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 1.1 AANLEIDING: INVENTARISATIE 
ZORGHUISVESTING V&V
Rijksmaatregelen met betrekking tot het scheiden 
van de financiering voor wonen en zorg hebben 
grote consequenties voor de huisvesting van 
mensen met een zorgvraag. Naar verwachting 
zullen in 2016 circa 4.800 Rotterdammers extra 
thuis blijven wonen. Dit leidt enerzijds tot 
een groeiende behoefte aan aangepaste en 
toegankelijke woningen en woonomgevingen 
en anderzijds tot een verwachte leegstand  
van met name verzorgingshuizen. 

In opdracht van de Gemeente Rotterdam is door 
Veldacademie een inventarisatie uitgevoerd van alle 
locaties voor zorghuisvesting in Rotterdam binnen 
de sector Verpleging en Verzorging. Een integraal 
instrumentarium is daarbij ontwikkeld waarmee 
de complexe variabelen die van invloed zijn op de 
veranderende ruimtevraag van woonzorglocaties 
met elkaar in verband zijn gebracht. 

Door deze methodiek en de toepassing van GIS-
analyses zijn eigenschappen en ontwikkelingen op 
gebouwniveau en geleverde zorg gekoppeld aan 
positie en functioneren binnen een wijk. Data van 
gemeentelijke diensten, TNO en betrokken actoren 
zoals zorgaanbieders en gebouweigenaren is bij 
elkaar gebracht en door de stakeholders geverifieerd.  
Een onderverdeling naar acht ´prototypen´ die 
zich onderscheiden op de gebouweigenschappen, 
de geleverde zorg en de positie binnen de 
wijk geeft een eerste stedelijk beeld van de te 
verwachten ontwikkelingen op de zorglocaties en 
de consequenties hiervan voor mensen met een 
zorgvraag in de verschillende wijken van Rotterdam. 

Door een gecombineerde score op de drie assen 
Huisvesting, Zorg en Context zijn de karakteristieken 
van de locaties ten opzichte van elkaar integraal 
te vergelijken. Deze integrale inventarisatie van 
de zorghuisvesting en de onderverdeling naar 
prototypen bieden een uniek vertrekpunt voor 
het verkennen van de potenties van bestaande 
zorgcomplexen en maakt het mogelijk de 
bevindingen op gebouwniveau terug te kunnen 
koppelen naar stedelijke of nog hogere schaal. 

Het definiëren van de prototypen leidde tot een 
eerste verkenning van de vermoedelijke kansen 
en karakteristieken van verschillende locaties voor 
zorghuisvesting. In het op de volgende pagina 
weergegeven schema is een aanzet gegeven voor het 
benoemen van waarschijnlijke scenario’s voor locaties 
op basis van de definities van elk prototype. 

De twee voor de hand liggende uiterste scenario’s zijn 
het aanbieden van appartementen op de reguliere 
woningmarkt en het huisvesten van de zwaardere 
zorgzwaartepakketten in een verpleeghuis met 
buurtfunctie (met name in de complexen waar dit nu 
al gebeurt).

Het gros van de locaties zal zich echter niet 
nadrukkelijk voor één van deze twee uiterste scenario’s 
lenen. Nader onderzoek is nodig om te verkennen wat 
kansrijke scenario’s zijn en op welke manier locaties 
zich kunnen onderscheiden en inspelen op de nieuwe 
omstandigheden. Om de vraag wat voor deze locaties 
een geschikte programmering is en wat de betekenis 
voor de wijk kan zijn te kunnen beantwoorden biedt 
de inventarisatie een vertrekpunt. 

Scenariovorming op basis van beschikbare variabelen 
helpt om een beeld te krijgen van de gevolgen van het 
scheiden van wonen en zorg voor de stad Rotterdam 
en voor de bewoners van de verschillende wijken in 
het bijzonder, maar ook om meer inzicht te krijgen 
in de kansen of (on)mogelijkheden voor specifieke 
locaties, die middels pilots worden onderzocht.
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Inleiding

HUISVESTING
Mate van zelfstandigheid woningen

Op basis van:
- Percentage zelfstandige woningen t.o.v. totaal 
- Percentage meerkamerappartementen t.o.v. totaal 
- Verhouding oppervlakte wonen t.o.v. overige ruimten

GELEVERDE ZORG
Naar zorgzwaarte

Op basis van:
- Verhouding lagere zzp’s t.o.v. totaal aantal zorgplaatsen in het gebouw.
- Percentage AWBZ-plaatsen t.o.v. totaal aantal bewoners in het gebouw.

