoonskamers een kleine 12m2, kleiner dan  
de vooroorlogse zit-slaapkamers in Hilversum en Alkmaar. Toch weet Wissing door 
een aantal vernieuwende ingrepen de leefbaarheid voor de bewoners te vergroten.  
Bewoners eten niet in de recreatiezaal, maar kunnen op hun eigen kamer eten. 
Daarom situeert Wissing de keuken niet, zoals gebruikelijk op de begane grond, 
maar in het hart van het gebouw, op de eerste verdieping. Voor alle bewoners kan 
het eten daardoor zo warm mogelijk uitgeserveerd worden.  
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klEinE sTAd

 De Drie Hoven is opgebouwd als een kleine stad en bestaat uit verschillende 
typen bewoning. Vier vleugels liggen als molenwieken rondom een centraal stadshart. 
Deze bestaan uit bejaardenflats (voor zelfstandig wonende ouderen), een verpleeg-
huis (ouderen die intensieve zorg nodig hebben), een verzorgingshuis (ouderen die 
ondersteuning krijgen bij maaltijden, huishoudelijk werk en lichamelijke verzorging), 
een personeelshuis (inwonend personeel) en een centraal gelegen ‘stadshart’. 
Met twee instrumenten probeert de architect de bewoonbaarheid van het tehuis te 
vergroten: de bevordering van de sociale mobiliteit en behoud van de regie over het 
persoonlijke leven. 

OnTmOETing

 De Drie Hoven beschikt over een hiërarchisch geleed stelsel van sociale 
voorzieningen. Iedere vleugel heeft aan aantal kleine huiskamers, bedoeld voor 
dagelijkse buurtcontacten en een grotere zitruimte voor meer mensen tijdens 
feestdagen. Kloppend hart van De Drie Hoven is het grote centrum in het midden 
met een groot gedeeltelijk overdekt buitenterras. Allerlei gemeenschappelijke 
voorzieningen zoals winkels, horeca, een bibliotheek en een kapper zijn zowel voor 
de bewoners als voor de buurt toegankelijk. Gemeenschappelijke festiviteiten zoals 
modeshows, toneel- en muziekuitvoeringen stimuleren de contacten tussen  
bewoners en buurtgenoten. 

De architect probeert de bewoonbaarheid  
van het tehuis te vergroten door de  

bevordering van de sociale mobiliteit en  
behoud van de regie over het persoonlijke leven. 

De buitenruimte van De Drie Hoven is zowel een functionele tuin voor de bewoners 
en personeel als een openbaar stedelijk park voor de buurt. Voor de bewoners zijn  
er tuintjes, een jeu-de-boules baan en een plantenkas zodat bewoners zelf bloemen 
kunnen kweken en plukken. Voor buurtbewoners zijn er aantrekkelijke wandelpaden 
die aansluiten op de straten en voetgangersgebieden van de wijk. Deze wandel-
routes kruisen de diverse ingangen van De Drie Hoven zodat passenten en bewoners 
elkaar ‘toevallig’ ontmoeten. 
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EEN tREfPuNt iN DE Wijk- vERZORGiNGs- 
huis DE DRiE hOvEN iN amstERDam 

 Vlak na de bouw in 1975 karakteriseert de architect Herman Hertzberger De 
Drie Hoven als ‘een bespeelbaar instrument’. Deze treffende typering duidt op het  
wezenlijke verschil van dit tehuis met Borgstede van Willem Wissing, dat een aantal 
jaren eerder tot stand kwam. Is Borgstede nog vooral gebouwd vóór de bewoners,  
De Drie hoven is een uitnodiging aan de bewoners om de inrichting van de woon-
omgeving zelf ter hand te nemen. Ook in andere opzichten is De Drie Hoven een 
vernieuwende vorm van ouderenhuisvesting. De architecten hebben architectuur, 
interieur, tuin en stedenbouwkundige ligging zowel ruimtelijk als qua programma 
zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. In plaats van een zorginstituut gedomineerd 
door Voorschriften en Wenken van de rijksoverheid, hebben ze gestreefd naar een 
levendig thuis voor de bewoners en de buurt. 

Voor een deel is dit streven het gevolg van een nieuw overheidsbeleid met be- 
trekking tot ouderenhuisvesting dat zich in de jaren zeventig gaat richten op 
complete leefomgevingen in plaats van geïsoleerd gelegen en monofunctionele 
bejaardentehuizen. De hofstructuur van De Drie Hoven laat zien dat de traditionele 
gesloten hofjes een continue karakteristiek vormen voor ouderenhuisvesting door 
de tijd heen. Echter het openbreken van de hoven aan twee zijden transformeert 
het tehuis in een maatschappelijk en cultureel kruispunt in een wijk in Amsterdam 
Nieuw-West. 

Herman Hertzberger 
en Van empelen, Vogel-
vluchtperspectief van 
Verzorgingshuis De Drie 
Hoven, amsterdam- 
Slotervaart, 1963  
(opdracht), 1971-1975 
(ontwerp en uitvoering). 
De opdrachtgever was 
de Stichting nederlandse 
Centrale voor Huisvesting 
van Bejaarden.
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EigEn rEgiE

 In De Drie Hoven zijn donkere en saaie gangen, zoals in Borgstede, vervangen 
door binnenstraten met hier en daar daglicht en verbredingen bij de voordeuren 
van de woningen voor het plaatsen van planten, meubilair en allerlei persoonlijke 
spullen. Bewoners kunnen zo een plek creëren met een persoonlijke identiteit. De  
woningen hebben eigen voordeuren en kijken soms uit op de binnenstraten. Wanneer 
bewoners behoefte hebben aan een praatje of geroezemoes van buiten, kunnen ze 
de bovenste helft van hun voordeuren openzetten. Het zichtbaar laten van betonnen 
pijlers en balken en het betonsteen zijn een uitnodiging aan de bewoners om hun 
huis zelf in te richten zodat ze hun gebruikelijke levensstijl zoveel mogelijk kunnen 
voorzetten. Ook stimuleert het huisgenoten om de huiskamers gemeenschappelijk 
in te richten, zodat zij zoveel mogelijk de regie over hun woon-omgeving behouden. 

WOOnCUlTUUr

 De Drie Hoven is een karakteristiek voorbeeld van collectieve ouderenhuis-
vesting waar door een integrale visie op architectuur, interieur en tuinarchitectuur 
zoveel mogelijk vorm is geven aan een rijk en afwisselend leven met behoud van 
de persoonlijke regie. Op meerdere schaalniveaus (eigen woning, de gang, sociale 
ruimte, de tuin) hebben de bewoners ruimte voor individuele wensen en gemeen-
schappelijke belevingen zoals de ervaring van de seizoenen in de tuin en het contact 
met buurtbewoners. De Drie Hoven is een uitgesproken exponent van een opvatting, 
waarin het scheppen van een rijke wooncultuur zwaarder weegt dat het ondergaan 
en bieden van zorg alleen. 

collectie.hetnieuweinstituut.nl

De archieven van Het nieuwe Instituut bieden een breed scala aan ont-
werpen voor ouderenhuisvesting van de laatste honderd jaar. Begin 2016 
publiceert Het nieuwe Instituut een marktante selectie van ontwerpen 
voor ouderenhuisvesting uit het rijke archief op de website. Het doel is om 
deze historische context in te zetten voor de ontwikkeling van innovatieve 
gezichtspunten op het terrein van ouderenhuisvesting.

Pagina 43
Herman Hertzberger en 
Van empelen, Steden-
bouwkundige situering 
van Verzorgingshuis De 
Drie Hoven, amsterdam-
Slotervaart, 1971



45

oogpunt noodzakelijk was. In de huidige samenleving, die in het teken staat van 
zelfredzaamheid, worden ouderen nog meer gestimuleerd om zo lang mogelijk 
zelfstandig te zijn en thuis te blijven wonen. De groep met een medische indicatie 
wordt daardoor steeds kleiner met steeds grotere gebreken en beperkingen. Alleen 
wie echt niet meer zelfstandig kan wonen, krijgt een plaats in een verpleeghuis. 
Dit leidt er toe dat er recentelijk en in de toekomst vooral verpleeghuizen worden 
gebouwd voor bewoners met zware lichamelijke en psychische beperkingen. Voor 
de architectonische opgave betekent dit een intensieve wisselwerking tussen een 
woon- en zorgfunctie, waarbij de vormgeving van het interieur steeds belangrijker 
wordt. 

Veel bewoners verhuisden uit voorzorg  
naar een bejaardenflat, zodat ze  
verzekerd waren van een plaats.

 

ZOrgCEnTrUm dE BUiTEnhOf

 Zorgcentrum De Buitenhof is een voorbeeld van een gesloten psycho-
geriatrisch verpleeghuis voor ouderen met dementie. Daarmee is het tehuis een 
specifieke categorie binnen ouderenhuisvesting. De organisatie Alzheimer Nederland 
voorspelt dat het aantal dementerenden in Nederland stijgt en dat er een grote 
vraag komt naar verpleeghuizen voor deze groep ouderen. De meeste verpleeghuizen 
zijn in Nederland gebouwd volgens de typologie van een ziekenhuis, zoals ook het 
eerste ontwerp voor De Buitenhof (1964-1971) van de architecten S. van Woerden en 
H.J. Schneider laat zien. De laatste vijftien jaar is duidelijk geworden dat plattegronden 
en interieurs van ziekenhuizen niet geschikt zijn als woonomgeving voor deze groep 
ouderen. Doodlopende gangen bijvoorbeeld, het ontbreken van zonlicht, harde  
vloeren en te hard kleurgebruik leiden tot onrustige of juist te passieve bewoners. 
De juiste inrichting van het interieur voor ouderen met dementie is van grote invloed 
op het welbevinden van deze groep. 

vAn TEhUis nAAr ThUis

 De architecten Soeters en Van Eldonk krijgen in 1997 de opdracht om de 
‘ziekenhuissfeer’ van de gesloten psychogeriatrische inrichting De Buitenhof te 
veranderen in een huiselijk, kleinschalig en vertrouwd thuis voor bewoners en ver-
zorgers. De ervaringen van de verzorgers en de op dat moment bestaande medisch-
wetenschappelijke kennis met betrekking tot het ontwerpen van verpleeghuizen, 
vormen hiervoor de basis. 
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EEN huisElijkE sfEER- vERNiEuWiNG vaN 
ZORGcENtRum DE BuitENhOf iN amstERDam 

WAT is OUd? 

 De geschiedenis van de ouderenhuisvesting laat zien dat de definitie van 
het begrip oud door de tijd heen sterk is gewisseld. Heel vroeger was iemand oud 
als hij /zij niet meer kon werken en ziek of hulpbehoevend was. De ‘Noodwet Drees’ 
(1947) betekende een enorme verandering in de definitie van ouderdom. De leeftijd 
van 65 jaar werd de norm voor oud en onproductief zijn, ondanks het feit dat veel 
mensen van 65 jaar niet ziek of gebrekkig waren. De overheid stimuleerde ook een 
passende woonvorm voor deze groep ouderen: het bejaardentehuis en de serviceflat, 
met voedselvoorziening en huishoudelijke hulp. De jaren zestig en zeventig laten 
een enorme populariteit van dit type bejaardentehuis zien. Veel bewoners verhuis-
den uit voorzorg naar een bejaardenflat, zodat ze wanneer ze niet meer zelfstandig 
zouden kunnen wonen, verzekerd waren van een plaats. De stijgende kosten die 
deze bouw van bejaardentehuizen met zich mee bracht, leidden tot een bezuinigings- 
maatregel van overheidswege via indicatiestelling. Vanaf 1977 kon iemand alleen 
voor een ouderenwoning in aanmerking komen, wanneer dit vanuit medisch  

Soeters van eldonk  
architecten, Plattegrond 
1e verdieping van Vernieu-
wing van zorgcentrum  
De Buitenhof, amsterdam, 
1997-2003. Het ontwerp 
betreft de vernieuwing 92 
verpleegkamers, gemeen-
schappelijke ruimtes, en 
voorzieningen.
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Soeters van eldonk  
architecten, kleuren-
ontwerp van de gang en 
voordeuren van de  
woningen van zorg-
centrum De Buitenhof, 
amsterdam, 1997-2003.

Soeters van eldonk  
architecten, kleuren-
ontwerp van de gang van 
zorgcentrum De Buitenhof, 
amsterdam, 1997-2003.

extra nadruk door een eigen voordeur en een persoonlijk naambordje, dat de  
gebruikelijk schuifbordjes, die gemakkelijk te vervangen zijn na overlijden, vervangt. 

‘lUxE APPArTEmEnTEnCOmPlEx’ 

 In De Buitenhof is door de mix van meerdere werelden (de ouderen en 
de kinderen) en door de integratie van kleur en ruimte gestreefd naar kleinschalig 
wonen in een huiselijke omgeving die specifiek is afgestemd op de ervaringswereld 
van de bewoners. Hierdoor onderscheidt De Buitenhof zich van de tot dan toe  
gangbare verpleeghuizen. In plaats van een ‘afgedwongen eindstation’ krijgt het 
tehuis door de verbouwing de sfeer van een ‘zelfgekozen luxe appartementen- 
complex’. 
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Omdat de meeste bewoners niet meer buiten komen, is het sociale leven van de 
stad zoveel mogelijk naar binnen gehaald. Een enorme vide met een centraal plein 
ligt in het hart van het gebouw, met hieromheen een crèche, kinderdagopvang  
en winkeltjes zoals de kapper, apotheek, wasserette, de fysiotherapeut en de rolstoel- 
reparateur. Door de vide genieten de bewoners van daglicht dat het verlies van een 
dag- en nachtritme, een veel voorkomend verschijnsel bij dementerenden, enigs-
zins verzacht. Bij mooi weer kunnen verzorgers het hele dak openschuiven, zodat 
iedereen van zon en buitenlucht kan genieten. Omdat bij mensen met dementie het 
langetermijngeheugen vaak goed functioneert, is op een speelse en luchtige manier 
om het plein een ‘vertrouwd’ Amsterdams stadsbeeld gemaakt: grachtengevels in 
versimpelde vormen, in heldere kleuren en schots en scheef. De achterliggende 
wens is dat deze ‘gevels’ bij de bewoners positieve herinneringen oproepen aan hun 
leven of vroegere bezoeken aan Amsterdam. Ook de meerdere kleinere huiskamers in 
het tehuis herinneren aan een huiselijke omgeving waarin ze hun hele leven hebben 
gewoond. In plaats van doodlopende gangen is er een rondlopend circuit rondom 
de vide dat de behoefte van sommigen ouderen om te dwalen ondersteunt. 

omdat de meeste bewoners niet meer  
buiten komen, is het sociale leven van  

de stad zoveel mogelijk naar binnen gehaald.

klEUrEn

 In het archief van Het Nieuwe Instituut bevinden zich tekeningen met  
kleurenschema’s waaruit blijkt dat kleurgebruik een grote rol speelt in het ontwerpen 
van een bewoonbaar tehuis. Ontwerpers en gebruikers van De Buitenhof hebben 
lang gefilosofeerd over het gebruik van kleuren en welke kleuren het meest geschikt 
zouden zijn voor de doelgroep. Daarbij werd de vraag opgeworpen of het demente-
rende brein dat steeds meer gelijkenissen vertoont met dat van een jong kind, ook 
weer van ‘kinderlijke’ kleuren zou gaan houden? 

Ook onderzoek wijst inmiddels uit dat mensen met dementie moeilijk kleurnuances 
kunnen onderscheiden en op zoek gaan naar voorwerpen en omgevingen met  
contrasterende kleuren. De gesprekken tussen ontwerpers en opdrachtgever leidden 
er toe dat in plaats van felle en agressieve kleuren zoals hardblauw en hardrood,  
eerder lichte, intensieve en uitgesproken kleuren het wooncomfort zouden verhogen. 
Het interieur van De Buitenhof bestaat daarom uit een zacht verloop van groenen, 
gelen, roden, paarsen, blauwen en weer terug naar groenen. Deze integratie van 
kleur en ruimte levert een rijk en overzichtelijk palet op dat de identiteit van de ver- 
schillende verdiepingen en de onderlinge samenhang versterkt. Daarbij zijn in de 
kleurrijke lambriseringen en wanden de noodzakelijke ingrepen voor zorg en  
veiligheid onopvallend verwerkt. De persoonlijke leefsfeer van de bewoners krijgt 
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cONclusiE- hEt aRchiEf als  
BOuWstEEN vaN DE tOEkOmst

 De manier waarop de samenleving omgaat met ouderen, de plaats die ze 
innemen in de samenleving, de wijze van wonen en leven (individueel of in een 
sociaal verband) is een sociaal-cultureel verschijnsel, en heeft in de loop der tijd vele 
uitingen gekend in architectuur, interieur en stedenbouw. 
In de toekomst lonkt er bovendien een grote opgave. De vergrijzing van de  
Nederlandse bevolking en de privatisering van zorg en wonen bieden een kans  
ouderenhuisvesting behalve als economische opgave ook als een culturele en maats-
chappelijke opgave verder uit te werken. Daarbij leiden toekomstige ontwikkelingen 
in het interieur, zoals de robotisering en automatisering van het huishouden tot  
de vraag hoe deze een rol gaan spelen in ouderenhuisvesting en zich verhouden tot 
een menselijke woonomgeving. De website van Het Nieuwe Instituut presenteert 
een marktante selectie van ontwerpen voor ouderenhuisvesting uit het rijke archief. 
Het doel is om deze historische context in te zetten voor de ontwikkeling van  
innovatieve gezichtspunten op het terrein van ouderenhuisvesting.

Alle afbeeldingen zijn afkomstig uit de Collectie van Het Nieuwe Instituut

ArChiEvEn hET niEUWE insTiTUUT 

Archief J. Boterenbrood, inventarisnummer BOTE 8
Archief J. Duiker, inventarisnummers DUIK 1.2, DUIK 1.1., DUIK 1.4, DUIK 1,5, DUIK 1.6, 
DUIK 1.7, DUIK 1.8, DUIK 1.10, DUIK 1.12, DUIK 1.13
Archief D. Meintema, inventarisnummer MEIN p1-p8
Archief Tentoonstellingsraad, inventarisnummer TENT n348
Archief W. Wissing, inventarisnummers WISS d509, ph109, ph113, ph604-627, r67, 
t94-t96
Archief H. Hertzberger, archief is nog niet ontsloten
Archief S. Soeters, inventarisnummers SOET 9726

Over het artikel:
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annelies Wester, eveneens 
student van de Vrije  
Universiteit, zet op dit  
moment hun onderzoek 
voort voor een presentatie 
van ontwerpen op de 
website van Het nieuwe 
Instituut (2016). 
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BEviNDiNGEN

 Echtparenkamers. Een gemiddeld verzorgingshuis heeft er maar een paar. 
Het woord verraadt dat - bij toenemende zorgvraag - de belofte om tot de dood bij 
elkaar te blijven vaak plaatsmaakt voor scheiding van tafel en bed. Door zorgaan-
bieders wordt de mogelijkheid om met de partner een appartement te delen als 
onderscheidend gepresenteerd. Dat geldt ook voor de afspraak om aan te kloppen 
voor men het appartement binnenloopt. 

Dit tekent het beeld dat veel mensen hebben van verzorgingshuizen. Ellen Smit en 
Minke Walda laten in hun essay prachtig zien hoe de ouderenhuisvesting zich tot 
zelfstandige typologie heeft ontwikkeld. Een hele verdienste voor wie de omstandig- 
heden kent waarin ouden van dagen voorheen aan hun lot werden overgelaten. 
Maar tegelijkertijd zorgt het er voor dat we verzorgingshuizen in de eerste plaats als 
zodanig herkennen. Met de bijbehorende beperkingen en gedragingen. De ver- 
schijningsvorm van deze gebouwen is vaak een direct gevolg van de financierings-
vorm. form follows finance. En ook nu nog is een indicatie van de benodigde zorg 
bepalend voor de financiering die voor huisvesting beschikbaar is. Dat maakt het 
lastig een partner zonder zorgvraag in hetzelfde appartement te laten wonen.  
Zelfs het aanbieden van een kamer in hetzelfde gebouw is al een administratieve 
uitdaging.

Briefje van een bewoner in 
een verzorgingshuis.  
foto: Boudewien van den 
Berg.

In het streven om van zorggebouwen, woongebouwen te maken, speelt deze 
samenhang van functie, financiering en verschijningsvorm een rol. De ironie is dat 
alle aandacht die we besteden om het voor ouderen zo goed en makkelijk mogelijk 
te maken, het risico in zich draagt om stigmatiserend te werken. Door ouderen als 
aparte doelgroep te zien, wordt hun leeftijd en zorgvraag tot belangrijkste eigen-
schap verheven. Voordat we kijken naar de organisatie, inrichting en vormgeving 
van deze gebouwen, is het van belang dit helder op het netvlies te hebben. Onder 
de algemene bevindingen van dit onderzoek scharen we daarom de ogenschijnlijke 
open deur dat ouderen net mensen zijn. In een groot deel van de aanbevelingen 
speelt het idee mee dat de karakters en wensen van ouderen net zo uiteenlopend 
zijn als van andere doelgroepen.

De aandacht die we besteden om het  
voor ouderen zo goed en makkelijk  

mogelijk te maken heeft het risico in  
zich om stigmatiserend te werken.

Een extra motivatie hiervoor vormen de uitkomsten van woonwensenonderzoek. 
Daaruit blijkt dat de woonambities van toekomstige ouderen niet alleen hoger, 
maar vooral veel uiteenlopender zijn. Waar kernwaarden als praktisch, vertrouwd, 
rustig en functioneel voor een meerderheid van de huidige 75+ers van toepassing 
zijn, geldt dit nog maar voor een minderheid van de 55+ers. Zij voelen zich meer 
verbonden met waarden als stedelijk, authentiek en hoogwaardig of juist landelijk 
en vrij. De verwachting is dat deze wensen niet veranderen met de leeftijd, maar 
generatiegebonden zijn. Om de huisvesting aantrekkelijk te maken voor de nieuwe 
generatie ouderen, is het wegnemen van praktische ongemakken dus niet voor 
iedereen toereikend. Daarbij benadrukken hersenwetenschappers dat het blijven 
aanspreken van het improvisatievermogen het brein langer fit houdt. En zou invloed 
op de inrichting van de woonomgeving positief bijdragen aan thuisgevoel. Alles bij 
elkaar wekt dit de suggestie dat het woord ‘ontzorgen’ in deze context aan een nieu-
we betekenis toe is. Van het uit handen nemen naar het ontdoen van een stigma. De 
zorghuisvesting van de toekomst zal er hierdoor mogelijk heel anders uitzien dan 
die van vandaag.
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Daarbij is een fijnzinnige balans nodig tussen gebouw en omgeving, woning en 
gemeenschappelijke ruimten, het stimuleren van ontmoeting en het faciliteren  
van privacy en autonomie. De ligging van een gebouw is niet alleen van invloed op 
uitzicht en bereikbaarheid, maar ook op de mate waarin het als onderdeel van een 
buurt of van ‘de bewoonde wereld’ wordt gezien. 

Eén van de onderzochte casussen is verzorgingshuis Blijdorp, in de gelijknamige 
Rotterdamse wijk. Het verzorgingshuis is middels een loopbrug op de eerste ver-
dieping verbonden met woongebouw Emmahuis. Zorgaanbieder Laurens huurt het 
verzorgingshuis van corporatie SOR en is zelf (als Laurens Wonen) eigenaar van het 
Emmahuis. De twee gebouwen vormen op het eerste oog een geheel. Binnen de 
samenhangend opgezette vooroorlogse wijk vormen de verschillende complexen 
voor ouderen herkenbare uitzonderingen. Deze naoorlogse woningen met lift zijn 
bovendien vaak gesitueerd aan de koppen van bouwblokken. Blijdorp en het  
Emmahuis staan aan een druk kruispunt en vormen samen de entree van een multi-
functioneel gebied met voorzieningen voor onderwijs, participatie en zorg.

Situering van de onder-
zochte verzorgingshuizen 
in de wijk.  
Bron: jef van den Putte 
architectuur (tekeningen: 
ruben van der Plas).

Woningtypologieën 
rondom Blijdorp en het 
emmahuis.
Bron: Veldacademie.

Voor bewoners bestaat er echter een belangrijk onderscheid tussen de twee  
complexen. Bewoners van het Emmahuis benadrukken hun zelfstandigheid. Zij 
hebben een actieve bewonersorganisatie, een eigen krantje en verenigingen vanuit 
de hele stad maken gebruik van de recreatieruimte voor bridge, biljart en andere 
activiteiten. Ze hebben het schaalvoordeel van een woongebouw, maar ervaren 
tegelijkertijd het eigenaarschap hierover. Ze hebben hun eigen woning, maar ook de 
aanspraak en voorzieningen van een seniorencomplex. Men koestert het idee zelf te 
kunnen bepalen hoe laat men opstaat en wat en wanneer men eet. De twee  
gebouwen hebben elk hun eigen kapper. Met de toegenomen voorwaarden voor 
een plek in een verpleeg- of verzorgingshuis is het verschil in gezondheid en  
woonduur tussen de bewoners van de beide huizen steeds groter geworden. 
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De entree van het Emmahuis bevindt zich op de hoek, schuin tegenover een winkel-
cluster. Een grotere uitdaging is het om Blijdorp te bereiken. Via niveauverschillen, 
scherpe bochten en een slagboom vindt men de entree. Eenmaal binnen treft men 
de receptioniste achter een glaswand, omdat de hal te tochtig bleek. Voor bewoners 
van het Emmahuis is er een alternatief. Via een loopbrug hebben zij direct toegang 
tot het restaurant van Blijdorp. Van deze mogelijkheid wordt echter weinig gebruik 
gemaakt. Zoals in de meeste verzorgingshuizen wordt de grote keuken op de begane 
grond niet meer gebruikt. Het eten wordt vanuit één punt in de stad geleverd en 
matig gewaardeerd. Een andere reden om geen gebruik te maken van het restaurant 
is dat men niet tussen de hulpbehoevenden wil zitten. Andersom vindt men het 
prima als bewoners van Blijdorp in het Emmahuis op bezoek komen. Het laat zien 
dat de associatie met zorg en afhankelijkheid snel gemaakt wordt, maar ook subtiel is. 

Toch wordt ingeschat dat de nabijheid van Blijdorp voor een meerderheid van de 
bewoners een positieve rol speelt in de keuze om in het Emmahuis te gaan wonen. 
Met het oog op een toekomstige zorgvraag biedt de doorstroommogelijkheid  
naar Blijdorp een prettig vooruitzicht. Net zo belangrijk is de mogelijkheid om bij 
een naaste te wonen die wel zware zorg nodig heeft. Mantelzorgers kunnen op die  
manier nauw betrokken blijven zonder zelf op een verpleegafdeling te wonen. Een 
alternatief voor de echtparenkamer. Maar ook een oplossing voor broers, zussen of 
goede vriend(inn)en.

Volgens velen maakt de opeenvolging van verhuizingen – de traditionele woon-
carière- langzaam plaats voor het aanpassen van de eigen woning aan veranderende 
behoeften. Dat zou in dit voorbeeld betekenen dat bewoners van het Emmahuis bij 
een toenemende zorgvraag niet meer naar Blijdorp verhuizen. De vitale en hulp- 
behoevende ouderen worden over beide huizen verdeeld en uiteindelijk over de 
hele wijk. Wat betreft de wijk blijft de vraag hoe lang de vooroorlogse appartementen 

op drie hoog zonder lift daarvoor geschikt blijken. En andersom, hoe Blijdorp en het 
Emmahuis zo aantrekkelijk gemaakt kunnen worden dat een verhuizing niet wordt 
uitgesteld tot het onontkoombaar is. De uitdaging ligt erin de benoemde (schaal)
voordelen van seniorenwoningen en voormalige verzorgingshuizen te blijven 
benutten, zonder de associatie van zorgvraag op te roepen waar bewoners van het 
Emmahuis zich zo graag tegen afzetten. 

entrees van de  
verschillende ver- 
zorgingshuizen.  
Bron: Boudewien 
 van den Berg.
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Hypothese:

Toelichting:

Toepassing:

Behorend bij  
elementen:

Schaalniveau:

Van toepassing 
bij pilot:

Gerelateerde  
uitgangspunten:

hEt ZijN NEt mENsEN

Algemeen

De behoeften van ouderen zijn net zo 
uiteenlopend als de behoeften van andere 
doelgroepen.

Bij het in kaart brengen van behoeften van 
ouderen wordt vaak een focus aangebracht op 
leeftijd en zorgvraag. Belangrijk is te beseffen  
dat oudere bewoners hun identiteit vaak met heel 
andere aspecten verbinden dan hun leeftijd.

Focus op verscheidenheid, geef bewoners de 
ruimte hun identiteit te uiten, bijvoorbeeld in de 
inrichting van de woning en hun naambordje.

Bewonerskaarten, Programma, Buitenruimte, 
Bewegwijzering, Veiligheid, Personaliseren, Deur, 
Naambord, Slaapkamer, Badkamer, Huiskamer, 
Zithoek, Kunst, Tafeldecoratie, Restaurant 

Context, Gebouw, Beleving

Alle

Onzichtbaar aanwezig, Mi casa...

uitGaNGsPuNtEN

Deel Van Het 
GeHeel

SaMen UIt, 
alleen tHUIS

Het VoorDeel 
Van De tWIjfel

DaG rItMeHet zIjn net 
MenSen

SoM Van Het 
Delen
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Hypothese:

Toelichting:

Toepassing:

Behorend bij  
elementen:

Schaalniveau:

Van toepassing 
bij pilot:

Gerelateerde  
uitgangspunten:

hEt vOORDEEl  
vaN DE tWijfEl

Algemeen

Aanspraak blijven maken op het improvisatie-
vermogen van ouderen verlengt hun 
zelfredzaamheid.

Volgens hersenwetenschappers1 draagt een 
prikkelrijke omgeving bij aan de cognitieve 
flexibiliteit van ouderen. Hierdoor worden de 
verschijnselen van alzheimer geremd. 

Niet alle drempels en keuzemogelijkheden 
verbannen wanneer dit niet nodig is. Zintuigen 
blijven prikkelen door was, keuken en planten  
niet uit belevingswereld van bewoners te weren.

Routing, Gang, Snoezelruimte, Tuin, Planten,  
Was, (Gaar)keuken, Dagbesteding, Personaliseren, 
Winkel, Kapper, Recreatie

Context, Gebouw, Beleving

Blijdorp, Borgsate, Evenaar

Dag ritme, Lekker netwerken, Huishoudboekje, 
Overmaat, Rode loper

1 (Scherder 2014), geciteerd in ruimte voor redzaamheid, rVz

Hypothese:

Toelichting:

Toepassing:

Behorend bij  
elementen:

Schaalniveau:

Van toepassing 
bij pilot:

Gerelateerde  
uitgangspunten:

DEEl vaN hEt GEhEEl

Algemeen

Gebouwen die opgaan in hun omgeving komen 
minder institutioneel over. 

Aan veel locaties voor ouderenhuisvesting is wel 
af te lezen wat de functie is, maar niet waar het 
staat. Een zekere herkenbaarheid is goed voor de 
vindbaarheid, terwijl het deel uitmaken van de 
buurt het gevoel van zelfstandig wonen vergroot.

Vormgeving die aansluit bij omliggende 
bebouwing

Woonlocaties senioren, Situatie, Gebouw, Entree, 
Aanduiding

Gebouw, Context

Provenier, Blijdorp, Evenaar 

Onzichtbaar aanwezig, Binnenstebuiten, 
Autonome voorzieningen
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Hypothese:

Toelichting:

Toepassing:

Behorend bij  
elementen:

Schaalniveau:

Van toepassing 
bij pilot:

Gerelateerde  
uitgangspunten:

DaG RitmE

Algemeen

Trots en controle dragen bij aan het welbevinden 
van ouderen. Het grootste belang bij zelfregie is 
het zelf vormgeven van dagelijkse routines. 

Ouderen geven hun leven een hoger rapportcijfer 
als zij zich succesvol voelen2 of controle kunnen 
houden over hun leven3. Uit gesprekken met 
bewoners blijkt dat het gevoel van waardigheid 
toeneemt als mensen ‘dingen doen zoals men dat 
altijd zelf doet’. 

Mogelijkheden om de eigen leefomgeving 
te beïnvloeden en zich te associeren met iets 
positiefs. Keuzevrijheid in consumptie van 
diensten en goederen. Flexibiliteit in het plannen 
van opstaan, eten en wassen.

Deur, Naambord, Personaliseren, Slaapkamer, 
Badkamer, Mededelingen, Buitenruimte, Uitzicht, 
Hal, Dagbesteding

Beleving

Evenaar, Wilgenborgh, Blijdorp

Huishoudboekje, #Zinin, Autonome voorzieningen, 
Het zijn net mensen

2 (Westendorp 2014), geciteerd in ruimte voor redzaamheid, rVz
3 (Van Dorst 2005), geciteerd in ruimte voor redzaamheid, rVz

Hypothese:

Toelichting:

Toepassing:

Behorend bij  
elementen:

Schaalniveau:

Van toepassing 
bij pilot:

Gerelateerde  
uitgangspunten:

samEN uit,  
allEEN thuis

Algemeen

Het delen van ruimten voor een (specifieke) 
activiteit is prettiger dan het delen van ruimten 
voor verblijf.

Op het moment dat leefruimten gedeeld worden is 
men tot elkaar veroordeeld. Wanneer functionele 
ruimten gedeeld worden, komt men elkaar echter 
tegen en ontstaan aanleidingen voor informele 
ontmoeting.

Leefruimte in eigen woning, activiteiten in 
gedeelde ruimten, liefst op eigen initiatief te 
bereiken.

Programma, Huiskamer, Dagbesteding, Zithoek, 
Slaapkamer, Recreatie, Gang

Gebouw, Beleving

De Evenaar

Som van het delen, Ontmoeten als bijvangst, 
Autonome voorzieningen, Overmaat



62

Hypothese:

Toelichting:

Toepassing:

Behorend bij  
elementen:

Schaalniveau:

Van toepassing 
bij pilot:

Gerelateerde  
uitgangspunten:

sOm vaN hEt DElEN

Algemeen

Bij het benutten van schaalvoordelen vormt 
behoud van (het gevoel van) eigenaarschap  
een belangrijk streven.

Schaalvoordeel en toegankelijkheid vragen om 
ruim opgezette en centraal georganiseerde 
locaties. Thuisgevoel en oriëntatie vragen eerder 
om kleinschaligheid en een informele organisatie. 
Het is de kunst voorzieningen en (buiten)ruimten 
te delen zonder ze te institutionaliseren. 

Gedeelde faciliteiten zo vormgeven en organiseren 
dat ze niet ‘voor ons’ maar ‘van ons’ zijn. Balans 
zoeken tussen geborgenheid en toegankelijkheid.

Bewonerskaarten, Programma, Restaurant, 
Receptie, Bewegwijzering, Dagbesteding, 
Huiskamer, Zithoek, Afhaalbalie, Winkel, Recreatie

Beleving

Wilgenborgh, Blijdorp, Borgsate

Mi casa..., Samen uit alleen thuis, Onzichtbaar 
aanwezig, Dag ritme
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Over de auteur:

Wessel jonker is in 2012 
afgestudeerd als architect 
aan de tU Delft. Vanuit 
een interesse in ouderen-
huisvesting deed hij bij 
Veldacademie onderzoek 
naar de ontwikkeling 
van het verzorgingshuis 
in nederland. Voor zijn 
afstudeerontwerp is de 
vermaatschappelijking  
van zorg een leidend  
motief. Vanuit de visie om 
bewoners zoveel mogelijk 
zelf regie te laten houden 
en op tijd een duurzame 
sociale context te creëren, 
resulteerde zijn ontwerp 
in woningen voor ouderen 
die onder collectief  
particulier opdracht- 
geverschap worden  
gebouwd. De woningen 
staan midden in de stad 
en zijn erop ingericht dat 
bewoners indien nodig  
direct zorg kunnen krijgen 
in een niet-stigmatiserende 
omgeving. 
Wessel werkt als zelfstandig 
architect, doet onderzoek 
en geeft advies over aan 
zorg gerelateerde thema’s. 
Hij is mede-oprichter van 
ontwerpbureau open 
kaart.

EEn mOdEl vOOr mEnsElijkE BEhOEfTEn

 Om beter te begrijpen hoe het thuisgevoel tot stand komt gaan we in op 
een model waarin de menselijke behoeften worden beschreven. Abraham Maslow 
heeft in 1943 zijn piramidemodel gepubliceerd, waarin de menselijke behoeften op 
een hiërarchische manier zijn gerangschikt. De piramide heeft een aantal niveaus. 
Aan de basis van de piramide liggen de basale lichamelijke behoeften van de mens. 
Vervolgens het niveau dat vervulling geeft aan veiligheid en zekerheid. Voorts sociaal 
contact, waardering en erkenning en tenslotte zelfontplooiing. Maslow stelt daarbij, 
dat zodra voldaan is aan de behoeften van een bepaald niveau men zich kan bezig-
houden met een hoger niveau.
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 De aanleiding voor een verhuizing naar een verzorgingshuis is vaak een rite 
de passage. Een ingrijpende gebeurtenis leidt tot een verslechterde geestelijke of 
lichamelijke toestand. Hierdoor wordt de bewoner zich niet alleen veel sterker bewust 
van de eigen kwetsbaarheid, ook blijkt vaak dat de gewenste zorg nauwelijks mogelijk 
is in de huidige woning. Daarop vindt meestal een verhuizing plaats naar een ver-
zorgingshuis.
Door de vergrijzing kent Nederland steeds meer bewoners met een (grote) 
zorgvraag en oplopende zorgkosten. Het effectief kunnen verlenen van zorg stelt 
eisen aan de woonomgeving. Er is vaak veel ruimte nodig om alle hulpmiddelen, 
zoals hoog-laagbedden, rolstoelen en tilliften, te kunnen inzetten en stallen. Door de 
bewoners met een grote zorgvraag te clusteren kan deze ruimte worden gedeeld, 
maar ook artsen, specialisten en verzorgenden kunnen hun handelingen efficiënter 
verrichten als bewoners met een zorgvraag worden gegroepeerd. Het benutten van 
deze schaalvoordelen betekent dat de gebouwen voor intensieve zorg meestal vrij 
omvangrijk zijn. De omvang, het klinische karakter en het gebrek aan privacy zorgen 
ervoor dat de zorghuisvesting vaak wordt ervaren als institutioneel en stigmatiserend.

Heeft de kwetsbare mens wel behoefte  
aan een woonomgeving die voldoening  

geeft op alle fronten?

Het is een fascinerende vraag hoe het mogelijk is om in een institutionele omgeving 
het thuisgevoel zoveel mogelijk te bewaren. Heeft de kwetsbare mens wel behoefte 
aan een woonomgeving die voldoening geeft op alle fronten? Is het mogelijk om 
de gebouwen zo vorm te geven dat een bewoner zich er eerder thuis voelt en welke 
condities dragen in dat geval bij aan een thuisgevoel? Dit essay vormt een verkenning 
van mogelijke antwoorden en een aanzet tot de onderbouwing daarvan.

door Wessel jonker

Pagina 67:

Bestaat er een lineair 
verband tussen zorggraad, 
kosten en (gebrek aan) 
thuisgevoel?

Essay
over de voorwaarden voor thuisgevoel in zorghuisvesting
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Model van de zeven 
dimensies en bijbehorende 
condities  
(bewerking door auteur)

Dimensies als  
concentrische cirkels  
rondom de bewoner

 Concrete ontwerpoplossingen kunnen  
ervoor zorgen dat bewoners zoveel mogelijk  

hun normale leven kunnen uitoefenen. 
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Thuisgevoel is een menselijke behoefte die zich afspeelt op diverse niveaus van deze 
piramide. Wanneer een individu een woonplaats heeft waarmee zijn lichamelijke 
behoefte kan worden vervuld (droog, warm, een plek om te slapen), wordt aandacht 
geschonken aan de behoefte aan veiligheid en zekerheid. Enzovoorts. Tenslotte 
worden op het hoogste behoefteniveau de meer abstracte behoeften vervuld, zoals 
het hebben van een niet-institutionele woonomgeving en zelfexpressie die door 
de woning tot uiting kan komen. De grootste vervulling van het thuisgevoel vindt 
plaats als de woonomgeving op alle niveaus voorziet in de behoeften van het individu.

thuisgevoel is een menselijke behoefte  
die zich afspeelt op diverse niveaus.

Een belangrijke vraag is hoe in een institutionele omgeving het thuisgevoel kan 
worden vergroot. Literatuur met betrekking tot healing environments biedt hiertoe 
aanknopingspunten. Fiona de Vos 1 onderzocht healing environments in kinderzieken-
huizen en kwam tot een model waarin de condities zijn gebaseerd op het zoveel 
mogelijk kunnen leiden van een alledaags leven in een institutionele omgeving. Het 
onderzoek richt zich op de voorwaarden waaraan zo’n omgeving moet voldoen. In 
de studie zijn kinderen en hun ouders onderzocht, maar de gehanteerde structuur is 
tevens relevant voor en toepasbaar op zorghuisvesting.

rElATiE TUssEn BEhOEfTEnivEAUs  
En WOOnWEnsEn

 Het onderzoek heeft een structuur met zeven dimensies die gebaseerd is 
op de behoefteniveaus uit de piramide van Maslow. Per dimensie worden elementen 
uit het leven van een bewoner verbonden aan uitgangspunten, die bijdragen aan 
het tot stand komen van een ‘normaal’ leven. Deze uitgangspunten kunnen worden 
vertaald naar concrete ontwerpoplossingen die ertoe bijdragen dat het individu zijn 
normale leven zoveel mogelijk kan uitoefenen. Daardoor ontstaat een meer  
aangename woonomgeving en kan men zich thuis voelen.

1. De Vos, f. (2006).  
Building a model of holistic 
healing environments  
for children’s hospitals 
(Doctoral dissertation,  
the City University  
of new York).
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lAAghAngEnd frUiT EErsT

 Om op een effectieve manier een prettige woonruimte te creëren ligt het 
voor de hand om de belangrijkste fysieke voorwaarden het eerst aan te pakken. Als 
de kwetsbare bewoners minder mobiel zijn, spelen de ingrepen die het grootste 
effect hebben op het ervaren van thuisgevoel zich af op de kleinste schaal. Het zijn 
de ruimten waar de bewoner zich de meeste tijd bevindt: in de eigen, private ruimte. 
Het geven van voorrang aan oplossingen die het thuisgevoel bevorderen op de 
kleine schaal ligt daarmee voor de hand. 

Voorbeelden van fysieke voorwaarden op de kleine schaal die betekenis hebben 
voor het thuisgevoel:

- Geef de mogelijkheid om in eigen bed slapen en in eigen stoel te zitten. 

- Laat de bewoner zich omringen met bekende en dierbare voorwerpen, zoals de 
eigen meubels en foto’s van familie en vrienden. 

- Geef de bewoner inspraak bij het inrichten van zijn eigen woonruimte. Geef zoveel 
mogelijk ruimte in het toe-eigenen van de woning en het vestigen van de eigen 
identiteit.