STEDELIJKE CONTEXT
Voorzieningenniveau

Op basis van:
- Dichtheid van voorzieningen op het gebied van 
   zorg en welzijn, winkels en OV binnen een straal   
   van 500 en 200 meter.
- Toegankelijkheid woningvoorraad omgeving
- Geleverde extramurale zorg in de buurt
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HUISVESTING
Mate van zelfstandigheid woningen

STEDELIJKE CONTEXT
Voorzieningenniveau

GELEVERDE ZORG
Naar zorgzwaarte
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Overwegend lagere zzp’s, 
zelfstandige woningen in omgeving 
met veel voorzieningen.  

Situatie Scenario
Meest kansrijk om 
woningen in reguliere 
verhuur aan te bieden.

Lage zzp’s, zelfstandige woningen, 
maar slechts weinig voorzieningen 
in de buurt. 

Reguliere verhuur op 
decentrale locatie; 
verken doelgroepen.

Zelfstandige woningen, veel 
voorzieningen in de omgeving, 
hogere zzp´s (intramuraal). 

Complex voor mix van 
zorgzwaartes of richten 
op reguliere verhuur.

Lagere zzp’s, een hoog 
voorzieningenniveau, maar 
onzelfstandige woningen.

Verken andere 
woonvormen, 
transformatie of sloop.

Zelfstandige woningen voor 
hogere zzp’s in een buurt met 
weinig voorzieningen.

Onderzoek kansen 
buurtfunctie, als 
verpleeghuis of mix.

Een omgeving met veel 
voorzieningen, maar gebouw met 
zorgafdelingen voor hoge zzp’s.

Onderzoek kansen
als verpleeghuis 
zonder buurtfunctie.

Vooral lagere zzp’s, maar pand 
met zorgafdelingen op 
decentrale locatie.

Kansarm. Onderzoek 
andere doelgroepen of 
kans als verpleeghuis.

Hogere zzp’s in gebouw met 
zorgafdelingen, weinig 
voorzieningen in de omgeving.  

Meest kansrijk als 
verpleeghuis met 
buurtfunctie.

Prototype

Omschrijving prototypen

Casus
Humanitas Bergweg 
Humanitas Huisvesting 
Noord

Verpleeghuis Sonneburgh
Sonneburgh
Charlois

Laurens Ravenswaerde
Laurens Wonen
IJsselmonde

Middin De Provenier
Woonzorg Nederland
Noord

Lelie Zorggroep Westerstein
Stichting Vestia Groep
Hoogvliet

Laurens Antonius Binnenweg
Laurens 
Rotterdam Centrum

Lelie Zorggroep Waelestein
Stichting Vestia Groep
Charlois

Argos Breede Vliet
Argos
Hoogvliet

Afb. 1.1: Schema prototypen | Veldacademie
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DE PROVENIER
MIDDIN / STICHTING WOONZORG NEDERLAND

Provenierssingel 550
3033EH ROTTERDAM  
Provenierswijk, NOORD
Woonmilieu: Centrumrand

Aantal wooneenheden: 89 
Aantal AWBZ plaatsen: 68
Bouwjaar:  1979
Oppervlakte totaal: 5016 m2
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1.2 DE PROVENIER ALS VOORBEELD 
VAN HET GELE PROTOTYPE
De Provenier staat symbool voor het meest 
vertegenwoordigde type zorghuisvesting: 
prototype 4 (geel). Ruim een kwart van alle V&V-
locaties in Rotterdam behoort tot deze categorie, 
waar op een gunstige locatie vooral lichte zorg 
wordt geleverd in onzelfstandige woningen. Meer 
dan de helft van de AWBZ-plaatsen in De Provenier 
valt onder de lagere ZZP’s. Deze doelgroep 
krijgt geen financiering voor huisvesting meer 
vanuit de AWBZ. De onzelfstandigheid van de 
woningen maakt het niet 
mogelijk de kamers als 
appartementen op de 
reguliere woningmarkt aan 
te bieden, tenzij een kleine 
of grotere aanpassing aan 
het gebouw wordt gedaan.