Het project true Doors 
zorgt dat (demente)  
bewoners in verpleeg- 
huizen zich meer thuis 
voelen. ze krijgen een 
levensgrote foto van hun 
voormalige voordeur op 
de deur van hun nieuwe 
onderkomen geplakt. 

truedoors.com/nl/port-
folio/suderigge-hof-en-
hiem-lemmer/

truedoors.com/nl/portfo-
lio/overryhn-topaz-leiden/
Geraadpleegd op 4  
september 2015
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Wat in het onderzoek van De Vos nauwelijks naar voren komt is dat de verschillende  
dimensies zich afspelen op hun eigen schaalniveau. Als we kijken naar hoe de  
behoefteniveaus zijn geordend in het model, valt op dat deze min of meer als con-
centrische cirkels om de bewoner heen vallen en letterlijk een steeds groter bereik 
hebben, tot het niveau van het hele gebouw. Zo hebben de fysieke condities voor  
de behoeften van laag 1 (basic physiological needs) betrekking op de kleinste ruimte  
rondom de persoon – een slaapplaats of een stoel. De volgende dimensie heeft  
betrekking op de primaire leefruimte daar omheen, waarin eigen sanitair aanwezig 
is, en waarin voorwerpen rondom de persoon aanwezig zijn waarmee hij zich  
associeert, of die bijdragen aan de persoonlijke sfeer, zoals familiefoto’s, brieven, 
decoratie of boeken. Hoe groter de schaal is waarop wordt voldaan aan de condities 
die bijdragen aan het thuisgevoel, hoe meer de bewoner zich ook werkelijk thuis 
kan voelen. 

Ook valt op dat niet louter fysieke voorwaarden worden genoemd, maar dat bepaalde 
spelregels geformuleerd worden. Deze moeten worden gehanteerd om dit ‘normale’ 
leven mogelijk te maken, zoals privacy en de mogelijkheid om het dagritme zelf te 
controleren. Het komt erop neer dat de bewoner zeggenschap heeft over zijn eigen 
ruimte en zoveel mogelijk de regie kan voeren als in zijn situatie toelaatbaar is.

Waar kinderen in een kinderziekenhuis zijn gericht op genezing en blijde verwachting 
van de toekomst, hebben ouderen in de laatste levensfase een andere focus, die 
ook zijn fysieke uitwerking kent in het woongedrag. Kwetsbare bewoners hebben te 
maken met fysieke en geestelijke aftakeling en worden minder mobiel. Veelal wordt 
de aandacht grotendeels ingenomen door alle zorg en moeite rondom de fysieke 
gesteldheid en het uitvoeren van huishoudelijke taken. Langzamerhand vervalt  
hierdoor de aandacht voor zelfontplooiing. Ook andere ‘hogere’ behoeften uit het 
model van Maslow vallen weg en de ‘lagere’ behoeften vragen steeds meer aandacht. 
De leefwereld wordt letterlijk kleiner: in het woongedrag wordt zichtbaar dat de 
actieradius omlaag gaat. De condities voor het leiden van een normaal leven en de 
voorwaarden voor thuisgevoel veranderen en manifesteren zich op een kleinere 
schaal. Deze inzichten kunnen mogelijk worden benut om ouderen een groter thuis-
gevoel te geven.

als bewoners minder mobiel zijn, spelen  
de ingrepen die het grootste effect hebben op  
het thuisgevoel zich af op de kleinste schaal.
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thuis (het; o) 
1 plaats waar iemand zich 
thuis voelt

ThUis in hET vErZOrgingshUis

 Zowel sociale als fysieke voorwaarden zijn van belang voor het tot stand 
komen van thuisgevoel. Veel zorghuisvesting is gebouwd onder het bewind van de 
overheid en vormgegeven op basis van de Voorschriften & Wenken. De gebouwen 
zijn volgens de huidige maatstaven vaak krap bemeten en door het voortdurend 
aanpassen van zorg- en communicatiesystemen steeds verder geoptimaliseerd voor 
het kan voelen van zorg, vaak zonder daarbij voldoende aandacht aan thuisgevoel 
te besteden. 
De constatering dat de belangrijkste fysieke verbeteringen die bijdragen aan het thuis-
gevoel betrekking hebben op de kleinste schaal, geeft hoop dat ook in gebouwen 
met een krappe bouwstructuur voor een belangrijk deel aan de fysieke voorwaarden 
kan worden voldaan. De opgave om het huidige zorgvastgoed zoveel mogelijk te 
gebruiken past in de uitdaging van deze tijd om zuinig om te gaan met ‘maatschap-
pelijke’ middelen. Slopen kan immers altijd nog.
Tenslotte, goede architectuur ontstaat alleen door goed opdrachtgeverschap. Het  
is aan gemeenten, zorgaanbieders en gebouweigenaars om een gunstig klimaat  
te creëren en experimenten te stimuleren, waarbinnen ontwerpers fijnzinnige  
antwoorden kunnen formuleren op ontwerpvragen rondom thuisgevoel. Met het 
leeuwendeel van de vergrijzing in aantocht liggen hier dankbare opgaven in het  
verschiet. Hopelijk kunnen de gevonden oplossingen bijdragen aan een prettig laatste 
thuis voor al die mensen met zoveel woonervaring.
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ThUisgEvOEl is mEEr dAn EEn mOOiE kAmEr

 Al eerder kwam naar voren dat niet alleen het vervullen van de fysieke voor-
waarden leidt tot een thuisgevoel. Dit gevoel kan pas ontstaan wanneer de bewoner 
de mogelijkheid krijgt om de ruimte te ‘domesticeren’ en zelf regie te voeren. Dit 
betekent dat een duidelijke visie op thuisgevoel bij de zorgaanbieder en eigenaar 
noodzakelijk is en procedures hierop moeten worden afgestemd. 
Zoals eerder aangestipt is het daarbij van belang dat een bewoner gerespecteerd 
wordt in zijn woonomgeving – een subtiel spel van ongeschreven regels over het 
omgaan met de overgangen tussen publieke en private ruimten. Aankloppen 
voor het binnenlopen is daarvan wel het minste voorbeeld. De vormgeving van de 
ruimten kan hierop aansluiten en goed gedrag stimuleren (nudging). Ook daarin 
is het belangrijk om vanuit de bewoner te denken én de bewoner zelf te laten 
meedenken. 

Bewoners die naar hun laatste woning  
moeten verhuizen, worden vaak overvallen  

door die keuze en zijn niet voorbereid om regie  
te houden met betrekking tot het thuisgevoel.

Bewoners die kwetsbaar worden en naar hun laatste woning moeten verhuizen, 
worden vaak overvallen door die keuze en moeten opeens veel praktische zaken 
regelen. Ze zijn daarmee niet voldoende voorbereid om weloverwogen keuzes te 
maken en regie te houden met betrekking tot het thuisgevoel. Zowel aanstaande 
bewoners als zorginstellingen moeten zich daarom meer bewust zijn van de elementen 
die onmisbaar zijn om zich thuis te voelen in een dergelijke woonomgeving
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BEviNDiNGEN

 De geranium is hét symbool geworden van ouderen die de deur niet  
meer uitkomen. Het plantje, ook wel ooievaarsbek genoemd, gedijt uitstekend in  
de vensterbank. Vanaf die plek draagt het zowel bij aan het interieur als aan het 
uitzicht. De ooievaar bij de geboorte en de ooievaarsbek bij ouderdom decoreren 
twee periodes waarin de belevingswereld zich grotendeels binnenshuis afspeelt. 
Daarmee groeit het belang van een prettige woning, maar tegelijkertijd moet men 
ervoor waken dit kluizenaarschap als gegeven aan te nemen.

De financiering voor huisvesting uit rijksgelden 1 is afhankelijk van de zorgvraag die 
een bewoner heeft. Dit is de eerder genoemde normatieve huisvestingscomponent. 
Kort gezegd: hoe afhankelijker de bewoner, hoe hoger de financiële bijdrage aan de 
huisvesting. Denkend over doelgroepen voor kleine wooneenheden in verzorgings-
huizen, worden echter snel bewoners met een aanzienlijke zorgvraag voorgesteld. 
Deze doelgroep is minder mobiel, soms bedlegerig, en zou daarom genoeg hebben 
aan een klein kamertje met gedeeld sanitair. Dus hoe afhankelijker de bewoner, hoe 
minder eisen aan de huisvesting. Deze schijnbaar omgekeerde logica van financiering 
versus ruimtebehoefte, wordt gecompenseerd door de hogere eisen aan faciliteiten 
en gedeelde voorzieningen die het verlenen van zware zorg stelt. Wie wooneenheden 
in verzorgingshuizen wil gebruiken om zelfstandig in te wonen, moet met deze 
tegenstelling rekening houden. 

Bedlegerige bewoners hebben minder  
‘eigen’ ruimte nodig, maar krijgen een  
hogere bijdrage voor hun huisvesting.

De mogelijkheid om eigen meubels en spulletjes mee te nemen en hoog-laag bedden 
die zo veel mogelijk op gewone bedden lijken, ondersteunen het streven om de 
appartementen op de vroegere woning te laten lijken. Naast deze terechte aandacht 
voor het interieur, schept een gebouw ruimtelijke condities die van invloed zijn op 
minder tastbare behoeften. De mogelijkheid om gasten te ontvangen is hiervan een  
sprekend voorbeeld. Uit gesprekken met bewoners blijkt dat dit een belangrijk aspect 
is van het thuisgevoel. Niet alleen de omvang van zithoek, eettafel of balkon is 
daarop van invloed, maar ook de hele route om daar te komen. Vaak is die route 
uitgebreid voorzien van bewegwijzering, in een sympathieke poging het bezoekers  
en personeel zo makkelijk mogelijk te maken. Tegelijkertijd benadrukt deze beweg-
wijzering dat men vanaf het moment dat men de parkeerplaats op rijdt, te gast is  
bij een zorginstelling. Compleet met bezoekuren, aanspreekpunten, activiteiten-
schema’s en openingstijden. Ook wordt opgemerkt dat de vormgeving van deze  
bewegwijzering (of het gebrek daaraan) nogal cognitief is, waardoor het niet 
tegemoet komt aan de belevingswereld van de bewoners. 

De relatie met de buitenwereld is in mentaal en sociaal opzicht van groot belang. 
Naast de mogelijkheid om gasten te ontvangen, kan de woning deze relatie meer 
of minder faciliteren. Zo kan het uitzicht vanuit de woning – of het gebrek daaraan 
- de indruk geven midden in een bruisende buurt te wonen, bevoorrecht te mogen 

1. De Wet langdurige zorg, 
voorheen aWBz

Bewonerskaart De  
evenaar. Veldacademie, 
2015. Door middel  
van straatinterviews is 
onderzocht in hoeverre 
omwonenden en  
passanten het verzorgings-
huis kennen en waarderen.
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2. De beweegredenen zijn 
niet helemaal duidelijk. 
Genoemd werd dat de 
bovendeuren te vanzelf-
sprekend openstonden 
waardoor privacy in het 
geding kwam. Mogelijk 
speelde brandveiligheid 
ook een rol.

Wooneenheden in de 
verschillende verzorgings-
huizen.  
Bron: jef van den Putte

De woonkwaliteit is echter niet alleen te vinden in de maat van de woning, maar ook 
in het comfort. Wanneer bewoners meer tijd in de woning doorbrengen, worden 
temperatuur, akoestiek en luchtkwaliteit van groter belang. Een compacte woning die 
prettig is in het gebruik en veel mogelijkheden biedt om naar eigen hand te zetten, 
kan daarbij aantrekkelijk zijn. In De Evenaar zijn drie proefopstellingen gerealiseerd 
voor alternatieve indeling van de woning. Met name de oorspronkelijke badkamers 
vormen een beperking. Door de sanitaire ruimte met schuif- of draaiwanden beter 
toegankelijk te maken, kan deze ook met rolstoel, tillift of bed bereikt worden. 
Een nieuwe inrichting zorgt er bovendien voor dat de ruimte makkelijk schoon te 
houden is en fris oogt. Het draaien van de wand geeft ruimtelijke flexibiliteit en 
maakt het mogelijk een wastafel in de kamer te brengen. 

genieten van een stukje groen of juist geïsoleerd en opgesloten te zitten. Het  
feit dat maar weinig appartementen in verzorgingshuizen over een (toegankelijke) 
buitenruimte beschikken, draagt volgens respondenten bij aan dit laatste gevoel.  
De mogelijkheid om binnen en buiten de woning rond te scharrelen – al is het maar 
een klein balkon – geeft een gevoel van vrijheid. 

De Evenaar in de Rotterdamse wijk Oosterflank is een voorbeeld van een verzorgings- 
huis met compacte, potentieel zelfstandige wooneenheden. Deze hebben een eigen 
badkamer en een kitchenette, maar geen buitenruimte. De staldeur vormde volgens 
bewoners een laagdrempelige manier om ‘contact met de gang’ te houden. Door  
de bovenste helft van deze deur open te zetten voelde men zich minder opgesloten, 
terwijl men toch comfortabel in de eigen woning zat. Na bezoek van de inspectie is 
deze mogelijkheid echter afgeschaft 2. Momenteel komt een belangrijk deel van de 
bewoners er na een tijdelijke opname terecht. Zorgaanbieder en eigenaar Humanitas 
biedt toekomstige bewoners de keuze volgens welk arrangement zij de woning 
betrekken. Wie ervoor kiest deze zelf te huren, kan huursubsidie ontvangen. In de 

praktijk is van deze mogelijkheid nog geen gebruik gemaakt. De animo om de  
compacte woningen te huren is minder groot dan verwacht. Het wegnemen van 
administratieve drempels blijkt niet genoeg om de wooneenheden te kunnen 
verhuren. In de wijk zijn bovendien veel alternatieven beschikbaar die beter gelegen 
zijn ten opzichte van voorzieningen en openbaar vervoer. Het beperkte oppervlak 
van de woningen is een bijkomend nadeel.

Een verhuizing naar De Evenaar is reëel voor wie na ziekenhuisopname geconfronteerd 
is met de onmogelijkheid om terug te keren naar het oude huis, maar vormt een te 
grote overgang voor wie zelfstandig woont en op zoek gaat naar een levensloop-
bestendig alternatief. Een compacte woning met collectieve voorzieningen lijkt een 
rationeel verstandige optie, maar schrikt ook af. De behoefte aan enige overmaat 
of extra ruimte is groter zolang bewoners vitaal zijn. ‘Rationeel verstandig’ en ‘uit 
vrije keuze’ zijn daarbij twee sentimenten die maar zelden samengaan. Hoewel het 
beschikken over meerdere slaapkamers lang niet altijd noodzaak is, symboliseert  
het moeten inleveren van een logeer- of hobbykamer voor veel ouderen een achter-
uitgang.

experimentele badkamer-
opstelling in De evenaar.
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Tegelijkertijd het is de vraag op welke manier deze oplossing bijdraagt aan het ver-
zelfstandigen van de woningen. Zolang de wooneenheden eenkamerwoningen zijn, 
is het de vraag of een sterkere visuele verbinding tussen kamer en badkamer het 
gevoel van zelfstandigheid versterkt. Ontwikkelingen in de zorg maken tegelijkertijd 
dat verplegend personeel de bewoners met een wegwerp washandje wast en daar-
voor minder gebruik hoeft te maken van de badkamer. Een wastafel en toegankelijk 
toilet volstaan voor de doelgroep van zwaardere zorg. 

Bij appartementen die wel over een gescheiden woon- en slaapkamer beschikken  
kan een dergelijke opstelling veel voordelen bieden. Gebruik en inrichting van 
de slaap- en badkamer kunnen zich aanpassen bij toenemende zorgvraag, terwijl 
woonkamer en keuken neutraal terrein blijven 3. De gescheiden woon- en slaapkamer 
wordt door veel senioren als nadrukkelijke woonwens genoemd. Het samenvoegen 
van woningen tot grotere appartementen lijkt bij De Evenaar en in veel andere 
gevallen nodig om aan deze wens tegemoet te kunnen komen. Mogelijkheden  
tot samenvoegen zijn in de verschillende studies daarom uitvoerig verkend. De  
combinatie van benodigde investeringen en verminderde inkomsten uit huur en 
zorg (minder bewoners) maakt echter dat deze keuze zo lang mogelijk uitgesteld 
wordt. Toch blijft dit op langere termijn niet houdbaar. Voor locaties die een nieuw 
leven als woongebouw tegemoet willen gaan, bieden de kleine wooneenheden 
vaak te weinig wooncomfort om een vitalere doelgroep aan te trekken. Het  
samenvoegen of uitbreiden van woningen en vernieuwen van het sanitair vormt 
dan een haalbaar alternatief voor sloop en nieuwbouw.

experimentele badkamer-
opstelling in De evenaar

3. ook voor de keuken 
bestaan steeds meer 
mogelijkheden om de 
functionaliteit op elegante 
manier aan te passen 
aan de zorgvraag. een 
voorbeeld hiervan is het 
afsluiten van het gas van 
dementerende bewoners 
zonder een disfunctioneel 
fornuis in het zicht te laten.
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Hypothese:

Toelichting:

Toepassing:

Behorend bij  
elementen:

Schaalniveau:

Van toepassing 
bij pilot:

Gerelateerde  
uitgangspunten:

NOOit mEER WEG

Wonen

Mengen van zorgzwaartes maakt het mogelijk 
op een locatie te blijven wonen bij toenemende 
zorgvraag én mantelzorg te faciliteren. 

Het vooruitzicht om niet (ver) te hoeven verhuizen 
bij toenemende zorgvraag- of nabij een partner  
of familielid te wonen die op een verpleegafdeling 
verblijft- is voor veel bewoners van meerwaarde.  
Dit biedt bovendien de mogelijkheid tot een 
gefaseerde wijziging van bewonerssamenstelling.

Diversiteit aan woningtypen en/of afdelingen. 
Woninggrootte die verschillende levensfasen 
toestaat. Flexibiliteit in arrangementen.

Woonlocaties senioren, Programma, 
Draagconstructie, Slaapkamer, Badkamer

Gebouw

Blijdorp, Borgsate, Evenaar

One size fits all, Op een kluitje, Achtervang

uitGaNGsPuNtEN

nooIt Meer 
WeG

oVerMaat

MI CaSa...

De BUIten-
WerelD

one SIze fItS 
all

GoeD toeVen
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Hypothese:

Toelichting:

Toepassing:

Behorend bij  
elementen:

Schaalniveau:

Van toepassing 
bij pilot:

Gerelateerde  
uitgangspunten:

OvERmaat

Wonen

Wooneenheden in de reguliere verhuur vragen 
om een groter woonoppervlak dan traditionele 
kamers in een verzorgingshuis. 

Ruimte voor activiteiten die breder zijn dan ‘wonen’ 
in traditionele zin vergroten het thuisgevoel.  
Het moeten ‘inleveren’ van hobbyruimte of logeer- 
kamer wordt vaak genoemd4 als bezwaar tegen  
verhuizen naar een verzorgingshuis. Een gescheiden 
woon- en slaapkamer zijn een must.

Private of gedeelde ruimten voor extra functies 
zoals logeren, knutselen of tuinieren. Een eigen 
balkon voorkomt dat bewoners zich opgesloten 
voelen op hun kamer. 

Programma, Slaapkamer, Buitenruimte, Was, Tuin, 
Dagbesteding, Kunst

Gebouw

Borgsate, Blijdorp, Wilgenborgh, Provenier

One size fits all, Goed toeven, Mi casa...

4 Veldacademie, Monitor Woonservicegebieden, 2014

Hypothese:

Toelichting:

Toepassing:

Behorend bij  
elementen:

Schaalniveau:

Van toepassing 
bij pilot:

Gerelateerde  
uitgangspunten:

ONE siZE fits all

Wonen

De woning moet aan verschillende en mogelijk 
veranderende behoeften kunnen voldoen.

Een aparte slaapkamer is gewenst wanneer 
iemand mobiel is. Het betrekken van de slaapkamer 
bij de woonkamer kan juist van meerwaarde zijn 
wanneer iemand bedlegerig wordt. Het uitstellen 
van zichtbare aanpassingen in de eigen woning is 
wenselijk. 

Inrichten naar eigen smaak. Daarnaast is het 
belangrijk alle voorzieningen om dagelijkse 
activiteiten zelfstandig uit te kunnen voeren  
te hebben. Er moet bijvoorbeeld zelf gekookt 
kunnen worden zolang de bewoner dat kan. 

Programma, Slaapkamer, Personaliseren, Badkamer

Gebouw Beleving

Borgsate, De Provenier

Nooit meer weg, Het zijn net mensen, Mi casa...
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Hypothese:

Toelichting:

Toepassing:

Behorend bij  
elementen:

Schaalniveau:

Van toepassing 
bij pilot:

Gerelateerde  
uitgangspunten:

mi casa…

Wonen

De mogelijkheid om gastvrij te kunnen zijn 
vergroot het thuisgevoel van bewoners.

Voor het onderhouden van netwerken is het 
van belang dat externen zich welkom voelen. 
Uit gesprekken met bewoners blijkt bovendien 
dat zij zich meer thuis voelen wanneer zij de 
mogelijkheid hebben hun vrienden en familie 
goed te kunnen ontvangen.5

Veel aspecten die van belang zijn voor bewoners 
zouden ook vanuit het perspectief van hun familie 
en vrienden bekeken kunnen worden. Daaronder 
valt de mogelijkheid voor bezoekers om te kunnen 
parkeren zonder op de klok te hoeven letten.

Routing, Aanduiding, Parkeerplaats, Entree, 
Receptie, Lift, Trappenhuis, Codeslot, Gang, 
Bewegwijzering, Naambord, Personaliseren, 
Slaapkamer, Tuin, Huiskamer, Zithoek, Trolley

Gebouw

Blijdorp, Provenier, Borgsate, Wilgenborgh

Overmaat, Achteraf is makkelijk praten, #Zinin

5 Veldacademie, Woonservicegebied kralingen-Crooswijk, 2013

Hypothese:

Toelichting:

Toepassing:

Behorend bij  
elementen:

Schaalniveau:

Van toepassing 
bij pilot:

Gerelateerde  
uitgangspunten:

DE BuitENWERElD

Wonen

Bewoners hebben behoefte aan uitzicht op 
groen of op activiteit.

Naarmate mensen meer tijd in hun woning 
doorbrengen wordt het belang van uitzicht 
groter. Uit gesprekken blijkt dat zowel een rustig 
groen uitzicht als een levendig plein worden 
gewaardeerd.

Niet alleen van toepassing bij inrichting van de 
woonomgeving, maar ook bij de inrichting van 
collectieve ruimten en verkeersruimte. 

Woonomgeving, Situatie, Buitenruimte, Uitzicht, 
Tuin, Parkeerplaats

Context, Gebouw

De Wilgenborgh, Blijdorp

Goed toeven, Overmaat, Rode loper
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Hypothese:

Toelichting:

Toepassing:

Behorend bij  
elementen:

Schaalniveau:

Van toepassing 
bij pilot:

Gerelateerde  
uitgangspunten:

GOED tOEvEN

Wonen

Naast praktisch nut en toegankelijkheid is het 
comfort van groot belang voor zelfredzaamheid 
en thuisgevoel.

Bewoners kunnen een restaurant mijden omdat 
het er te koud is. Maar ook hitte kan van grote 
invloed zijn op de redzaamheid van ouderen. Een 
goed binnenklimaat zorgt ervoor dat mensen in 
beweging kunnen blijven op zomerse dagen.

De mate waarin een ruimte als prettig wordt 
ervaren hangt samen met onder andere 
temperatuur. Ook de juiste verlichting en akoestiek 
in een ruimte zorgen voor een prettiger verblijf. 
Daarmee wordt aanwezigheid gestimuleerd.

Draagconstructie, Restaurant, Huiskamer, 
Slaapkamer, Zithoek, Dagbesteding, Lift

Beleving

De Evenaar, De Provenier

Mi casa..., Flaneren, Overmaat, Rode loper
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Over de auteur:

‘om te begrijpen hoe  
professionele organisaties 
omgaan met de ver- 
anderende relatie met  
hun omgeving, volg ik in 
mijn onderzoek aan de 
Vrije Universiteit hoe  
aanbieders van langdurige 
ouderenzorg invulling 
proberen te geven aan hun 
eigen voornemen om zich 
actiever te verbinden met 
lokale partijen buiten het 
professionele domein.  
Ik kijk daarbij hoe hun 
relatie met deze partijen in 
de loop de tijd verandert 
en welke dynamiek dit ook 
binnen hun eigen  
organisaties teweeg 
brengt. Hiervoor doe ik 
etnografisch onderzoek, 
waarbij ik aansluit bij 
zowel interne overleggen 
als bijeenkomsten met 
partijen ‘van buiten’.  
tijdens mijn observaties 
en gesprekken met de be-
trokkenen, probeer ik te 
achterhalen of en hoe er 
sprake is van een ver- 
schuiving of een verdeling 
van rollen en eigenaar-
schap over het lokale  
voorzieningenaanbod.’

familieleden worden door professionele  
zorgverleners als ‘hulpje’ of als ‘lastig’ gezien

Parallel aan deze kritiek groeit in de laatste jaren het aantal initiatieven waarin 
groepen burgers zelf hun positie opeisen binnen het lokale aanbod van zorg en 
ondersteuning. Waar in 2005 de (naar eigen zeggen) eerste zorgcoöperatie van  
Nederland werd opgericht in het Brabantse Hoogeloon, telden Vilans en het Kennis- 
centrum Wonen-Zorg in de zomer van 2014 al zo’n honderd initiatieven van burgers 
die een georganiseerde bijdrage leveren aan het lokale voorzieningenaanbod. Vaak 
verenigen burgers zich om onderlinge burenhulp te organiseren, terwijl anderen 
meer grip en invloed proberen te krijgen op het lokale voorzieningenaanbod. Het 
zijn dit soort uiteenlopende initiatieven van burgers waarop pleitbezorgers van  
de ‘participatiemaatschappij’ en de ‘doe-democratie’ hun hoop lijken te hebben 
gevestigd. 

90

 Een kleine zes jaar geleden schreef staatssecretaris Jet Bussemaker, toen 
nog portefeuillehouder langdurige zorg, in een kamerbrief hoe aanbieders van 
woonzorgvoorzieningen soms een Chinese Muur om hun instelling plaatsen. Familie- 
leden die een rol willen spelen in de zorg aan hun naasten voelen zich in zo’n 
geval buitengesloten, of worden door professionele zorgverleners als ‘hulpje’ of als 
‘lastig’ gezien. Centraal in het pleidooi van Bussemaker, en met haar in dat van vele 
beleidsmakers, staat de roep om een verbeterd samenspel tussen het professionele 
zorgaanbod en de inzet van familie, vrienden, buren, vrijwilligers en andere niet- 
professionele betrokkenen. De Chinese Muren die de zorg soms tot een professioneel 
bolwerk maken, zo lijkt de boodschap, moeten worden geslecht. 

door ludo  
glimmerveen,  
vrije Universiteit

Voorzijde van verzorgings-
huis Menterne, Wagen-
borgen.

Pagina 91:

achterzijde van  
verzorgingshuis Menterne, 
Wagenborgen.

Essay
over betrokken burgers en Chinese Muren 
in de langdurige zorg
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instantie misschien lijkt. Waar aanbieders enerzijds bezig zijn met het omvormen  
van hun woonzorglocaties tot een breed gedragen ‘huis van de wijk’, beperken ze 
tegelijkertijd hun eigen bewegingsruimte om daadwerkelijk samen op te kunnen 
trekken met lokale partners.

dE lAATsTE vOOrZiEning BEdrEigd

 In Wagenborgen, een dorp in het noordoosten van Groningen, is de uit-
daging om meer betrokkenheid te creëren bij het plaatselijke zorgaanbod al lang 
geen abstract beleidsdoel meer. Plattelandsgebieden als deze, waar bevolkingskrimp 
en het verdwijnen van voorzieningen hand in hand gaan, zijn vaak tegen wil en  
dank proeftuinen geworden voor een hernieuwd samenspel tussen het professionele 
zorgaanbod en de inzet van burgers. Niet voor niets ontstaan juist hier veel zorg-
coöperaties en andere burgerinitiatieven. Het wegvallen van een voorziening  
betekent hier al snel dat inwoners zijn aangewezen op een verder gelegen stad of 
dorp. Zorgaanbieders die in deze gebieden een voorziening overeind willen houden, 
zijn steeds vaker afhankelijk van partijen buiten het professionele domein om de 
houdbaarheid en kwaliteit van hun aanbod te waarborgen. In een dorp als Wagen-
borgen worden de vraagstukken uitvergroot die zich, soms in minder acute vorm, 
in het hele land aandienden wanneer partijen zich heroriënteren op de verhouding 
tussen professionele voorzieningen en de inzet van burgers. 

Buitenruimte voor het 
verzorgingshuis.
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dE UiTdAging vAn lOkAAl EigEnAArsChAP

 Zowel het pleidooi om Chinese Muren te slechten als het groeiende aantal 
burgerinitiatieven werpen vragen op over het idee van eigenaarschap in de langdurige 
zorg. In sommige gevallen kan dit eigenaarschap letterlijk worden genomen. In  
Hoogeloon bijvoorbeeld, waar de lokale coöperatie zelf zorgprofessionals in dienst 
heeft en kleinschalige woonvormen biedt voor ouderen met dementie in het dorp. 
Inwoners uit het dorp, als lid van de coöperatie, hebben hier de uiteindelijke zeggen-
schap over deze voorzieningen. Tegelijkertijd gaat het idee van eigenaarschap 
verder dan een uitsluitend juridische interpretatie. Het gaat evengoed over de mate 
waarin mensen zich ergens mee identificeren, en verantwoordelijk over voelen. Zien 
burgers het plaatselijke woonzorgcentrum vooral als een professionele instelling,  
en zichzelf vooral als buitenstaander van wat daar plaatsvindt? Of ziet men zo’n 
voorziening juist als integraal onderdeel van hun buurt; als ‘hun’ verzorgingshuis, 
waar ze best een bijdrage aan willen leveren als dat nodig is?

zien burgers het plaatselijke woonzorgcentrum  
als professionele instelling of als integraal  

onderdeel van hun buurt?

Terwijl meer betrokkenheid en een beter samenspel uitgangspunten lijken waar 
je haast niet tegen kunt zijn, worstelen veel zorgaanbieders in de praktijk met het 
concretiseren hiervan. Mensen hebben uiteenlopende opvattingen over wat een 
wenselijke verhouding is tussen professionals en burgers, wat vaak leidt tot inge-
wikkelde spanningsvelden en complexe organisatievraagstukken. De roep om los te 
laten en ruimte te creëren voor lokale betrokkenheid is vaak groot, maar staat soms 
haaks op andere initiatieven die er juist om vragen meer in control te zijn. Zo leiden 
het vermijden van risico’s, het versterken van cliëntveiligheid, en het streven naar 
een efficiëntere inzet van middelen vaak juist tot het inbinden op flexibiliteit en het 
centraliseren van aansturing. 

Ook het idee van gastvrijheid, wat veel organisaties als leidraad hanteren bij het  
verbeteren van hun dienstenaanbod, kan op gespannen voet staan met het 
stimuleren van betrokkenheid onder familie, vrienden en buurtgenoten. Problemen 
en onvolkomenheden zijn, redenerend vanuit een hospitality gedachte, iets voor 
achter de schermen, en vooral niet iets om je gasten actief bij te betrekken, of zelfs 
mede-eigenaar van te maken. Wat al deze voorbeelden laten zien, is dat de op het 
oog inherent positieve doelen als cliëntveiligheid, professionaliteit en gastvrijheid, 
soms ook een barrière kunnen vormen voor meer betrokkenheid en inzet van  
‘buitenaf’. Dergelijke trade offs maken de zoektocht naar een beter samenspel tussen 
professionals en burgers tot een minder vanzelfsprekend proces dan het in eerste 
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Al snel werd duidelijk dat Menterne het zonder inzet uit het dorp niet zou redden. 
Waar eerder altijd een volledig gefinancierd pakket aan verblijfszorg werd geboden, 
zouden appartementen voortaan ook verhuurd moeten worden om zo de leegstand 
te beperken. De 72 appartementen die de locatie telt, beslaan samen minder dan de 
helft van het totale oppervlakte van het gebouw. Ruim een kwart van het gebouw 
bestaat daarbij uit onverhuurbare verkeersruimten. Met het scheiden van wonen en 
zorg zouden veel van de voorheen publiek gefinancierde voorzieningen (onderhoud 
gezamenlijke ruimten, receptie, tuinonderhoud, etc.) in een servicepakket doorbelast 
moeten worden aan nieuwe bewoners. Aangezien dit onbetaalbaar zou worden 
voor de veelal minder draagkrachtige doelgroep, zou dit scenario slechts haalbaar 
zijn als een deel van de collectieve voorzieningen ‘geadopteerd’ zou worden door 
vrijwilligers uit het dorp. Medewerkers van de Zonnehuisgroep waren zich er daarbij 
van bewust dat, als ze een dergelijke samenwerking met het dorp aan wilden gaan, 
ze ook het gesprek moesten openen over hoe een toekomstige voorziening er in de 
ogen van deze burgers uit moest komen te zien. Het verzorgingshuis moest daarmee 
steeds minder als een professioneel bolwerk gaan voelen, en steeds meer als een 
gezamenlijk initiatief van de zorgaanbieder en het dorp.

Positieve doelen als cliëntveiligheid en  
gastvrijheid kunnen ook een barrière  

vormen voor betrokkenheid van ‘buitenaf’.

in gEsPrEk mET hET dOrP

 Op een avond in september 2013 nodigde de Zonnehuisgroep de in- 
woners van Wagenborgen uit om hen een aantal fundamentele vragen voor te  
leggen: Wat betekent het verzorgingshuis voor jullie dorp? Hoe zien jullie de toekomst 
van het huis? En welke rol kunnen jullie zelf spelen in het realiseren daarvan? Terwijl 
medewerkers van de organisatie duidelijk maakten dat het behoud van de voor- 
ziening alleen als gezamenlijk, breed gedragen initiatief mogelijk zou zijn, reageerden 
de aanwezige dorpelingen afwachtend en zelfs argwanend op deze uitnodiging  
om samen op te trekken. Waarom zouden ‘wij’ vanuit het dorp ‘jullie’ problemen  
oplossen en vrijwilligerswerk komen doen, terwijl jullie je mensen ontslaan? De  
Zonnehuisgroep werd daarbij regelmatig weggezet als externe commerciële partij 
en niet vanzelfsprekend gezien als legitieme gesprekspartner. Waar medewerkers 
dus probeerden om burgers een actievere rol op zich te laten nemen, legden  
deze burgers de bal juist weer terug bij de aanbieder; laat hen eerst maar met een 
voorstel komen voor een oplossing. 
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De enige woonzorgvoorziening zou  
het zonder inzet van het dorp niet redden.

De enige woonzorgvoorziening in Wagenborgen, het verzorgingshuis Menterne, 
wordt door leegstand en een verlieslijdende situatie in haar voortbestaan bedreigd. 
Menterne is een locatie van Zonnehuisgroep Noord, een provinciaal opererende 
zorgaanbieder. Toen de organisatie in een ander dorp bij een vergelijkbare situatie 
tot sluiting was overgegaan, haalde het daarmee de woede van de dorpsbewoners 
op de hals: hoe kon het zijn dat ‘het management’ van de aanbieder had besloten 
dat de laatste woonzorgvoorziening in dit dorp moest verdwijnen?! In Wagenborgen 
koos de Zonnehuisgroep bewust voor een andere aanpak: het gesprek aangaan met 
lokale betrokkenen, hen uitleggen hoe kritisch de situatie is, om vervolgens samen 
de verschillende scenario’s te verkennen voordat er keuzes worden gemaakt over 
de toekomst van de locatie. Deze keuzes zouden dan niet meer uitsluitend worden 
gemaakt door het management, maar hopelijk worden gedragen door een bredere 
groep betrokken partijen.

entree van het  
verzorgingshuis.
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In de loop der maanden leek deze aanpak zijn vruchten af te werpen. Waar men eerst 
nog afwachtend was en argwaan koesterde over mogelijke commerciële belangen 
van de aanbieder, namen de betrokken burgers een steeds actievere positie in  
binnen het verzorgingshuis. Het aantal actieve vrijwilligers groeide gestaag. Zo werden 
de receptionisten stapsgewijs vervangen door gastvrouwen en gastheren uit het 
dorp, kreeg de tuin in het voorjaar een beurt van een groep vrijwilligers, en werd 
er een tweewekelijks diner georganiseerd voor en door het dorp. Een prominente 
dorpeling die eerder aangaf sceptisch te zijn over het doen van vrijwilligerswerk ‘ter 
compensatie van jullie bezuinigingen’, droeg na verloop van tijd juist actief uit hoe 
het verzorgingshuis een integraal onderdeel was van het dorp, en hoe vrijwilligers-
werk in het verzorgingshuis dus een investering was in de lokale leefbaarheid. Door 
concreet uiting te geven aan het beeld dat het verzorgingshuis er voor en door het 
dorp was, werden burgers gestimuleerd zich ook daadwerkelijk hiervoor in te zetten.

Tegelijkertijd verliep dit proces met vallen en opstaan. Ook in de gezamenlijke initiatief- 
groep die werd gevormd, namen de dorpsleden aanvankelijk een afwachtende 
houding in. Sommigen toonden nog steeds hun wantrouwen over het financiële 
belang van de Zonnehuisgroep. Dit gevoel werd versterkt door de dubbelzinnige 
boodschappen die medewerkers soms uitdroegen. Waar een aantal van hen in  
de besluitvorming altijd eerst burgers wilde raadplegen en hun input consequent 
op waarde probeerde te schatten, stelden anderen zich minder ontvankelijk op voor 
suggesties van burgers op ‘hun’ professionele domein. Vaak voelden zij zich daarbij 
gebonden aan centraal gemaakte afspraken en richtlijnen binnen de eigen organisatie. 
Bijvoorbeeld, toen een dame uit het dorp desgewenst suggereerde dat de aanwezig- 
heid van draadloos internet het aantrekkelijker zou maken voor dorpsbewoners om 
vaker naar het huis te komen, begon een medewerker haar keurig het WiFi-beleid 
van de organisatie uit te leggen, om vervolgens aan te geven dat dit op deze locatie 
geen mogelijkheid was. Vergelijkbare gesprekken vonden plaats rondom de maaltijd- 
voorziening (‘koop lokaal in!’), kleine verbouwingen aan het gebouw (‘neem een 
lokale aannemer!’) en de lay-out van een folder (‘sorry, maar dat is onze huisstijl’). 
Terwijl medewerkers enerzijds vroegen om input uit het dorp, gaven zij tegelijkertijd 
maar weinig ruimte weg om hier daadwerkelijk betekenisvol mee om te gaan. Met 
andere woorden, bij het samen optrekken met het dorp bleken sommige Chinese 
Muren niet zomaar geslecht.

terwijl om input uit het dorp gevraagd werd,  
was er maar weinig ruimte  

om hier betekenisvol mee om te gaan.

Een belangrijke voorwaarde om desondanks voortuitgang te boeken in het traject, 
was de realisatie onder medewerkers dat ze burgers soms met deze dubbelzinnige 
boodschappen opzadelden. In toenemende mate leken medewerkers zich bewust 
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zij kijken naar ons zoals ik naar bankiers kijk.

Het werd de Zonnehuisgroep al snel duidelijk dat zij moesten werken aan hun eigen 
legitimiteit als goede partner in dit proces. ‘Zij kijken naar ons zoals ik naar bankiers 
kijk’, aldus een van de managers. Om er voor te zorgen dat burgers de situatie  
daadwerkelijk als iets van hen gingen zien en zich hiervoor ook zouden inzetten, 
moest de Zonnehuisgroep eerst bewijzen dat ze daadwerkelijk de wensen, behoeften 
en ideeën uit het dorp serieus namen. Deels werd dit in symboliek gezocht; een logo 
van de aanbieder werd vervangen door het wapen van het dorp, het restaurant- 
concept van de organisatie werd omgedoopt tot ‘huiskamer van het dorp’, en de 
bijeenkomsten met burgers werden verplaatst van het eigen zaaltje naar een zaal 
midden in het dorp. Steeds meer activiteiten werden georganiseerd voor en met 
mensen uit het dorp. En om burgers ook daadwerkelijk te betrekken bij de toekomst-
plannen, werd er een gezamenlijke initiatiefgroep opgericht waarin maandelijks 
afstemming plaatsvond tussen medewerkers en een aantal dorpelingen over de 
voortgang van het traject.

overleg van de  
initiatiefgroep bestaande 
uit dorpsbewoners en  
professionals uit zorg, 
welzijn en de gemeente.
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partners kunnen hardnekkige denkbeelden bestaan dat ‘de zorg’ van ‘de zorg’ is, 
waarbij professionals in control horen te zijn en te blijven. Zeker wanneer het idee 
van burgerparticipatie uitsluitend instrumenteel wordt vertaald als het doen van 
vrijwilligerswerk voor de zorgorganisatie, zal het beeld dat ‘wij’ als burgers niet  
‘jullie’ problemen in de zorg willen oplossen niet zomaar verdwijnen.
Een belangrijke voorwaarde voor de vooruitgang die in Wagenborgen toch werd 
geboekt, was dat burgers zich serieus genomen voelden, zich als mede-eigenaar 
gingen zien van de uitdagingen waar ze voor stonden, en hun inzet voor het  
verzorgingshuis gingen zien als een bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp.  
De grote uitdaging voor professionele aanbieders, indien zij daadwerkelijk tot een  
grotere betrokkenheid van burgers en lokale partijen willen komen, is om zich te 
heroriënteren op het (in zichzelf reële) spanningsveld dat medewerkers ervaren om 
enerzijds controle te houden en centrale richtlijnen en afspraken in de organisatie  
na te leven, en anderzijds ruimte te creëren om lokaal af te kunnen stemmen. Dit  
kan in sommige situaties vragen om een herijking van de raison d’être van hun  
professionele organisatie; wat zien wij als kerntaak van onze organisatie? Het besluit 
om in te zetten op betekenisvolle samenwerking met lokale partijen buiten het 
professionele domein, betekende in de hier besproken context van krimp en ver-
dwijnende voorzieningen bijna letterlijk een situatie van buigen of barsten; op de 
oude voet doorgaan was hier bij voorbaat geen optie. 

Verzorgingshuizen in het hele land hebben  
te maken met de spanningsvelden  

die zich in Wagenborgen zo scherp aftekenen.