Er ligt voor dit type locaties 
een onderzoeksvraag met 
grote relevantie naar de 
transformatiemogelijkheden 
en de factoren die van 
doorslaggevend belang 
zijn voor de kans van 
slagen van transformatie, 
doorbestemming of het 
aantrekken van andere 
doelgroepen.

Het achterhalen van de 
strategiebepalende aspecten 
die een rol spelen bij de 
toekomstwaarde van deze 
locaties kan meer inzicht 
bieden in de kansen van deze 
meeste vertegenwoordigde 
groep locaties die om 
bestudering vragen. 

Deze bestudering is gedaan 
door veel gedetailleerder 
en breder dan statistieken 
uit stedelijke databases te 
kijken naar de aspecten zorg, 
wonen en context van de 
locatie, deze te bezoeken 

en in gesprek te gaan met de locatiemanager en 
adviseur huisvesting van de Middin. De uitomsten 
van de analyse worden verwerkt tot een scala 
aan perspectieven waarbij meerdere scenario’s 
en marktpositioneringen met elkaar kunnen 
worden vergeleken. Nadruk hierbij zal liggen op 
de verschillende rollen die de locatie zou kunnen 
spelen in de buurt, afhankelijk van de gekozen 
perspectieven. Vier zeer verschillende perspectieven 
worden ter illustratie hiervan uitgewerkt.  
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Inleiding

1.3OPZET VAN DE PILOT

Een uitgebreide analyse van de context, de 
huisvesting en de zorg zullen leiden tot het 
benoemen van opgaven. Gelijktijdig worden 
verschillende scenario’s voor het gele prototype 
nader beschreven en uitgewerkt. Ook deze leiden 
tot het formuleren van een opgave of kloof. 
Vanuit deze kennis zullen maatregelen voor het 
bestaande pand worden verkend. De scenario’s 

Inventarisatie Zorghuisvesting

Wat zijn toekomstbeelden voor huidige 
huisvesting? Kansen / bedreigingen onder 

welke voorwaarden?

Wat zijn alternatieve huisvestings-
mogelijkheden voor zorgbehoefenden, 

hoe is aanbod in buurt?

Hoe is match (Product-Markt Combinatie) zorg en huisvesting
nu en later, wat moet mogelijk veranderen?

GELEVERDE 
ZORG

HUISVESTING 

ROTTERDAMSE 
CONTEXT

GELEVERDE ZORG 

- Zorgzwaarte
- Verhouding AWBZ-plaatsen t.o.v. 
  totaal aantal bewoners

STEDELIJKE CONTEXT 

- Nabijheid van voorzieningen
- Toegankelijkheid woningvoorraad
- Geleverde extramurale zorg in 
   de buurt

HUISVESTING 

- Mate van zelfstandigheid woningen
- Grootte van de woningen (#kamers)
- Verhouding woningen t.o.v. overige 
  ruimten in het gebouw

Wat zijn scenario’s voor de 
verschillende locaties voor 
zorghuisvesting in de stad?

SCENARIO’S

ANALYSE MAATREGELEN

PERSPECTIEVEN

4 STRATEGIEËN
DEFINITIE
OPGAVE

zullen leiden tot een 16tal perspectieven. Het 
samenbrengen van een selectieve set maatregelen 
bij een viertal geformuleerde perspectieven leidt 
tot een scala van 4 strategieën die in de breedte 
mogelijkheden laten zien voor de specifieke 
locatie. Op deze manier wordt een wisselwerking 
bewerkstelligt tussen generieke en specifieke 
kennis en methodiek.
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Afb. 2.1: De Provenier met groen | Veldacademie

Afb. 2.2: Brug naar De Provenier | Veldacademie
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Analyse

 2.1INLEIDING

In dit hoofdstuk worden de drie aspecten (context, 
zorg en huisvesting) die vanuit de Inventarisatie 
Zorghuisvesting leidend zijn geweest voor de 
prototypering verder geanalyseerd. Daarbij 
wordt ingezoomd op de directe omgeving van het 
gebouw en gezocht naar de specifieke condities 
van deze locatie. 