Situaties in plattelandskernen als Wagenborgen worden al snel gezien als ‘extreme’ 
voorbeelden, wat ze tot op zeker hoogte ook zijn; als burgers hier het initiatief niet 
ondersteunen, dan sluit de laatste woonzorgvoorziening in het dorp. Tegelijkertijd 
hebben verzorgingshuizen in het hele land te maken met dezelfde spanningsvelden 
die zich in Wagenborgen zo scherp aftekenen. Overal waar een volledig professionele 
exploitatie niet meer mogelijk is, en waar de verhuur van collectieve ruimten geen 
rendabele optie blijkt, zijn aanbieders aangewezen op de betrokkenheid en inzet 
van vrijwilligers. In zekere zin is de uitdaging in stedelijke gebieden zelfs groter;  
terwijl lokale betrokkenheid ook hier een must is voor aanbieders, ervaren buurt- 
bewoners de situatie vaak als minder urgent dan in Wagenborgen, waar het laatste 
verzorgingshuis werd gezien als belangrijke schakel voor de leefbaarheid in het 
dorp. In het hele zorgveld verschuift de verhouding tussen het professionele aanbod 
en de inzet van burgers, wat aanbieders dwingt om zich te heroriënteren op hun 
eigen rol en de relatie tot hun omgeving. De uitkomst van zo’n heroriëntatie is  
medebepalend voor de mate waarin burgerparticipatie daadwerkelijk een plek krijgt 
binnen een momenteel sterk geprofessionaliseerd zorgdomein.
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te worden van de spagaat waar ze in zaten, waarbij ze enerzijds wilden uitnodigen 
en loslaten, maar tegelijkertijd controle wilden houden. Een manager gaf aan hoe  
hij zich steeds meer realiseerde dat ze mensen in het dorp uitnodigden om met hun 
eigen initiatieven en plannen naar het verzorgingshuis te komen, om ze vervolgens 
precies te vertellen aan welke eisen en richtlijnen ze moesten voldoen. De bewust-
wording van deze spagaat maakte dat ze zich ook gingen realiseren wat de gevolgen 
hiervan waren voor hun broze legitimiteit als partner in dit traject. Tijdens de bij-
eenkomsten van de gezamenlijke initiatiefgroep bleek regelmatig het belang van 
een zeker corrigerend vermogen onder medewerkers zodra zij merkten dat collega’s, 
vaak in een reflex, de deur voor de neus van burgers dichtgooiden. Dit corrigerende 
vermogen, bijvoorbeeld door in tweede instantie alsnog serieus in te gaan op  
suggesties uit het dorp, droeg op zo’n moment vaak bij aan damage control. Het 
voorkwam frustratie bij burgers, en benadrukte dat zij serieus werden genomen 
als partners in het traject om het met sluiting bedreigde verzorgingshuis open te 
houden.

lEssEn UiT WAgEnBOrgEn

 Wat kunnen we nu opmaken uit deze ervaringen uit noordoost Groningen?  
Om te beginnen laat het zien dat het ‘openbreken van een professioneel bolwerk’ 
om tot een grotere betrokkenheid van burgers te komen, geen vanzelfsprekend proces 
is – ook niet als men binnen de organisatie zelf bewust is van de noodzaak hiervan. 
Het idee van eigenaarschap, zelfs al is het maar symbolisch, kan niet zomaar worden 
gedeeld. Zowel binnen de eigen organisatie als bij potentiële samenwerkings-

Prikbord met  
aankondigingen over  
het proces.
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BEviNDiNGEN

 In een documentaire over het Groningse krimpdorp Ulrum 1 is te zien hoe  
de plaatselijke buurtwinkel het hoofd boven water probeert te houden. Omwonenden 
doen voor de camera hun beklag over het dreigende verlies van deze voorziening 
om vervolgens naar de goedkopere grootgrutter in het volgende dorp te rijden. 
De lokale ondernemer profiteert ook niet van de 1,5 miljoen subsidie die het dorp 
voor ‘Project Ulrum 2034, Dorp van de toekomst’ krijgt. Terwijl een studente van de 
Amsterdamse kunstacademie ondersteund wordt om een lokale sok op de markt 
te zetten, sluit de supermarkt haar deuren. Dit verschijnsel doet zich niet alleen in 
krimpdorpen voor. Voorkeuren in straatbeeld en koopgedrag verhouden zich niet 
altijd tot elkaar. Het achterliggende principe komt ook naar voren uit de opmerking 
van een Rotterdamse ouderenbond; veel ouderen geven aan belang te hechten 
aan allerlei voorzieningen in hun woongebouw, maar ervoor de deur uitgaan is iets 
anders. Sommige 90-jarige bewoners spreken nog over de behoeften van ouderen 
alsof het henzelf niet aangaat. Hieruit blijkt ook een haat-liefde verhouding met de 
aanwezigheid van zorg en ondersteuning. Het moet er wel zijn, maar men wil zich er 
niet mee associëren. Het is voor later of voor een ander.

Sommige 90-jarige bewoners spreken  
nog over de behoeften van ouderen  

alsof het henzelf niet aangaat.

Uiteindelijk draait het dan ook om het eigenaarschap, dat bij scheiden van wonen  
en zorg van toenemend belang is. Ludo Glimmerveen omschrijft in zijn essay 
treffend hoe een focus op gastvrijheid te weinig ruimte kan bieden voor gedeeld 
eigenaarschap. Dat heeft niet alleen betrekking op een verzorgingshuis in relatie tot 
dorp of wijk. Eenzelfde spagaat geldt voor de inpandige voorzieningen en diensten 
in relatie tot de bewoners van een verzorgingshuis. Door niet driemaal daags een 
maaltijd op de kamer te bezorgen, maar het restaurant als zelfstandige voorziening 
te organiseren en inrichten, wordt het gevoel van keuzevrijheid en zelfstandigheid 

vergroot. Tegelijkertijd ontstaat hierdoor meer onzekerheid over de afname van 
deze producten en diensten, wat aanbieders verleidt meer bezoekers van buitenaf 
aan te trekken. Terwijl de regie over het eigen leven wordt versterkt, worden de col-
lectieve ruimtes in het gebouw steeds meer publiek domein.

1. ‘koppig dorp’ (2015) is 
een documentaire van 
Marcel nauta en jaap van 
’t kruis, geproduceerd door 
eo en rear window films

Verzorgingshuis Borgsate, 
rotterdam Schiebroek. 
Door de nabijheid van 
seniorenflats Meyburg en 
Borghave ontstaat veel 
draagvlak voor voor-
zieningen en activiteiten, 
maar ook het label 
‘senioreneiland’. 
Bron: Veldacademie

Keuzevrijheid, schaalvoordeel en eigenaarschap strijden daarbij om voorrang.  
De aanwezigheid van externen in het gebouw kan een noodzaak worden om voor-
zieningen in stand te houden. Veel omwonenden associëren zich echter niet graag 
met een tehuis, waardoor beheerders nog meer hun best zullen doen dit er voor  
externen aantrekkelijk uit te laten zien. Zorgbehoevende bewoners krijgen vervolgens 
een huiskamer op de verdieping, waardoor uiteindelijk het eigenaarschap verdwijnt. 
De voorzieningen zijn van en voor de buurt. Eigenaren zien de levendige plint dan 
vooral als aantrekkelijke entree voor de visite, en als leuk ‘uitje’ voor de visite om 
bewoners mee naartoe te nemen.
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Aan de andere kant kan het volledig inzetten op eigenaarschap leiden tot een gebrek 
aan keuzevrijheid en schaalvoordeel. Voorzieningen worden te duur, activiteiten 
te eenzijdig en het gevoel van isolement wordt versterkt. Het is een fijngevoelige 
zoektocht naar een goede balans tussen deze drie aspecten. Ruimtelijke uitwerking 
en programmering kunnen daarbij een voorwaardenscheppende rol spelen.

Deze zoektocht speelt ook bij verzorgingshuis Borgsate, een begrip in Rotterdam 
Schiebroek. Maar liefst 146 vrijwilligers zijn er actief en de agenda is vol. De locatie-
manager van zorgaanbieder Laurens, die het hele pand huurt van corporatie SOR, 
stelt zich actief bemiddelend op. Na het sluiten van de naastgelegen welzijnslocatie 
Wilgenkoepel hebben veel verenigingen onderdak gevonden in de ruime plint van 
Borgsate. De band met de buurt is hierdoor nog verder verstevigd. 

Door de veranderende financiering van de zorg, overweegt Laurens de huur te 
beperken tot een aantal verdiepingen voor dementerende bewoners. De overige 
woningen kunnen dan door corporatie SOR aan zelfstandig wonende ouderen ver-
huurd worden, met gedeeld gebruik van de plint. De vanzelfsprekendheid waarmee 
Laurens als huurder de programmering van deze plint coördineerde, komt daarmee 
echter te vervallen. Het pand lijkt programmatisch uiteen te vallen in een vleugel 
met verpleegafdelingen, een vleugel met zelfstandige woningen en een buurthuis. 
De zorgaanbieder ziet een levendige plint als vestigingsvoorwaarde voor huur van 
de verdiepingen. De corporatie ziet naast de opgave om een aantal verzorgings- 
huiskamers als seniorenwoningen op de huurmarkt te zetten, een ongewenste rol 
op zich afkomen in het beheer van de plint. De gemeente stelt zich steeds selectiever 
op in het financieren van welzijn en buurthuizen, waardoor ook hun houding met 
betrekking tot de plint terughoudend is. 

Collectief programma  
in de verschillende ver- 
zorgingshuizen.  
Bron: jefvandenputte 
architectuur

Bij de zoektocht naar een nieuwe balans in de plint spelen naast verschillende 
aspecten, dus ook verschillende belangen mee. Collectieve ruimtes verworden van 
luxe tot last: wie gaat ze betalen? Hoewel er met experiment en creativiteit veel 
mogelijk lijkt, bleek in dit geval ontstane ruimte in de prestatieafspraken met het 
zorgkantoor een uitkomst. Het gevolg is dat Laurens opnieuw het hele pand kan 
huren voor bewoners met een zwaardere zorgvraag. 

Het transformeren en herindelen van plinten biedt veel mogelijkheden om de 
entree en eerste indruk van een pand te verbeteren. Hier liggen voor ontwerpers 
dan ook belangrijke aandachtspunten. Met een restaurant, café/biljart, verschillende 
zorgvoorzieningen en activiteitenruimte is de plint van Borgsate veel meer dan de 
entree van het gebouw. De voorzieningen en activiteiten zijn van betekenis voor 
zelfstandig wonende senioren uit de buurt. Tegelijkertijd voelt en voert een aantal be-
woners sterk eigenaarschap over de locatie, inclusief hun stamtafel naast de entree. 
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In het organiseren van zorg en voorzieningen moet worden beseft dat dit voor veel 
zelfstandige ouderen geen doel maar een middel is. Het zelf kunnen bereiken van 
uiteenlopende voorzieningen vergroot de redzaamheid. Het achterliggende streven  
is niet om daarmee de dag door te komen zonder iemand om hulp te hoeven 
vragen, maar om vorm te kunnen geven aan een zinvolle daginvulling. En voor veel 
zelfstandig wonende ouderen geldt dat ze zelf actief zijn als vrijwilliger of binnen 
een vereniging. Zij komen niet om vermaakt of ondersteund te worden, maar om 
activiteiten te ontplooien en mensen te ontmoeten 2. In de fijngevoelige zoektocht 
naar nieuwe exploitatiemodellen, programmering en inrichting van plinten schept 
de veranderende doelgroep ruimte voor een alledaagse benadering. 

restaurants in de  
verschillende verzorgings-
huizen.  
Bron: Boudewien van den 
Berg

2. Veel onderzoeken die 
zich op de behoeften van 
ouderen richten onder- 
scheiden de aspecten 
wonen, zorg/voorzieningen 
en mobiliteit. Wij wijden 
een extra katern aan het 
aspect sociale interactie 
en de wijze waarop ont-
moeting door bewoners 
zelf geënsceneerd wordt.
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Hypothese:

Toelichting:

Toepassing:

Behorend bij  
elementen:

Schaalniveau:

Van toepassing 
bij pilot:

Gerelateerde  
uitgangspunten:

autONOmE 
vOORZiENiNGEN

Zorg en voorzieningen

Het gevoel van zelfstandigheid wordt versterkt 
wanneer inpandige faciliteiten georganiseerd 
zijn als voorzieningen in plaats van als diensten.

Bij een restaurant of winkeltje heeft men 
keuzevrijheid en het gevoel iets voor zichzelf te 
organiseren terwijl het dagelijks bezorgen van  
een maaltijd de bewoner in een passieve rol zet.  
In veel verzorgingshuizen is de tevredenheid  
over de maaltijden bovendien laag. 

Keuzevrijheid wordt als verbetering aangegeven. 
Organiseer aanbod zoals maaltijden als 
voorziening in plaats van als dienst en zorg voor 
bijpassende uitstraling.

Programma, Restaurant, Bewegwijzering, 
Afhaalbalie, Winkel, Kapper, Receptie

Beleving

Borgsate

Binnenstebuiten, Ontmoeten als bijvangst, #Zinin, 
Je ziet het vanzelf, Bijtanken, Dagelijks rondje

uitGaNGsPuNtEN

DaGelIjkS 
ronDje

aUtonoMe 
VoorzIenInGen

onzICHtBaar 
aanWezIG

HUISHoUD-
Boekje

oP een klUItje

BInnenSte-
BUIten

#zInIn
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Hypothese:

Toelichting:

Toepassing:

Behorend bij  
elementen:

Schaalniveau:

Van toepassing 
bij pilot:

Gerelateerde  
uitgangspunten:

ONZichtBaaR 
aaNWEZiG

Zorg en voorzieningen

Bewoners willen wel zorg binnen handbereik, 
maar niet het gevoel hebben bij de 
zorgorganisatie op bezoek te zijn. 

De beschikbaarheid van verzorgend personeel 
hoeft niet zichtbaar te zijn in de woning en 
collectieve ruimtes. Vitale omwonenden associeren 
zich niet graag met een zorgvraag. Andersom is 
gebruik van ‘externe’ voorzieningen door bewoners 
van een verzorgingshuis geen probleem. 

In vormgeving en inrichting een ‘huiselijke stijl’ 
in plaats van de ‘huisstijl’ van de zorgaanbieder 
nastreven. Ook bijvoorbeeld: geen waskarren  
op de gang. Voorzieningen met eigen identiteit.

Trolley, Schoonmaak, Mededelingen, 
Bewegwijzering, Entree, Gang, Receptie 

Beleving

Blijdorp, Borgsate

Deel van het geheel, Ontmoeten als bijvangst, 
Autonome voorzieningen

Hypothese:

Toelichting:

Toepassing:

Behorend bij  
elementen:

Schaalniveau:

Van toepassing 
bij pilot:

Gerelateerde  
uitgangspunten:

DaGElijks RONDjE

Zorg en voorzieningen

De afstand tot voorzieningen is overbrugbaar 
wanneer bestemmingen kunnen worden 
gecombineerd en er kans op ontmoeting is.

Op plekken waar verschillende mensen om 
uiteenlopende redenen komen is de kans groter 
dat buurtbewoners elkaar in het dagelijks 
gebruik van voorzieningen tegenkomen en gaan 
herkennen.6

Clusteren van voorzieningen in de wijk op plekken 
met verblijfskwaliteit of langs toegankelijke route.

Routing, Programma, Restaurant

Context

Borgsate, Blijdorp

Ontmoeten als bijvangst, Bijtanken, Rode loper, 
Flaneren, Lekker netwerken, #ZInin

6 Veldacademie, assisted living, 2011 en Blokland (2009)
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Hypothese:

Toelichting:

Toepassing:

Behorend bij  
elementen:

Schaalniveau:

Van toepassing 
bij pilot:

Gerelateerde  
uitgangspunten:

huishOuDBOEkjE

Zorg en voorzieningen

De mogelijkheid om zelf huishoudelijke en 
administratieve zaken te regelen is van belang 
voor zelfredzaamheid.

Een slecht toegankelijke brievenbus, container 
of berging kan leiden tot toegenomen 
afhankelijkheid. Hetzelfde geldt voor de toegang 
tot informatie, internet en hulp bij de administratie.

Integrale toegankelijkheid, hulp bij administratie 
en computers.

Routing, Brievenbus, Codeslot, Veiligheid, Receptie, 
Garderobe, Parkeren

Gebouw

Wilgenborgh

Dag ritme, Som van het delen, Samen uit alleen 
thuis

Hypothese:

Toelichting:

Toepassing:

Behorend bij  
elementen:

Schaalniveau:

Van toepassing 
bij pilot:

Gerelateerde  
uitgangspunten:

OP EEN kluitjE

Zorg en voorzieningen

Het clusteren van senioren is van belang voor het 
draagvlak van activiteiten en voorzieningen. 

Om exploitatie van een goed voorzieningen- en 
activiteitenniveau te waarborgen is clustering  
van de doelgroep van belang. Dit kan echter ook 
tot stigmatiseren leiden. 
De kunst is om deze meerwaarde te creëren 
zonder gesloten bolwerk te worden.

Nabijheid van woonlocaties voor senioren, 
bereikbaarheid en samenwerking.

Woonlocaties senioren

Context, Gebouw

Blijdorp, Borgsate

Som van het delen, Lekker netwerken, Ontmoeten 
als bijvangst, Autonome voorzieningen
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Hypothese:

Toelichting:

Toepassing:

Behorend bij  
elementen:

Schaalniveau:

Van toepassing 
bij pilot:

Gerelateerde  
uitgangspunten:

#ZiNiN

Zorg en voorzieningen

Een zinvolle daginvulling is van groot belang 
voor het gevoel zelf vorm te geven aan het leven. 

Het bezoeken van activiteiten- al dan niet 
gecombineerd met eten buitenshuis- of enkel 
het gebruik maken van de wijkbus wordt 
als aangenaam uitstapje ervaren. Dit vormt 
een verrijking ten opzichte van de dagelijkse 
voorzieningen die liefst inpandig zijn. 

Openstellen van voorzieningen voor ‘externen’, 
keuzevrijheid in afname diensten, bereikbaarheid. 
Niet iedereen wil een knutselwerkje maken, 
sommige bewoners willen zelf vereniging starten.

Dagbesteding, Restaurant, Mededelingen, 
Recreatie

Gebouw

Borgsate

Dagelijks rondje, Huishoudboekje, Dag ritme, Op 
een kluitje, Flaneren, Autonome voorzieningen

Hypothese:

Toelichting:

Toepassing:

Behorend bij  
elementen:

Schaalniveau:

Van toepassing 
bij pilot:

Gerelateerde  
uitgangspunten:

BiNNENstEBuitEN

Zorg en voorzieningen

Het toenemend belang van informele 
ontmoeting doet de grenzen tussen publiek  
en privaat verschuiven. 

Ontmoetingsruimten in de buitenruimte of 
inpandige ruimten die ook door omwonenden 
gebruikt worden zijn van groeiende betekenis. 
Hierbij wordt privéruimte meer publiek en de 
publieke ruimte meer privé.7 

‘Tussenruimtes’ met verblijfskwaliteit. Let op 
dat bewoners het gebruik van faciliteiten door 
omwonenden als bedreigend kunnen ervaren 
wanneer dit de dagelijkse routine verstoort.

Woonomgeving, Routing, Entree, Hal, Tuin, 
Zithoek, Restaurant, Winkel

Beleving

Blijdorp, De Wilgenborgh, De Evenaar

Autonome voorzieningen, Ontmoeten als 
bijvangst, Bijtanken, Achteraf is makkelijk praten

7 rVz, ruimte voor redzaamheid, 2015
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1. Gemeente rotterdam, 
“nieuw rotterdams Welzijn 
2016-2019” (Cluster Mo, 
jjuni 2015).
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2. Gemeente rotterdam, 
“Voor Mekaar -  
actieprogramma een-
zaamheid” (Gemeente 
rotterdam, Cluster Mo, 
December 2014).

3. Interview in het 
kader van de inventarisatie 
wijkaccommodaties in 
rotterdam noord in 2014. 

Essay
ruimte voor Sociale Interactie

 Terwijl het pensioen voor een radicale omslag in het dagelijks leven van 
ouderen zorgt, vormen de afnemende mobiliteit en een krimpend sociaal netwerk 
geleidelijke veranderingen. Een levensloopbestendige woonomgeving schept  
gelegenheden waar ouderen hun contacten kunnen onderhouden en nieuwe con-
tacten kunnen opdoen. Dit is een uitdaging waar veel gemeenten en zorgorganisaties 
nu voor staan: hoe creëren we een leefbare woonomgeving, waarin de ouderen  
van de toekomst zelfstandiger oud kunnen worden?

Door de transities in de zorg worstelen veel zorgaanbieders met de exploitatie van 
hun verzorgingshuizen. Tegelijkertijd is menig welzijnsorganisatie dakloos geworden 
door gemeentelijke bezuinigingen op welzijn. Ontmoetingsplekken zoals wijk- 
gebouwen en buurthuizen staan hierdoor onder druk. Alles waar subsidie voor nodig 
 is, moet vechten voor zijn bestaan. Maatschappelijke organisaties pleiten naarstig 
voor het belang van hun werk, wetende dat een groot deel van het welzijn zal 
worden gekort.

WElZijn En ZOrg

 Een mogelijke strategie voor zorg- en welzijnsorganisaties is om het 
programma voor welzijn onder te brengen in verzorgingstehuizen. Daarbij zouden 
zowel de zorgorganisatie als de welzijnsorganisatie gebaat zijn: programma’s  
kunnen elkaar versterken en de exploitatie wordt robuuster. 

Volgens de gemeente Rotterdam is een bijkomend voordeel dat het samenbrengen 
van welzijn en ouderenzorg in één gebouw ontmoeting tussen ouderen en andere 
wijkbewoners kan stimuleren 1. Door welzijnsprogramma dat voor alle wijkbewoners 
bestemd is, onder te brengen in een gebouw waarin ouderen wonen, komen beide 
groepen letterlijk dichter tot elkaar. De kans op ontmoeting tussen wijkbewoners 
wordt groter en het sociaal netwerk van ouderen wordt versterkt.

ouderen zijn grotendeels op wijkgenoten  
aangewezen voor sociaal contact.

Het lijkt er inderdaad op dat ouderen wel wat versterking van hun sociaal netwerk 
kunnen gebruiken. Uit recent onderzoek blijkt dat 49% van de Rotterdammers zich 
eenzaam voelt en 1 op de 4 ouderen geeft aan niemand te hebben om op terug te 
vallen 2. Contact met buurt- en wijkgenoten is een belangrijke manier om eenzaam- 
heid bij ouderen te verminderen, omdat ouderen grotendeels op deze wijkbewoners 
zijn aangewezen wat betreft sociaal contact. Enerzijds, omdat veel van de activitei-
ten (hobby’s, onderhouden van contacten, vrijwilligerswerk) die ouderen na hun 
pensioen oppakken zich afspelen in de omgeving waar zij wonen. Anderzijds omdat 
ouderdom met gebreken komt die ervoor zorgen dat men meer op anderen is 
aangewezen. Onderdeel daarvan is het wegvallen van het sociale netwerk door het 
overlijden van familie en vrienden.

AllEs OndEr één dAk

 Stichting voor zorghuisvesting Humanitas laat zien dat het inderdaad kan: 
ontmoeting tussen ouderen en omwonenden mogelijk maken door in één gebouw 
programma voor wonen, zorg en welzijn te combineren. Deze visie komt mooi 
tot uiting in hun gebouw aan de Bergweg in Rotterdam, waar alle wijkbewoners 
welkom zijn in de collectieve ruimtes. Humanitas is daarover vrij uitgesproken, 
men wil graag ‘reuring’ in het gebouw 3. Wanneer dit ongewenste figuren aantrekt 
en er eens iets gestolen wordt, hebben bewoners weer wat om over te praten. Het 
gebouw heeft een groot atrium op de eerste verdieping met als doel om zoveel 
mogelijk activiteiten binnen te faciliteren, zoals voorstellingen, pooltoernooien en 
kerstmarkten. Aan het atrium zitten een restaurant, een kapper en andere voor- 
zieningen. Op de begane grond, met een eigen ingang, bevinden zich een supermarkt, 
kinderdagverblijf en schoolruimtes voor stagiaires van de mbo school Zadkine. 

als er iets gestolen wordt, hebben  
bewoners weer wat om over te praten.

Over de auteur: 
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119118

BAlAns TUssEn WOnEn En EEn drUk PrOgrAmmA

 Het is fascinerend om te zien hoe zoveel activiteiten naast elkaar kunnen 
bestaan in een ruimte. Tegelijkertijd is het onmogelijk voor bewoners om deze  
activiteiten te ontlopen. De voordeuren komen allemaal uit op het atrium, een 
achterdeur hebben de appartementen niet. De combinatie tussen wonen en een 
kleurrijk wijkprogramma in één gebouw gaat dan ook niet altijd zonder conflict. Dit 
is ook te zien in het voorbeeld van de Kristal in Nesselande, Rotterdam. Ontworpen 
als woongebouw met 185 levensloopbestendige woningen voor 50-plussers, is de 
glazen plint ingezet voor een gemengd wijkprogramma. Er ontstond verwarring 
over het gebruik van de plint; bezoekers dachten vaak dat de voorzieningen bij de 
huisvesting hoorden terwijl bewoners zich niet thuis voelden bij het programma op 
de begane grond 4. 

Het is dan ook belangrijk om te voorkomen dat gebouwen waarin wonen, zorg  
en welzijn samenkomen, voor bewoners te publiek worden. Door gelijktijdig gebruik 
van de ruimte door verschillende groepen uit de wijk wordt de ruimte publiek 
domein 5. In plaats van een plek waar familiaire omgangsvormen gelden, wordt  
het een plek waar meer anonieme omgangsvormen gelden. Zeker in de oudere  
wooncomplexen, met centrale toegang, is het een hele uitdaging om programma’s 
zo te verbinden dat de locatie een betekenisvolle plek wordt in de buurt en  
tegelijkertijd een prettige woonomgeving blijft. Mensen hebben behoefte zich 
een ‘voortuin’ toe te eigenen, terwijl de ruimte tegelijkertijd probeert een publieke 
ruimte te zijn voor de hele wijk.

De uitdaging is om te zorgen dat een  
locatie een betekenisvolle plek wordt in  

de buurt en tegelijkertijd een prettige  
woonomgeving blijft.

PArOChiAAl dOmEin

 Voorwaarde voor een goede woonomgeving is namelijk dat mensen  
controle hebben over hun sociale interactie 6. Bewoners moeten invloed kunnen 
hebben op de mate waarin ze mensen ontmoeten. Een tussenvorm tussen het 
private en publieke domein is ‘parochiale’ ruimte. Deze term wordt gebruikt voor 
ruimte die wel publiek toegankelijk is, maar gedomineerd wordt door een bepaalde 
groep. Bijvoorbeeld omdat het programma meer aansluit bij deze groep of omdat 
zij zich er het meest betrokken bij voelen. Minder anoniem dan publiek domein en 
met meer groep-specifieke omgangsvormen dan publiek domein, schept parochiale 
ruimte goede condities voor meer diepgaand contact tussen de mensen die tot  
die groep behoren. De algemene ruimtes in verzorgingstehuizen zouden uitstekend 
parochiaal domein voor ouderen kunnen zijn en zo het contact tussen bewoners en 
bezoekers versterken. Voorwaarde hiervoor is dat groepen zich ruimtes kunnen  
toe-eigenen en als het ware met gebruik en inrichting kunnen markeren. Dit zien 
we ook gebeuren bij Humanitas. Er worden door bewoners verschillende plekjes 
afgebakend, zoals de plek waar de pooltafels staan. Ook zijn er voor verschillende 
etnische groepen ruimtes met een keuken die men naar eigen cultureel gebruik kan 
inrichten en gebruiken. 

Kortom, het is mogelijk om programma voor veel verschillende groepen bij elkaar 
te brengen onder één dak en ontmoeting tussen wijkbewoners te faciliteren in 
een (voormalig) verzorgingstehuis. Voorwaarde daarbij is dat de algemene ruimtes 
worden ervaren als parochiaal in plaats van als publiek domein en de bewoners 
voldoende mogelijkheden hebben om zich ruimte toe te eigenen. 

activiteiten in het atrium 
van Humanitas Bergweg. 
(bron: www.stichting-
humanitas.nl)

4. Peter Mudde 2015, 
“Plintgebonden Wijk-
accommodaties”- scriptie-
groep over wijkgebouwen 
georganiseerd door Dolf 
Broekhuizen in samen-
werking met Veldacademie 
en tUDelft.

5. M. Hajer and  
a. reijndorp, In Search  
of new Public Domain  
(nai Publ., 2001).

6. Machiel Van Dorst, 
een Duurzaam leefbare 
Woonomgeving; fysieke 
Voorwaarden Voor Privacy 
regulering (Delft: eburon, 
2005).
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gEBOUW En Wijk

 De vraag is echter: is het handig om zoveel activiteiten en voorzieningen op 
één plek te concentreren? In plaats van alle programma voor wonen, zorg en welzijn 
in één gebouw te combineren, kan het programma voor ouderen worden verspreid 
over een groter gebied of zelfs een hele wijk. Het verzorgingshuis als trefpunt voor 
wijkbewoners wordt daarmee een onderdeel van een heel netwerk van trefpunten 
in de wijk.

Het voordeel van deze aanpak is dat het goed aansluit bij de manier waarop  
zelfstandig wonende ouderen hun dagelijks leven organiseren en anderen ont-
moeten. Om te begrijpen hoe ouderen zich door de wijk bewegen en waar ze elkaar 
ontmoeten zijn in de Rotterdamse wijk Oud-Charlois ouderen met een GPS-tracker 
gevolgd 7. Geprojecteerd op een kaart laten de gegevens een interessant patroon 
zien. Er tekent zich een tafereel af van mensen die te voet, per fiets, auto of OV  
verschillende routes in en buiten de wijk afleggen. Uit deze routes wordt zichtbaar 
hoe mensen verschillende bestemmingen in de wijk aaneenrijgen op hun route. 
Men maakt steeds combinaties tussen verschillende doelen zoals boodschappen 
doen en bij iemand op visite gaan. Tijdens deze routes komen de respondenten 
mensen tegen en vindt er ontmoeting plaats. Zo bleken ouderen bijvoorbeeld  
te stoppen bij de ingang van de Maastunnel om te genieten van het uitzicht en 
terloops een praatje te maken. 

Kortom, ouderen combineren het sociale met het functionele; ze komen wijkbewoners 
‘per ongeluk’ tegen op dagelijkse routes. Terloopse ontmoeting vindt plaats tijdens 
functionele, dagelijkse tripjes en op de plekken die voor iedereen toegankelijk  
zijn, door veel verschillende mensen gebruikt worden en verblijfskwaliteit hebben.  
Doordat men steeds andere combinaties van bestemmingen maakt, kan men  
terloopse ontmoetingen organiseren en sturen.

Terloops contact in de buitenruimte is belangrijk om bestaande contacten te  
onderhouden, maar het kan ook het startpunt zijn van nieuwe contacten, legt Jan 
Gehl uit 8. Daarnaast is het ook een belangrijke bron van informatie over wat er  
omgaat in de wijk. Een praatje maken kan bovendien een stimulerende ervaring zijn 
en daarmee bijdragen aan het algemeen welzijn van mensen. Voor ouderen is  
het dus een belangrijk middel om hun sociaal netwerk in stand te houden en te 
vernieuwen.

ouderen combineren het sociale met  
het functionele; ze komen wijkbewoners  
‘per ongeluk’ tegen op dagelijkse routes.

GPS-tracks van verschillen-
de respondenten in oud-
Charlois, gecombineerd 
met de voorzieningen in  
de buurt.

7. In samenwerking  
met tU Delft heeft  
Veldacademie 46 ouderen 
in de wijk oud-Charlois 
twee weken lang gevolgd 
met een GPS tracker.  
Wanneer de respondenten 
de deur uit gingen namen  
ze de tracker mee. Daar-
naast hielden ze een 
logboek bij met het doel 
en vervoerskeuze van hun 
trip. Bron: assisted living – 
Veldacademie 2011

ouderen ontmoeten elkaar 
bij de fietsersingang van 
de Maastunnel.

8. j. Gehl, life between 
Buildings: Using Public 
Space (the Danish  
architectural Press, 2001).
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Voorheen ging men bij verzorgingshuizen ervan uit dat ouderen alle noodzakelijke 
voorzieningen zo dichtbij mogelijk moesten hebben. Op de begane grond was er 
daarom een programma van recreatie, verzorging en dagelijkse boodschappen. Was 
men bewoner van een verzorgingshuis dan was het niet nodig om erop uit te gaan, 
want men had geen ‘reden’ om naar buiten te gaan. Deze traditionele geregisseerde 
woonomgevingen met een eenzijdig publiek helpen ouderen niet om terloops wijk-
bewoners te ontmoeten. Door veel activiteiten voor een doelgroep te concentreren 
op één plek neemt weliswaar de ontmoetingskans toe, maar heeft men minder 
keuze hoe en wanneer men anderen ontmoet. 

Door programma voor ouderen over de wijk te verspreiden worden ouderen 
uitgenodigd uitstapjes te maken, zelf bestemmingen te combineren om daarmee 
‘spontane’ ontmoeting te regisseren. Door positionering en invulling van programma 
goed te combineren, kunnen voormalige verzorgingshuizen kiezen welke rol ze  
in deze interacties willen spelen. De vraag voor gebouwbeheerders wordt: welke 
functie kan ik in de wijk vervullen? Wil ik de place to be zijn, waar alles gebeurt?  
Of kan ik aansluiten bij het netwerk van ontmoetingsplekken dat al in de wijk  
aanwezig is?

TOT slOT

 Een boodschap doen, iemand tegenkomen en zeggen dat je toevallig in de 
buurt was - voor de ene persoon slechts bijvangst, voor de ander juist de reden om 
boodschappen te doen. Sociale interactie in de vorm van terloopse ontmoetingen is 
nauw verbonden met hoe mensen hun dagelijks leven organiseren. De inrichting van 
de woonomgeving speelt hierin een grote rol, vooral in de manier waarop mensen 
de keuze hebben om het functionele met het sociale te combineren. 

Zorgorganisaties, corporaties en gemeenten zijn op zoek naar hoe de ouderen-
huisvesting van de toekomst eruit gaat zien. De reflex is om alles in één gebouw 
samen te brengen. Uit dit essay is gebleken dat dit kan, zolang de gedeelde ruimtes 
zo worden ingericht dat bewoners controle houden over hun sociale interactie.  
Maar duidelijk is dat het ook anders kan. Door ouderenhuisvesting te zien als  
een onderdeel in een netwerk van trefpunten in plaats van als ultieme en enige  
ontmoetingsplaats in een wijk, blijven ouderen nog beter in staat om zelf hun  
ontmoetingen te organiseren. Belangrijk is daarbij om voldoende variatie aan te 
bieden zodat ouderen zelf kunnen kiezen waar ze naartoe gaan en wie ze daar  
‘per ongeluk’ tegenkomen.
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BEviNDiNGEN

 Als er één activiteit symbool staat voor een georkestreerd sociaal leven, 
dan is het de Bingo in het verpleeghuis. Op een vast moment in de week wordt een 
groep bewoners bij elkaar gezet. Daarna is steeds de spelleider aan het woord, tot je 
met of zonder prullaria weer wordt teruggebracht naar je kamer. Dat maakt het niet 
heel veel anders dan televisie kijken. 
Volgens professor Henk Nies schiet dit beeld echter tekort. Het geïnstitutionaliseerde 
potje Bingo heeft een belangrijke sociale functie in het dagelijks ritme van een 
verpleeghuis: “Bingo geeft de gelegenheid om een praatje te maken, maar dat hoeft 
niet. Bewoners helpen elkaar door een nummer te herhalen voor de mensen die het 
niet gehoord hebben. Het leuke aan bingo is ook dat iedereen eraan mee kan doen 
en dat iedereen een gelijke kans maakt op prijzen. Je kunt je voorstellen dat het een 
ingang kan zijn om tot nieuwe vriendschappen te komen.” 1

Voor informele ontmoeting is een legitimatie  
nodig om met elkaar in een ruimte te zitten  

zonder met elkaar te hoeven praten.

De Bingo is in dit geval een middel om anderen te ontmoeten, zonder dat die ont-
moeting geforceerd is. De ontmoeting is immers een bijvangst bij een activiteit. De 
activiteit is de legitimatie om met elkaar in een ruimte te zitten zonder met elkaar te 
hoeven praten. Maar tegelijkertijd een laagdrempelige aanleiding om een praatje 
te maken. In dat geval is de ontmoeting of het gesprek informeel en ongedwongen. 
Zelfstandig wonende ouderen vinden zo’n aanleiding bij het boodschappen doen, 
bij de brievenbus of wachtend bij de lift of bushalte. Rommelen in de voortuin, 
wandelen met een hond of kijken naar spelende kinderen kan een zelfde functie 
vervullen. Zoals Jurrian Arnold in zijn essay illustreert, biedt de openbare ruimte tal 
van mogelijkheden een ‘toevallige’ ontmoeting te ensceneren.

1. Henk nies in: Heiba 
targhi Bakkali, een 
zorgprofessor liet zich 72 
uur lang opnemen in een 
verpleeghuis. Dit is wat hij 
leerde, De Correspondent, 
4 april 2016

Voorzieningen en welzijns-
locaties in de omgeving 
van De Wilgenborgh.  
Bron: Veldacademie

Voor sterk afhankelijke bewoners van een verpleeghuis kan de zekerheid dat Bingo 
op dinsdagmiddag is, prettig zijn. Men weet dat de kans op plezierig contact daar 
groot is en heeft wat om naar uit te zien. Voor jonge ouders kan het wachten op 
een schoolplein zo’n vast moment zijn. Het betekent niet alleen het weerzien met 
het kind, maar ook de kans om een praatje te maken met andere ouders. Waar men 
in een verpleeghuis meer afhankelijk is van deze vaste momenten, zijn er in het 
dagelijks leven talloze momenten te ensceneren waar ontmoeting kansrijk is. In het 
ontwerp en de programmering van woongebouwen voor ouderen kunnen deze 
kansen vergroot of uitgebuit worden. Plekken bij de lift, entree, brievenbus of kapper 
kunnen meer of minder ruimte bieden om een praatje te maken. Een plek om te 
genieten van zon of een levendig uitzicht kan voor een gemeenschappelijk gesprek-
sonderwerp zorgen. Het personaliseren van de ruimte voor de eigen voordeur kan  
een legitimatie zijn om daar te verblijven en door passanten aangesproken te worden. 
Gesprekken die ook belangrijk zijn om geïnformeerd te blijven over ontwikkelingen 
en komende activiteiten.
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Het verschijnsel van de ontmoetingsruimte  
gaat in tegen de logica waarmee ouderen  

hun ontmoeting ensceneren.

In de wijk vindt men geen ontmoetingsruimte. Wel publieke ruimte, activiteitenruimte 
en plekken waar gewacht kan worden. Het verschijnsel van de woonkamer of ont-
moetingsruimte in een verzorgingshuis gaat dan ook in tegen de logica waarmee  
zelfstandig wonende ouderen hun ontmoeting ensceneren. Om ontmoeting als bij-
vangst te organiseren, moet er een andere reden zijn om ergens heen te gaan dan 
de ontmoeting zelf. Bovendien is het voor sommige bewoners een hele inspanning 
om naar de ontmoetingsruimte toe te gaan. Als er dan niemand is, rest de terugreis 
of het wachten. Als de iets te opdringerige buurvrouw er is, valt aan een praatje niet 
te ontkomen. Bij ontmoeten hoort daarom ook vermijden. Het bieden van legitimiteit 
om naar de ontmoetingsruimte te gaan kan een alternatief zijn voor toevallige ont-
moeting bij een voorziening. Een tijdschrift of prikbord zijn daarvan laagdrempelige 
voorbeelden. 

Woonkamers in de 
verschillende verzorgings-
huizen. 
Bron: Boudewien van den 
Berg

kruidentuintjes in de plint 
van het zweedse woonge-
bouw Gardsten Gotebor 
van architect Christer 
nordström.
foto: krister engström 

Een meer uitgesproken voorbeeld van het ruimtelijk ensceneren van toevallige  
ontmoeting, is het Zweedse Gardsten Gotebor. In de plint van dit zeslaagse  
appartementenblok is voor elke bewoner een klein kruidentuintje beschikbaar. Het 
tuintje is te klein om te laten mislukken, maar groot genoeg om regelmatig naartoe 
te gaan. Dit biedt bewoners de legitimatie om aanwezig te zijn en de vrijheid om 
soms wel en soms niet een gesprekje aan te knopen. 

In verzorgingshuis De Wilgenborgh in Rotterdam Schiebroek is men zoekende hoe 
deze ontmoeting vorm gegeven kan worden. In tegenstelling tot het nabijgelegen  
en eerder omschreven Borgsate is de binding met de buurt hier nauwelijks aanwezig. 
Dit ondanks actieve pogingen om buurtbewoners middels flyers en advertenties te 
interesseren. Het gebouw bestaat uit een vleugel met verzorgingshuiskamers voor 
ongeveer 100 bewoners en een vleugel met ongeveer 70 zelfstandige wooneenheden.  
Deze vleugel is gebouwd als serviceflat, maar werd in 2008 gesloten, waarmee de 
klassieke relatie tussen serviceflat en verzorgingshuis verloren ging. De doelgroepen 
die nu tijdelijk in deze vleugel gehuisvest zijn hebben weinig relatie met het  
verzorgingshuis. Ten opzichte van ontmoetingsplekken en voorzieningen is De  
Willgenborgh bovendien decentraal gelegen. 

Volgens de bewoners die we spraken is dit echter geen enkel probleem. Zij genieten 
van de rust en de grote tuin waarover het pand beschikt. Verder zijn alle benodigde 
voorzieningen inpandig aanwezig. De meeste bewoners komen zelf ook niet uit de 
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buurt. Een bijkomend voordeel is dat men door de revalidatieafdeling regelmatig 
nieuwe bewoners in het restaurant ziet. Dat biedt nieuwe gespreksonderwerpen, 
bovendien combineert men strong ties met weak ties: goede buren met nieuwe 
gezichten. Binnen de condities van een verzorgingshuis biedt de situatie in dit geval 
voldoende afleiding. Voor de redzaamheid van zelfstandig wonende bewoners is het 
contact met leeftijdsgenoten echter niet voldoende om een netwerk van informele 
zorg op te bouwen. 

In het nadenken over ontmoeting, is deze combinatie van zwakke netwerken en 
sterke banden ook van belang. Dit vraagt om een combinatie van spontane en 
meer uitgebreide ontmoeting. Levendige plekken en voorzieningen kunnen ervoor 
zorgen dat men elkaar makkelijk tegenkomt. Maar voor een gesprek dat wat verder 
reikt dan een laagdrempelig praatje, zijn rustige plekken nodig om naar uit te 
wijken. Een zitplek met uitzicht, een café of buitenruimte kan hier gelegenheid voor 
bieden. Ook de eerder bepleite mogelijkheid om gasten te ontvangen in de eigen 
woning is in dit opzicht van belang. Behalve gevoelens van autonomie, trots en  
controle geeft dit bewoners de mogelijkheid hun sociale netwerk zelf te onderhouden 
en verdiepen.