Aan de hand van inventarisatie op kaart en een 
vergelijking tussen statistieken van drie schaalniveaus 
(Provenierswijk, Deelgemeente Noord en Gemeente 
Rotterdam) wordt steeds een beeld gekregen van 
de feitelijke situatie en hoe deze zich verhoudt tot 
de rest van Rotterdam. Hiervoor zijn verschillende 
databronnen gebruikt, waaronder aangeleverde data 
door Middin. 

De wijk Blijdorp-Provenierswijk is een 
woonservicegebied. Hier is door Veldacademie  
recent, begin 2013, kwalitatief onderzoek uitgevoerd. 
Deze input van bewoners is eveneens meegenomen 
in de analyse.

Naast de kwantitatieve gegevens en de input van 
bewoners is een locatiebezoek gebracht en zijn 
er gesprekken gevoerd met de locatiemanager 
van De Provenier, Ivonne van Loon, en de adviseur 
huisvesting van Middin, Jeen Woudwijk.   
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Wonen

Functies

Economie, werk & inkomen

Gezondheid &  hulpverlening

Participatie &Welzijn

Dichtheid 55 - 64

Laag Hoog Laag Hoog Laag Hoog voornamelijk 55 voornamelijk 85+voornamelijk 65

Dichtheid 65 - 84 Dichtheid 85+ Dichtheid ouderen naar leeftijd (gecombineerd)
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Analyse
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Dagelijkse boodschappen 

Winkels Bentinckplein te 
ver weg, tram rijdt hier ook 

niet langs. 

Met tram naar Coolsingel voor 
kleding en de markt, 
tram met lage instap 

Gym en ko�edrinken 
in gemeenschappelijke ruimte wordt 

gewaardeerd. Klaverjas/bridgeclub
wordt gemist

Waerschut

Heulbrug

Binnen pinnen bij 
Albert Heijn 

Hinder bij uitstappen vanuit auto/taxi, 
omdat men het �etspad moet oversteken 

lantaarnpalen soms stuk, 
lang wachten voor reparatie

Deels toegankelijke binnentuin met
speeltuin

apotheek, 
beperkte service

Stoepen worden 
niet gestrooid in de 

winter

Met tram 25 naar
Franciscus Ziekenhuis

ziekenhuis

Gevaarlijk kruispunt; 
stoplicht kort op groen, slechte 

bestrating, opbrekingen en geen 
zebrapad meer

Wordt door enkele 
bewoners bezocht

Vrijwilliger in 
zorgcentrum 
‘De Provenier’

Albert Heijn, 
voor dagelijkse behoefte 

Plus; afstand soms 
te ver en winderig

Zeeman; aanwinst voor de wijk

Aldi; vanuit omgeving 
Statenweg, allen met 

auto en �ets

Bens Mode; 
heeft thuisbezorgservice

Kapper: haal- en 
brengservice

Bibliotheek gesloten, wordt gemist,
dit was een ontmoetingplek

Buslijn geschrapt in deze 
buurt, wordt gemist, reed ook

naar Zuidplein

met Metro naar Beurs om kleding
te kopen en  met Metro naar 

Luxortheater

Bewonersorganisatie; belangrijke functie
zowel ontmoeting als informatie

Gevaarlijk kruispunt, schoolkinderen 
moeten hier ook oversteken, auto en voetganger

kunnen elkaar slecht zien, ‘s winters wordt
er niet gestrooid

Fietsers op de stoep,
voetgangerslicht te kort

op groen

opticien

Goed contact met AH vanuit 
bewonersvereniging, waardoor bijv. stoep

wordt schoongehouden door AH

Park wordt gebruikt om te wandelen,
in de zomer is het er erg druk en ondervindt men

hinder door de rook van de bbq’s. 

Toiletgebouw geplaatst,
wordt gewaardeerd

In de zomer zitten.

Slechte verlichting, straat-
verlichting zijn op de auto’s gericht en 

niet op de voetgangers.

Station verbeterd, enkele bewoners
passeren het station om naar de Doelen

te gaan

Wandelen en 
gebruik van bankjes

Gemeente en corporaties

Eigendomsverhouding

Eigen bezit Particulier bezit Overig bezit

winkelcluster

supermarkt

levensbehoefte spec.

solitaire winkels

snackbar

restaurant

café

retail

postkantoor

brievenbus

pinautomaat buiten

pinautomaat binnen

bedrijventerrein

zorg consulting

sportschool
e

TO
S

TO
S

kinderopvang

basisschool

voortgezet onderwijs

bibliotheek

e-center

theater/
evenementen volkstuin

galerie/
expositieruimte

collectieve tuinmuseum

speeltuin

TOS-veldlocatie

TOS-kantoorlocatie

wijkgebouw

islamitische instelling

joodse instelling

christelijke instelling
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programma
Kapper en pedicure
betalen geen huur

Verjaardagskamer met keuken
Badkamer

Aanleunwoningen huur via 
corporatie

Bewoners aanleun-
woningen via deze entree

Personeel

Parkeerplaats overbezet
Was van bewoners

wordt hier gewassenBrievenbussen aanleunwoningen
verwarrend voor instanties

Elke dag activiteiten,
mogelijkheid om hier te eten

of op de eigen kamer

Kantoor zorgmanager

Elke dag 2 uur open, vooral sociale functie

Fysiotherapeut betaald
huur via corporatie

Ook gebruikt om klassieke muziek te luisteren

Keuken, alleen eten opwarmen

Opslag van meubels

1 Leegstaande kamer

1 Leegstaande kamer

8 Leegstaande kamers

Badkamer waar een 
tillift in past in tegenstelling tot de 

privé badkamer

personeelsruimte

opslag

werkplaats

sanitair

zorgfunctie

collectieve ruimte

buitenruimte

commerciële voorz.(zorg) kamer

ziekenkamer

zelfstandige woning vert. verkeersruimte

hor. verkeersruimte

Afb. 2.39: Programmatische invulling De Provenier | Veldacademie, Middin

Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

3e verdieping

Dak
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Analyse

 
Zorg

In de Provenier worden verschillende 
typen zorg door elkaar geleverd. 

Meer dan de helft van de huidige 
zorgzwaartepakketten in De Provenier valt binnen de 
lagere zzp’s. 

De Provenier heeft een functie in het opvangen en 
huisvesten van kwetsbare doelgroepen zoals sterk 
verwaarloosden of voormalig daklozen.

Er zijn intern veel kleine voorzieningen voor 
bewoners. Deze worden niet of amper door 
buurtbewoners gebruikt.

Middin heeft niet de ambitie hogere zzp’s in de 
sector Verpleging en Verzorging in de Provenier te 
huisvesten. Productieafspraken hierover zijn beperkt 
en zullen in Rubroek worden ondergebracht.

Het gebouw belemmert het leveren van goede zorg 
voor de hogere zzp’s.

Volgens de zorgmanager schrikt de huisvesting van 
mensen met een hoge zorgvraag mensen van buiten 
De Provenier af.

Huisvesting

Vanwege langlopende onzekerheid 
over de aankoop van De Provenier door 
Middin is onderhoud uitgesteld.

De kleine kamers zijn weinig aantrekkelijk, maar 
hebben wel eigen sanitair.

Dit sanitair is echter niet toegerust voor tilliften.

De ontsluiting van de aanleunwoningen aan de Van 
Waerschutstraat via de hoofdingang van de Provenier 
is verre van optimaal en leidt tot verwarring en 
problemen bij de belastingdienst

2.5CONCLUSIES

Klimatologisch presteert het gebouw slecht.

De Provenier in de huidige staat heeft als voordeel dat 
het betaalbare huisvesting biedt op een zeer centrale 
locatie.