Strategieën voor pilot 
Wilgenborgh. Voor iedere 
casus zijn vier strategieën 
uitgewerkt.  
Bron: Veldacademie en  
jef van den Putte
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Hypothese:

Toelichting:

Toepassing:

Behorend bij  
elementen:

Schaalniveau:

Van toepassing 
bij pilot:

Gerelateerde  
uitgangspunten:

ONtmOEtEN  
als BijvaNGst

Sociale interactie

Informele ontmoeting vindt niet in een 
ontmoetingsruimte plaats, maar onderweg,  
bij een activiteit of een voorziening. 

Uit onderzoek8 blijkt dat ontmoeting onder ouderen 
het vaakst in de openbare ruimte plaatsvindt. 
Ontmoeting gaat vrijwel altijd samen met een 
andere activiteit. Ontmoeten en geïnformeerd 
raken zijn de belangrijkste motieven voor 
deelname aan activiteiten. 

De ideale ontmoetingsplek is herkenbaar, goed 
bereikbaar, heeft ruimte en aanleiding om er te 
verblijven. Er is wat te doen zonder dat iedereen er 
met dezelfde reden komt.9 Zorg, als ontmoeten wel 
de hoofdfunctie is, dat er iets te doen of lezen is.

Woonomgeving, Programma, Lift, Winkel, Hal, 
Dagbesteding, Zithoek, Tuin, Restaurant

Context, Gebouw

Borgsate, De Provenier, Blijdorp

Je ziet het vanzelf, Flaneren, Dagelijks rondje, 
Autonome voorzieningen, Samen uit alleen thuis

8 Veldacademie, Monitor Woonservicegebieden, 2014
9 Veldacademie, assisted living, 2011

uitGaNGsPuNtEN

lekker 
netWerken

ontMoeten 
alS BIjVanGSt

aCHterVanG
aCHteraf IS 
MakkelIjk 
Praten
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Hypothese:

Toelichting:

Toepassing:

Behorend bij  
elementen:

Schaalniveau:

Van toepassing 
bij pilot:

Gerelateerde  
uitgangspunten:

achtERvaNG

Sociale interactie

Niet de fysieke gesteldheid, maar de mate waarin 
ouderen beroep kunnen doen op informele zorg 
bepaalt hoe zelfstandig ze wonen. 

Volgens onderzoek10 verhuizen ouderen 
naar een serviceflat vanwege hun mobiliteit, 
terwijl verhuizen naar een intramurale setting 
samenhangt met de sociale binding in de wijk  
of met kinderen die in de buurt wonen.

Het belang van een goede band met de directe 
buren wordt belangrijker, net als bescherming 
tegen ongewenste gasten van buitenaf. Faciliteer 
sterke netwerken en betrek mantelzorgers.

Woonlocaties senioren, Routing, Entree, Receptie, 
Veiligheid, Codeslot, Deur, Naambord

Context, Gebouw

Blijdorp

Nooit meer weg, One size fits all, Op een kluitje, 
Ontmoeten als bijvangst, Mi casa...

10 Bron: tno

Hypothese:

Toelichting:

Toepassing:

Behorend bij  
elementen:

Schaalniveau:

Van toepassing 
bij pilot:

Gerelateerde  
uitgangspunten:

lEkkER NEtWERkEN

Sociale interactie

Het blijven ontmoeten van mensen buiten de 
eigen familie- en kennissenkring is van belang 
voor de redzaamheid van ouderen.

Een vitaal steunnetwerk van ouderen dient breder 
te zijn dan directe familie en vrienden van dezelfde 
leeftijd11. Daarom is het (blijven) ontmoeten van 
mensen buiten deze kring van belang.

Naast het bieden van een beschermd thuis dienen 
er plekken te zijn waar bewoners nieuwe kennissen 
kunnen opdoen binnen een vertrouwde setting. 
Faciliteer zwakke netwerken.

Programma, Routing, Tuin, Hal, Entree, Restaurant, 
Winkel, Mededelingen

Context, Gebouw

De Wilgenborgh

Het voordeel van de twijfel, Achteraf is makkelijk 
praten, Bijtanken, Dagelijks rondje

11 rVz, ruimte voor redzaamheid, 2015
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Hypothese:

Toelichting:

Toepassing:

Behorend bij  
elementen:

Schaalniveau:

Van toepassing 
bij pilot:

Gerelateerde  
uitgangspunten:

achtERaf is 
makkElijk PRatEN

Sociale interactie

Voor informele ontmoeting die verder gaat dan 
een korte groet is het belangrijk uit te kunnen 
wijken naar rustige plekken met verblijfskwaliteit.

Informele ontmoeting speelt een belangrijke rol 
in het dagelijks leven van ouderen. Daarbij wordt 
vaak verondersteld dat een breed netwerk lichte 
zorgvragen kan overnemen. Om de ontmoeting 
het oppervlakkige te laten overstijgen is behoefte 
aan rustige plekken buiten de eigen woning.

Een drukke plek werkt goed om elkaar tegen te 
komen, een rustige plek is nodig om vervolgens 
een gesprek te kunnen voeren. 
Een combinatie van drukke en rustige plekken, 
liefst in elkaars nabijheid, is daarom gewenst.

Lift, Entree, Hal, Zithoek, Brievenbus, Parkeren, 
Personaliseren, Tuin, Kunst

Gebouw, Context

Borgsate

Lekker netwerken, Ontmoeten als bijvangst, 
Achtervang, Samen uit alleen thuis



mOBilitEit

eSSaY     pp 138 - 146
ontwerpingrepen die 
kwetsbare ouderen 
motiveren actief te 
worden en te blijven
Charlotte Cammelbeeck

BeVInDInGen    pp 148 - 151

UItGanGSPUnten   pp 152 - 156
mobiliteit
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Over de auteur:

Charlotte Cammelbeeck 
(1987) studeerde in 2013 
met eervolle vermelding 
af als stedenbouwkundige 
aan de tU Delft. In haar 
thesis „Greying Cities:  
spatial strategies for  
residential neighbour-
hoods to promote active 
ageing” gaat ze op  
zoek naar ruimtelijke 
interventies die de zelf-
standigheid van kwetsbare 
ouderen bevorderen. Het 
onderzoek is gedaan in 
samenwerking tno leiden 
en het erasmus Medisch 
Centrum in rotterdam. 
literatuuronderzoek 
heeft geresulteerd in 40 
ontwerpprincipes die 
stedenbouwkundigen 
maar ook beleidsmakers, 
gezondheidsweten- 
schappers en andere 
actoren assisteren bij het 
creëren van ouderen-
vriendelijke openbare 
ruimte. aan de hand van 
een stedenbouwkundige 
analyse, GPS-tracks en 
interviews zijn de principes 
toegepast in een ontwerp 
voor de stad Spijkenisse. 

WAndElEn vOOrnAAmsTE vErvOErsmiddEl

 Ouderen gaan voornamelijk te voet op stap en daarmee is dat ook de meest 
voorkomende vorm van beweging. Wandelen limiteert de actieradius tot de directe 
omgeving. Dit geldt in het bijzonder voor kwetsbare ouderen die vaak geconfronteerd 
worden met een toenemend aantal gebreken zoals afname van kracht, problemen 
met evenwicht en een verminderd uithoudingsvermogen. Met als gevolg dat de 
inrichting van de directe omgeving van toenemend belang is.

ouderen gaan voornamelijk te voet op stap  
met als gevolg dat de inrichting van de directe  

omgeving van toenemend belang is.

iNvlOED vaN hEt ONtWERP 
vaN DE WOONOmGEviNG

 De fysieke inrichting van de woonomgeving is één van de factoren die 
invloed heeft op de hoeveelheid en het type activiteiten. Zo blijkt uit onderzoek dat 
de inrichting van de wijk invloed heeft op het wandelgedrag van bewoners en dat 
ruimtelijk ontwerp een krachtig instrument kan zijn om de algehele gezondheid van 
de bewoners te verbeteren. Dit geldt in het bijzonder voor kwetsbare ouderen die 
voor een groot deel aangewezen zijn op hun directe omgeving en extra gevoelig 
zijn voor barrières.
In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de barrières waarmee kwetsbare 
ouderen worden geconfronteerd en vervolgens hoe ontwerpinterventies kwetsbare 
ouderen kunnen uitnodigen om actief ouder te worden.

vErTrOUWd

 Vertrouwdheid is de mate waarin de omgeving herkenbaar en gemakkelijk 
te begrijpen is voor ouderen. Kwetsbare ouderen vinden onbekende situaties in  
toenemende mate stressvol om mee om te gaan. Dit zorgt er op zijn beurt voor dat zij 
hun activiteiten zullen beperken tot hun vertrouwde omgeving. Om te voorkomen 
dat kwetsbare ouderen de deur niet of nauwelijks meer uitgaan is het aan te bevelen 
om bij ontwerpingrepen aan te sluiten bij de bestaande omgeving en te kiezen voor 
vertrouwde materialen en vormen. Daarnaast helpt het om veranderingen klein en 
stapsgewijs uit te voeren.
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 Een toegankelijke inrichting van de leefomgeving helpt kwetsbare ouderen 
om actief ouder te worden en volwaardig te blijven participeren. Hierdoor kan het 
kwetsbaarheidsproces worden uitgesteld of zelfs teruggedraaid. De kans om gezond 
en actief oud te worden is in stedelijke woonwijken significant kleiner dan elders. Dit 
heeft er mede mee te maken dat deze wijken niet uitnodigen tot bewegen en gezond 
gedrag. Dit is een opgave die door professionals vanuit verschillende beroepsgroepen 
geadresseerd dient te worden, zeker in het licht van de vergrijzing. 
Ouderen lopen een verhoogd risico om kwetsbaar te worden, in het bijzonder als  
ze te weinig bewegen. Dit is een neerwaartse spiraal, veroorzaakt door een opeen- 
stapeling van psychologische, fysieke en/of sociale tekortkomingen. Wanneer mensen 
onderdeel worden van dit proces zijn ze vatbaarder voor negatieve gezondheids-
ontwikkelingen zoals functionele handicaps, opname in een zorginstelling en  
uiteindelijk de dood. Het groeiende aantal ouderen dat onderdeel wordt van dit 
proces is een urgent volksgezondheidsprobleem.

De fysieke inrichting van de woonomgeving is één van de factoren die invloed  
heeft op de hoeveelheid en het type activiteiten. Dit artikel omschrijft ontwerp- 
aspecten die de toegankelijkheid van de bebouwde omgeving verbeteren en  
ouderen motiveren om actief te worden en te blijven.

mOBilitEit

BEsTEmmingEn

 Mobiliteit vormt de basis voor zelfstandigheid en welzijn. Om de mobiliteit 
en daarmee actief oud worden te bevorderen is het van belang de belangrijkste 
bestemmingen voor ouderen toegankelijk te maken. Het hoofddoel is winkelen, 
bijvoorbeeld de supermarkt. Andere belangrijke bestemmingen zijn de huisarts, een 
park, de kerk en familie en vrienden. Veel ouderen gaan echter de deur uit zonder 
specifieke bestemming. Een wandeling kan dus een doel op zich zijn, mits de  
omgeving hiertoe uitnodigt.

door Charlotte  
Cammelbeeck

Essay
ontwerpingrepen die kwetsbare ouderen motiveren actief  
te worden en te blijven.
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onderscheidende steden-
bouwkundige structuren 
springen in het oog en 
en helpen mensen zich 
te oriënteren (Burton en 
Mitchell, 2006).

OndErsChEidEnd

 Het onderscheidend vermogen van de bebouwde omgeving heeft te 
maken met de mate waarin herkenbaar is waarvoor een gebouw, een ruimte, een 
straat etc. gebruikt wordt. Onderscheidende wijken bieden ruimte aa n verschillende 
voorzieningen, kleuren, stijlen en materialen. Hiermee geven ze de omgeving een 
eigen identiteit. Met als gevolg dat een straat, een buurt of een gebouw visueel 
aantrekkelijk is en eenvoudiger voor een oudere - of iedere andere gebruiker - om 
zich te kunnen oriënteren.
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lEEsBAAr

 Leesbaarheid is de mate waarin het ontwerp van de omgeving ouderen 
helpt zich te oriënteren. De leesbaarheid draagt bij aan het comfort en het plezier 
dat ouderen ervaren bij het bereiken van hun bestemmingen. Ze weten waar ze zijn 
en daarmee vergroot dit hun zelfstandigheid.
Denk bijvoorbeeld bij het ontwerp van leesbare wijken aan de straatpatronen. Zo 
resulteren cul-de-sacs vanwege de doorlopende straten in lange en indirecte routes 
door een wijk. Aan de andere kant dreigen de straten van een grid patroon op elkaar 
te gaan lijken waardoor oriënteren moeilijk wordt. Een onregelmatig grid kan de 
oplossing zijn omdat het makkelijk te begrijpen routes biedt met leesbare en licht 
afbuigende straten die zorgen voor een afwisselend straatbeeld.

Andere ruimtelijke ingrepen die bijdragen aan een leesbare omgeving zijn duidelijke 
borden, symbolen en gebouwen waaraan duidelijk te zien is waarvoor ze gebruikt 
worden.

De leesbaarheid van de woonomgeving  
draagt bij aan het comfort en het plezier  

dat ouderen ervaren bij het bereiken van hun  
bestemmingen. ze weten waar ze zijn en  

daarmee vergroot dit hun zelfstandigheid.

een onregelmatig grid  
patroon is geschikt als 
basis voor de bouw van 
leesbare wijken (Burton  
en Mitchell, 2006)
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Bankjes bieden rustplekken 
en faciliteren daarmee  
beweging. Bij voorkeur 
dient er iedere 100 tot 125 
meter een zitplek aanwezig 
te zijn (Burton en Mitchell, 
2006).

COmfOrTABEl

 Een comfortabele omgeving maakt het mogelijk voor ouderen om bestem-
mingen te bereiken zonder zich fysiek of mentaal onwennig te voelen. De straten 
zijn rustig, uitnodigend en bieden voldoende ruimte aan alle gebruikers. Brede  
trottoirs, bankjes en buffers tussen het trottoir en een drukke straat dragen bij aan 
het comfort.

142

TOEgAnkElijk

 Een toegankelijke omgeving stelt ouderen in staat om hun bestemmingen 
te bereiken, binnen te komen, te gebruiken en ergens rond te lopen ongeacht  
mogelijke lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen.
Lokale voorziening bieden kwetsbare ouderen plekken om naartoe te lopen, mensen 
te ontmoeten en daarmee de mogelijkheid om actief ouder te worden. Daarnaast 
heeft een gebrek aan voorzieningen een negatief effect op de motivatie om te gaan 
lopen en verhoogt het de kans op isolatie en eenzaamheid. Verschillende onderzoeken 
tonen aan dat primaire voorzieningen voor ouderen op maximaal 500 meter van de 
woning zouden moeten liggen. Onder primaire voorzieningen vallen de supermarkt, 
huisarts en toegang tot openbaar vervoer.
Secundaire voorzieningen zoals parken, bibliotheken en buurt- en vrijetijdsvoor- 
zieningen liggen bij voorkeur ook binnen 500 meter en anders op maximaal 800 
meter. 
 
Het is niet altijd mogelijk om alle voorzieningen op loopafstand te realiseren. In dat 
geval is de aanwezigheid van openbaar vervoer van groot belang. De haltes dienen 
op loopafstand te zijn van woningen en van belangrijke voorzieningen. Een goed 
openbaar vervoersnetwerk maakt het voor ouderen mogelijk om ook buiten hun 
eigen wijk te komen.

Primaire diensten en voor-
zieningen dienen binnen 
een straal van maximaal 
500 meter aanwezig te 
zijn. Secundaire voor- 
zieningen op maximaal 
800 meter (tekening geba-
seerd op Burton  
en Mitchell, 2006)
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aaNBEvEliNGEN vOOR GEBOuWEN

 Een toegankelijke inrichting van de gebouwde omgeving dient uitnodigend  
te zijn en niet te leiden tot stress, angst of andere negatieve emoties die vooral 
ontstaan wanneer ouderen zich de ruimte niet kunnen toe-eigenen. Dit is het geval 
voor alle gebruikers, maar in sterkere mate voor kwetsbare ouderen omdat ze 
gevoeliger zijn voor obstakels. Gebouwen dienen dan ook vertrouwd, leesbaar, 
onderscheidend, toegankelijk, comfortabel en veilig te zijn. De stijl van het gebouw 
mag opvallen, maar dient te passen bij de stedenbouwkundige omgeving. De 
functie van het gebouw en de ruimtes er in dienen duidelijk af te lezen te zijn. Ook 
de entree moet duidelijk herkenbaar en laagdrempelig zijn. Leegstaande gebouwen 
bieden daarnaast de mogelijkheid om bepaalde voorzieningen onder te brengen. 
Door het bieden van voorzieningen kunnen verzorgingshuizen niet alleen ouderen 
huisvesten, maar ook een bijdrage leveren aan gezond en actief ouder worden in  
de buurt.

Door het bieden van voorzieningen kunnen  
verzorgingshuizen een bijdrage leveren  

aan gezond en actief ouder worden in de buurt.
144

vEilig

 Veiligheid gaat zowel over fysieke als sociale veiligheid. Veilige straten zorgen 
ervoor dat ouderen buiten kunnen zijn zonder bang te zijn om te vallen, aangereden 
of overvallen te worden. Verschillende studies tonen aan dat veiligheid de belang-
rijkste zorg is voor ouderen. Vooral drukke straten, onveilige of onduidelijke kruisingen 
en ongelijke bestrating worden vermeden. Bij het creëren van veilige omgeving is 
het van belang dat gebouwen naar de straat gericht zijn. Fietsers, voetgangers en 
auto’s moeten van elkaar gescheiden worden en de omgeving moet goed verlicht 
zijn. Ook regelmatig onderhoud draagt bij aan de veiligheid van de omgeving.

Slecht ontworpen of 
onderhouden straten zijn 
gevaarlijk voor iedereen, 
maar in het bijzonder voor 
kwetsbare ouderen  
(Burton en Mitchell, 2006)
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cONclusiEs

 De stedelijke omgeving nodigt op dit moment te weinig uit tot bewegen  
en gezond gedrag. Dit maakt het moeilijk voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, 
om volwaardig te participeren. In het licht van de vergrijzing is dit een toenemend 
probleem. Om negatieve gezondheidsontwikkelingen te voorkomen en zelfstandig-
heid te bevorderen is het van belang de ruimtelijke omgeving aan te passen en 
actief ouder worden te promoten.
Stedenbouwkundigen, architecten, beleidsmakers etc. dienen zich in te zetten om 
veilige, leesbare, comfortabele, vertrouwde en toegankelijke omgevingen te creëren. 
Dit stelt ouderen in staat de omgeving zich eigen te maken en zo het vertrouwen te 
hebben om actief te zijn. Met als gevolg dat negatieve effecten op de gezondheid 
kunnen worden uitgesteld of voorkomen. Daardoor zullen ouderen langer in staat 
zijn zelfstandig te wonen en te blijven participeren in de samenleving.
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BEviNDiNGEN

 Duinzicht, Buitenzorg, Rustoord. Uit de namen van deze tehuizen spreekt 
het beeld van de oude dag als een welverdiend genieten van rust. Deze woonambitie 
geldt voor een kleiner wordend deel van de ouderen. Deels omdat de luxe van een 
geheel verzorgde oude dag niet voor iedereen is weggelegd, deels omdat meer 
ouderen zich onderdeel willen blijven voelen van het dagelijks leven. Daarom zijn 
centrumgebieden van groeiende betekenis als woonlocatie voor senioren. De  
nabijheid van voorzieningen en openbaar vervoer - gecombineerd met een grotere 
kans op informele ontmoeting - lijken gunstige randvoorwaarden te bieden om 
langer redzaam te blijven.

Het architectonisch streven om iedereen uitzicht te geven op een stukje groen leidde 
in decentraal gelegen zorggebouwen vaak tot ingenieuze hovenstructuren. Het 
gevolg daarvan is echter dat bewoners en bezoekers snel gedesoriënteerd raken. 
De route van de woning naar het inpandig restaurant is soms al zo verwarrend dat 
ouderen er tegenop zien om deze reis te ondernemen. Voor bezoekers versterkt de 
onoverzichtelijke routing het gevoel dat hun geliefde zit ‘weggestopt’ in een qua 
omvang niet te overzien complex. 

een onoverzichtelijke plattegrond  
versterkt het gevoel dat men zit  

‘weggestopt’ in een groot complex.

Veel van de door Charlotte Cammelbeeck genoemde aandachtspunten die voor 
de openbare ruimte gelden, zijn dus ook van toepassing op de verkeersruimte in 
tehuizen. Het opknippen van een groot complex in kleinschalige vrijstaande af-
delingen leidt tot betere oriëntatiemogelijkheden. Maar het heeft ook tot gevolg dat 
verplegend personeel meer moeite heeft om ’s avonds de verschillende afdelingen 
te overzien. Vanwege het vele in- en uitlopen houdt het personeel in het najaar en 
de winter de jas maar aan. 

Verkeersruimte in de 
verschillende verzorgings-
huizen.  
Bron: jef van den Putte 
architectuur

Bij het ontwerpen voor ouderen wordt vaak gedacht aan niveauverschillen, draai-
cirkels en barrières. Een integraal toegankelijke woonomgeving kan eraan bijdragen 
dat ouderen langer redzaam blijven. Dat ze er zelf op uit kunnen gaan, zich wegwijs 
weten en hun sociale contacten kunnen onderhouden. Dat vraagt om een woon-
omgeving die niet alleen drempelloos is maar ook uitnodigend, begrijpelijk en veilig. 
Daarbij leeft de veronderstelling dat ouderen een kleinere actieradius krijgen naarmate 
ze ouder worden. Na het gevoel niet snel genoeg te zijn kan angst voor vallen of  
verdwalen ontstaan, wat ouderen ervan weerhoudt om naar buiten te gaan. Daar 
staat tegenover dat een toenemende zorgvraag ook toegang geeft tot allerlei  
hulpmiddelen. De beschikking over een scootmobiel kan de mobiliteit bijvoorbeeld 
sterk vergroten. Een integraal toegankelijke woonomgeving heeft als doel angsten 
weg te nemen en daarmee de actieradius te vergroten. 

een integraal toegankelijke woonomgeving  
is niet alleen drempelloos, maar ook  

uitnodigend, begrijpelijk en veilig. 
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Wanneer ouderen midden in het dagelijks leven, boven voorzieningen en bij  
openbaar vervoer wonen, is het een uitdaging om een goede balans te vinden  
tussen levendigheid en drukte. De aanwezigheid van mensen op straat zorgt voor 
een veilig gevoel, maar grote mensenmassa’s kunnen intimiderend zijn. Uiteindelijk 
gaat het erom een omgeving te creëren waarin (ook) ouderen zich welkom voelen. 
Deze omgeving is niet alleen overzichtelijk, maar ook aantrekkelijk. Net als de  
rest van de Nederlanders 1 moeten ouderen verleid worden om daadwerkelijk de 
deur uit te gaan. Klein overzichtelijk groen en bloemen nodigen daartoe uit.

Bij verzorgingshuis de Provenier spelen beide aspecten van mobiliteit. Het pand 
bevindt zich op een steenworp afstand van station Rotterdam Centraal. Vrijwel alle 
denkbare voorzieningen zijn binnen handbereik en het openbaar vervoer biedt 
toegang tot de rest. Tegelijkertijd is de Provenierssingel waar het pand aan ligt een 
relatief rustige en groene plek in de wijk, die veel als wandelroute gebruikt wordt. 
De ligging aan de singel kan uitnodigend werken om de deur uit te gaan, maar 
vergroot bovendien de kans op ontmoeting met passanten 2. Een terras of bankje 
bij De Provenier kan als rustpunt dienen op deze route. Daarmee kan het informele 
ontmoeting uitlokken en zo de sociale betekenis van het verzorgingshuis vergroten.

1. De meerderheid van de 
nederlanders blijft bijna  
90 procent van de dag  
binnenshuis, terwijl 
driekwart van de mensen 
aangeeft graag in de 
buitenlucht te zijn. Volgens 
onderzoekster Marjolein 
kloek van Staatsbosbeheer 
zitten vooral jonge mensen 
tussen de 18 en 24 jaar 
vaak hele dagen binnen.

2. Uit gesprekken met 
omwonenden blijkt dat 
de groenvoorzieningen 
belangrijke ontmoetings-
plekken zijn.  
Bron: Veldacademie, Buur-
tonderzoek De Provenier, 
2014

De andere kant van het verhaal is dat de interne routing van De Provenier krap en 
onoverzichtelijk is. De kronkelende plattegrond biedt op het eerste oog weinig 
ruimte voor ontmoeting en personaliseren. Complicerende factor is de relatie met  
in en aanleunwoningen die binnendoor bereikbaar zijn, maar ook entrees en 
adressen aan de achterzijde hebben. De bewegwijzering in veel verzorgingshuizen 
gebouwen is weinig intuïtief. Kleine bordjes met veel cijfers en letters helpen de  
cognitief ingestelde bezoeker naar de juiste locatie te navigeren. Maar ze dragen 
niet bij aan de herken-baarheid en leesbaarheid van de woonomgeving. Inpandige 
voorzieningen zoals een kapper en winkeltje zijn in De Provenier verspreid over de 
verschillende verdiepingen. Dergelijke plekken, mits op de juiste plekken en goed 
vormgegeven, kunnen een belangrijke rol spelen in de identiteit en wayfinding  
binnen het gebouw. Zorgaanbieder Middin heeft besloten het pand van de ver- 
huurder over te kopen en te vervangen voor nieuwbouw. Volgens de zorgaanbieder 
en de betrokken architect bood de structuur van het gebouw onvoldoende mogelijk-
heden. De aantrekkelijke ligging maakt deze plannen haalbaar. 

Het ontwerpen van een toegankelijke woonomgeving heeft dus zowel betrekking 
op de verkeersruimte binnen een gebouw als op de omgeving van het complex. 
De inrichting, vormgeving en bewegwijzering spelen daarin een belangrijke rol om 
uitnodigend te zijn en het navigeren eenvoudiger te maken. Een leesbare woon- 
omgeving draagt bovendien bij aan identiteit en ontmoeting. Onderscheidend 
vormgegeven plekken kunnen dienen als herkenningspunt en als plek om af te 
spreken. Bovenal draagt een toegankelijke verkeersruimte eraan bij dat bewoners 
minder angst ervaren en daardoor minder op het verplaatsen zelf gefocust zijn. Wie 
niet op oneffenheden hoeft te letten, houdt meer aandacht over voor de omgeving 
en het signaleren van een toevallige ontmoeting.

PAginA 150
De Provenier; woonom-
geving en openbaar  
vervoer.  
Bron: Veldacademie

Verkeersruimte in de  
verschillende verzorgings-
huizen.  
Bron: Boudewien van den 
Berg
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Hypothese:

Toelichting:

Toepassing:

Behorend bij  
elementen:

Schaalniveau:

Van toepassing 
bij pilot:

Gerelateerde  
uitgangspunten:

BijtaNkEN

Mobiliteit

Het bieden van een rustpunt voor wandelende 
ouderen vergroot de kans op informele 
ontmoeting met buurtgenoten.

Uit onderzoek12 blijkt dat ouderen tijdens het 
wandelen gemiddeld elke 400 meter rusten. 
Het liefst met uitzicht op activiteit of groen. 
Het bieden van een rustplek voor deze 
voorbijgangers kan leiden tot informele 
ontmoeting. 

Oriënteer de entree aan veelgebruikte 
routes tussen woonlocaties voor ouderen en 
voorzieningenclusters. Zorg voor een gelaagde 
overgang van openbaar naar privé en voor 
uitnodigende zitgelegenheden. 

Woonomgeving, Bewonerskaarten, Routing, 
Entree, Hal, Tuin

Context

Borgsate, De Provenier

Lekker netwerken, Dagelijks rondje, 
Binnenstebuiten, De buitenwereld

12 Veldacademie, assisted living, 2011

roDe loPerBIjtanken

je zIet Het 
Vanzelf

flaneren

uitGaNGsPuNtEN
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Hypothese:

Toelichting:

Toepassing:

Behorend bij  
elementen:

Schaalniveau:

Van toepassing 
bij pilot:

Gerelateerde  
uitgangspunten:

jE ZiEt hEt vaNZElf

Mobiliteit

Het intuitief kunnen vinden en begrijpen van 
functies draagt bij aan oriëntatie, ontmoeting  
en identiteit.

De herkenbaarheid van plekken en functies helpt 
niet alleen om deze beter vindbaar te maken, 
maar draagt ook bij aan een vertrouwd gevoel 
en redzaamheid. Herkenningspunten helpen 
bovendien bij oriëntatie en ontmoeting.

Besteed in de vormgeving en inrichting van 
voorzieningen aandacht aan het karakter en de 
herkenbaarheid van deze functies. Wanneer deze 
gecombineerd worden met verblijfsmogelijkheden 
kunnen ze als ontmoetingspunt fungeren.

Bewegwijzering, Gang, Mededelingen, Naambord, 
Restaurant, Kapper, Winkel, Gymzaal, Recreatie

Beleving

Borgsate, De Evenaar, Blijdorp

Ontmoeten als bijvangst, Autonome 
voorzieningen, Dagelijks rondje, Flaneren

Hypothese:

Toelichting:

Toepassing:

Behorend bij  
elementen:

Schaalniveau:

Van toepassing 
bij pilot:

Gerelateerde  
uitgangspunten:

RODE lOPER

Mobiliteit

Niet alleen de toegankelijkheid, maar ook de 
aantrekkelijkheid van een route is bepalend voor 
hoe vaak ouderen de deur uit gaan.

Wandelen is de belangrijkste vorm van beweging 
voor ouderen. Bewoners gaan vaker de deur uit als 
ze de woonomgeving aantrekkelijk vinden.13 Ook 
wordt aangegeven14 dat klein overzichtelijk groen, 
bloemen en voortuintjes uitnodigen tot wandelen.

Zorg voor een uitnodigende route tussen 
woonlocatie en voorzieningen. Dat geldt op 
buurtniveau, maar ook binnen het gebouw. 

Woonomgeving, Bewonerskaarten, Routing, Gang, 
Hal, Bewegwijzering, Personaliseren, Kunst, Planten

Context, Beleving

Borgsate, De Provenier

Dagelijks rondje, Flaneren, Bijtanken, Het voordeel 
van de twijfel, Huishoudboekje

13 astrid etman
14 Veldacademie, Monitor Woonservicegebieden, 2014
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Hypothese:

Toelichting:

Toepassing:

Behorend bij  
elementen:

Schaalniveau:

Van toepassing 
bij pilot:

Gerelateerde  
uitgangspunten:

flaNEREN

Mobiliteit

De grootste meerwaarde van een toegankelijke 
verkeersruimte is dat mensen niet de hele tijd 
omlaag hoeven te kijken. 

Het gemak waarmee bewoners zich kunnen 
verplaatsen en oriënteren is van invloed op 
hun gevoel van autonomie. Het steeds moeten 
maken van keuzes kan leiden tot stress en het 
terugtrekken in de eigen woning. Wie om zich 
heen kijkt, komt makkelijker bekenden tegen.

Benader toegankelijkheid als integrale opgave 
waarbij het doel niet is de hinder te beperken, 
maar de interactie tussen mens en omgeving 
laagdrempelig te faciliteren. 

Gang, Aanduiding, Bewegwijzering, Trap, Lift, 
Parkeren, Veiligheid, Routing, Schoonmaak

Gebouw, Context, Beleving

Blijdorp, De Wilgenborgh, De Evenaar

Rode loper, Je ziet het vanzelf, Het voordeel van de 
twijfel, Goed toeven
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 Hoe kun je van een zorggebouw, een woongebouw maken? En wat is daarbij 
de rol van het ontwerp? Iedereen kan zich iets voorstellen bij deze vragen en toch 
is het lastig er de vinger achter te krijgen. Het ontwerpen voor de specifieke doel-
groep ouderen leidt al snel tot stigma’s en veronderstellingen. Tegelijkertijd is het 
noodzakelijk om met deze condities rekening te houden. Daardoor kan namelijk een 
woonomgeving ontstaan waarin beperkingen geen belemmering vormen. Waarin 
ouderen langer zelf de regie kunnen voeren over hun leven, zonder in onveilige of 
mensonterende situaties terecht te komen. Deze idealen en ambities worden heel 
concreet door ze te projecteren op bestaande verzorgingshuizen. Welke rol kunnen 
zij (blijven) spelen om onze vergrijzende medemens te huisvesten? Hoe kunnen 
deze instellingen van hun institutionele karakter kunnen worden bevrijd? 

Idealen over de woonomgeving worden  
heel concreet door ze op bestaande  

verzorgingshuizen te projecteren.

Hoewel er grote typologische overeenkomsten zijn in de verschillende panden 
voor zorghuisvesting, zijn deze vragen niet te beantwoorden met een catalogus 
van maten, kleuren en materialen 1. Het is aan het vakmanschap van ontwerpers 
om per situatie een passende oplossing te ontwikkelen. Daarvoor is echter inzicht 
vereist in de achterliggende uitgangspunten en ontwerpdilemma’s. Deze publicatie 
ontsluit middels 27 uitgangspunten en toelichtende hoofdstukken de inzichten die 
tijdens het onderzoek zijn opgedaan. Daarmee biedt het houvast aan ontwerpers, 
beleidsmakers en opdrachtgevers. Maar ook gespreksstof door de juiste dilemma’s 
te adresseren. Zo dient er in het ontwerp een balans gezocht te worden tussen het 
aanspreken van het improvisatievermogen van ouderen en het intuïtief vindbaar 
maken van routes en voorzieningen 2. Deze balans zal per situatie verschillen. 

Het ontwerpen heeft daarbij niet als doel om dingen ‘huiselijker’ te maken, om 
het institutioneel karakter te verbloemen. Het gaat erom de ruimte en condities te 
scheppen waarbinnen het wonen als werkwoord mogelijk wordt. De vormgeving  
en inrichting kan vervolgens een belangrijk instrument zijn om die ruimte te  
communiceren met bewoners en bezoekers. REflEctiE

een slimme meid, verhuist op tijd. Het West View Manor in  
ohio kent een inpandig  
town Square dat is 
vormgegeven als ver-
zameling winkeltjes. 
Bron: westviewhealthy
living.org

1. De systematische  
analyse biedt wel aan- 
knopingspunten om door 
vergelijking sneller de 
haalbaarheid te kunnen 
toetsen.

2. De uitgangspunten Het 
voordeel van de twijfel en 
flaneren lijken daarmee 
tegenstrijdig, maar bieden 
aanleiding het wenselijke 
stressniveau te bespreken.

Het ontwerpen heeft niet als doel om  
te verbloemen, maar om het wonen  
als werkwoord mogelijk te maken. 

lAngEr ThUis, dAnkZij hET vErZOrgingshUis?

 De verkenning van uitgangspunten werpt ook meer licht op de bredere 
betekenis van verpleeg- en verzorgingshuizen. Het sluiten van verzorgingshuizen en  
de beweging dat ouderen langer thuis wonen lijken twee kanten van de medaille.  
Afhankelijk van politieke opvatting is het eerste een gevolg van het laatste of  
andersom. Daarmee zijn het echter geen gescheiden werelden. De verpleeg en  
verzorgingshuizen zijn vaak van betekenis voor zelfstandig wonende ouderen uit de 
buurt. De voorzieningen en activiteiten dienen als plek van ontmoeting, informatie 
en ondersteuning. De instelling zelf als geruststellend perspectief om naartoe te 
verhuizen als het thuis niet meer lukt. Daarmee is langer thuis wonen gebaat bij de 
aanwezigheid van deze instellingen. Andersom hebben ook veel instellingen de 
nabijheid van zelfstandig wonende ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers steeds 
meer nodig. Bij het bepalen van strategieën voor de locaties, is het verkennen van 
deze wederzijdse betekenis van groot belang. 
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In het faciliteren van dit langer thuis blijft het aanbod van aantrekkelijke levensloop-
bestendige woonomgevingen van belang. Om te voorkomen dat men op een  
niet-zelfgekozen moment op een verpleeghuis zonder wachtlijst wordt aangewezen, 
is het zaak vroegtijdig na te denken over de alternatieven. Een slimme meid, verhuist 
op tijd. En kan op die manier zelf vormgegeven aan de oude dag. Voormalige ver-
zorgingshuizen kunnen, na transformatie, in een deel van de zelfstandige huisvesting 
voorzien die daarvoor nodig is.

naambordjes in de  
verschillende verzorgings-
huizen.  
Bron: Boudewien van den 
Berg

De vraag blijft wat er in de plaats komt voor  
het verzorgingshuis als tussenvorm tussen  

zelfstandig wonen en een verpleeghuis. 

Eén van de valkuilen is om te blijven denken vanuit de doelgroep die al veel zorg 
nodig heeft. Het argument dat bewoners met een zorgvraag geen ruime woning  
nodig hebben is daarvan een voorbeeld. Hoewel deze stelling niet onjuist is, 
draagt de manier van denken er niet aan bij dat woningen ontstaan waar slimme 
meiden op tijd naartoe verhuizen. Nu het verzorgingshuis als tussenvorm tussen 
zelfstandig wonen en een verpleeghuis verdwijnt, blijft dan ook de vraag wat er 
voor die tussenvorm in de plaats komt. Vanuit de markt en zichzelf organiserende 
bewoners(groepen) ontstaan creatieve woonvormen. Maar arrangementen zoals 
doordeweeks in het verpleeghuis wonen en in het weekend thuis, blijken maar lastig 
te regelen. 

En, gEBEUrT hET Al?

 De verkenning is uitgevoerd aan de hand van casussen waar een reële 
vraag op tafel lag. Dat maakte een doorwrochte analyse mogelijk en gaf aanleiding 
om met bewoners en omwonenden in gesprek te gaan. Maar bovenal gaf het een 
dieper inzicht in het krachtenveld waarbinnen de afwegingen van zorgaanbieders 
en corporaties tot stand komen. Zo werd het onderzoek geen exercitie aan de  
tekentafel, maar een intensief en interactief proces.  

Voor veel zorgaanbieders is de verschuiving van verzorgingshuis naar verpleeghuis 
de meest wenselijke. Van een veranderende financiering is dan geen sprake.  
Specialistische zorg in een verpleeghuis, revalidatie- of zorghotel enerzijds en zorg 
aan huis anderzijds worden aparte domeinen met eigen organisaties. Het huisvesten 
van bewoners met een lichtere zorgvraag is dan een taak voor corporaties en 
ontwikkelaars. Andere zorgaanbieders zien nog wel heil in het bedienen van deze 
doelgroep. Deels voor het creëren van de nodige reuring en deels om het bestaande 
vastgoed niet te hoeven sluiten. Het scheiden van wonen en zorg wordt echter  
dikwijls ook in die organisaties doorgevoerd. De zorg - en corporatietak die onder 
de zelfde naam handelen, opereren steeds meer als afzonderlijke entiteiten met 
verschillende belangen. Daardoor vermindert de slagkracht en experimenteerruimte 
om gezamenlijk tot nieuwe arrangementen te komen.

Yoni lefèvre maakte een 
serie foto’s van ouderen op 
basis van de tekeningen 
die kleinkinderen van hen 
maakten. ‘kinderen zien 
hun grootouders niet als 
grijs, maar als de mensen 
die kleur in hun leven  
brengen’ aldus lefèvre.
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WOnEn ZOndEr ZOrg(En)

 In de transformatie van zorggebouw naar woongebouw vormt informaliteit 
de centrale uitdaging. De geplande en formele ontmoeting maakt plaats voor  
spontane, informele ontmoeting. De gastvrijheid van de zorgorganisatie maakt plaats  
voor een afwisseling van initiatiefnemers en lege agenda’s. De zorg naar indicatie 
wordt aangevuld met informele wederdienst. En de toegewezen kamer wordt een 
zelfgekozen appartement. Deze omslag vraagt veel van bewoners, zorgverleners en 
eigenaren. Een goed ontwerp kan ertoe bijdragen dat mensen hun eigen woning als 
zodanig gaan ervaren. Wonen, zorg en voorzieningen, sociale interactie, mobiliteit: 
uiteindelijk heeft alles daarbij met elkaar te maken. 

De samenwerking tussen onderzoekers van Veldacademie, architect Jef van den Putte  
en vormgeefster Boudewien van den Berg bracht bovendien verschillende schaal-
niveaus bij elkaar. Daarbij kon steeds geschakeld worden tussen de perspectieven 
van probleemeigenaren en bewoners. En kon gesproken worden over doelgroepen, 
de programmering van de plint in relatie tot nieuwbouwplannen in de wijk, de 
bouwkundige en logistieke opzet van het gebouw, het ontwerp van de badkamer, 
de plaatsing van planten en de vormgeving van naambordjes. 

Met de geformuleerde uitgangspunten kan niet alleen naar bestaande verzorgings-
huizen worden gekeken. Ze zijn ook relevant voor te (ver)bouwen seniorenwoningen 
of voor nieuwe concepten die een brug proberen te slaan tussen het verpleeghuis 
en zelfstandig wonen in de wijk. Met het oog op de doorzettende vergrijzing zal 
behoefte blijven bestaan aan plekken waar het (ook) voor ouderen goed wonen is, 
met of zonder zorg.

WWW.WONENZONDERZORGEN.cOm

Het analysemateriaal voor de casestudies is systematisch verzameld. We zijn ervan 
overtuigd dat dit vergelijkingsmateriaal zich voor meerdere analyses leent. Op de 
bijbehorende website wordt het analysemateriaal daarom ter inzage aangeboden. 
Via de site kunt u bovendien de uitgebreide rapportages en achtergronden van de 
onderzochte casussen downloaden. We denken graag vrijblijvend mee als u op onze 
bevindingen voort wilt bouwen.
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WONEN ZONDER ZORG (EN )
Van zorg met verblijf naar wonen met of zonder zorg

PiEtER GRaaff, vElDacaDEmiE (RED.)
De afgelopen jaren hebben veel verzorgingshuizen hun deuren 
moeten sluiten. Sommige van deze huizen kunnen een tweede 
leven krijgen als woongebouw voor ouderen. De financierings-
vorm verandert, maar daarmee ook de identiteit. Er is geen sprake 
meer van zorg met verblijf, maar van wonen met of zonder zorg. 

Hoe maak je van een zorggebouw een woongebouw? Waarom 
leent het ene gebouw zich hier beter voor dan het andere?  
Deze vragen zijn verkend aan de hand van een vijftal concrete 
casussen in opdracht van zorgaanbieders en corporaties. In het 
project is samengewerkt tussen onderzoekers van Veldacademie, 
architect Jef van den Putte en vormgeefster Boudewien van  
den Berg. Bovendien biedt de publicatie ruimte aan gastauteurs 
die de opgave vanuit meer academische, historische en organi-
satorische invalshoeken belichten. 

De bevindingen zijn herleid tot 27 uitgangspunten op uiteen-
lopende schaalniveaus. Deze inzichten zijn niet alleen van 
toepassing op voormalige verzorgingshuizen, maar interessant 
voor iedereen die thuisgevoel in een grootschalige omgeving 
belangrijk vindt. Daarmee vormt de publicatie een inspirerend 
naslagwerk bij ontwerp en inrichting van woongebouwen voor 
ouderen. 

www.wonenzonderzorgen.com 9 789492 198105