Context

Er bestaat nauwelijks binding tussen 
de bewoners van de Provenier en de 
Provenierswijk. De bewoners van de 

Provenier komen uit de hele regio en bewoners van 
de Provenierswijk hebben niet het vooruitzicht in de 
Provenier te gaan wonen.

De woonomgeving rondom De Provenier is goed 
toegankelijk. De singels zijn prettige wandelgebieden; 
goed onderhouden groen en overzichtelijk, vormen 
een aaneengesloten wandelroute.

Het aanbod van winkels in de omgeving is voldoende, 
echter op loopafstand, 300 meter, ontbreekt een 
supermarkt.

Qua welzijnsactiviteiten is er veel aanbod in de 
directe omgeving van De Provenier.

Informele ontmoetingsplekken ontbreken echter, 
zeker sinds het sluiten van de bibliotheek

De ligging ten opzichte van OV is goed, ouderen 
maken graag gebruik van de tram, deze is op 
loopafstand en hiermee is het ziekenhuis en het 
winkelcentrum te bereiken.

De toegankelijkheid van de woningen in de wijk is 
matig. Er zijn weinig appartementen met een lift en 
weinig eengezinswoningen.
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 3.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt vanuit de gemaakte analyse 
en vanuit een verkenning van de ruimtelijke en 
programmatische mogelijkheden van het HUIDIGE 
gebouw  een aantal mogelijkheden verkend. Deze 
verkenning gebeurt vanuit het perspectief van 
de drie aspecten zorg, huisvesting en context. 
Ze zijn verkennend van aard en niet bedoeld als 

Wonen Economie, werk & inkomen

Veiligheid & Hulpdiensten Onderwijs

Gezondheid & Hulpverlening

Woonomgeving

Participatie & Welzijn

ruimte voor coöperaties

caféruimte faciliteren

restaurantruimte faciliteren 

supermarkt

videofoons installeren

bibliotheekruimte  

leerwerktraject

ruimte faciliteren voor onderwijs

intramurale zorg verlenen

speci�eke zorgvoorziening

ruimte faciliteren voor 
hulp/gezondheid

ruimte faciliteren voor 
commerciële functie

 

collectief groen/buitenruimte 
aantrekkelijker maken

bewonersparticipatie stimuleren

hobbyruimte

ruimte voor sport

 

herindelen (functies of personen) 

woningen samenvoegen

doelgroepenmenging

overdekte / inpandige 
scootparkeerplaats

strippen tot casco

glasoppervlak gevel vergroten

esthetische kwaliteit verhogen

installaties

beter isoleren: 
dubbelglas, zonwering

groene energie

dakterrassen creëren

gebouwvolume verkleinen

ruimte voor kinderopvang  

ruimte voor 
(vrijwilliger) organisatie

�etsenstalling/berging toevoegen

interne transformatie

verrekening individuele 
energiekosten

individuele brievenbus/
huisnummer/deurbel

individuele buitenruimtes 
opknappen

functionaliteit woning verhogen

duurzame energieopwekking 

werkplekken

huismeester

aansluiting persoonsalarm

dierenbuitenruimte

ov-halte toevoegen

 

sportveld

speelplaats

gebouw met wijkfunctie

ruimte faciliteren voor activiteiten

activiteiten genereren

doelgroepen aantrekken

solitaire winkels

sportschool

uiterlijke verzorging

snackbar

retail

postkantoor

pompstation

brievenbus

pinautomaat

extramurale zorg verlenen

tandarts

huisarts

apotheek

maatschapelijke hulpverlening

medische hulpmiddelen

fysiotherapie

€

wijkeservicepunt

ruimte voor cultuur

ruimte voor religie

keuken uitbreiden/ 
toevoegen

gemeenschappelijke ruimte

e-center

meer daglichtinval

entree vernieuwen/toevoegen 

ruimte faciliteren voor verhuur

Algemeen

sloop/nieuwbouw

compartimenteren

onderhoud

strippen tot casco

herindelen

toe-/doorgankelijkheid verbeteren

installaties

parkeerplaatsen toevoegen

ondergronds parkeren

beter isoleren: dubbelglas, zonwering

glasoppervlak gevel vergroten

stijgpunten toevoegen (lift/trap)

P

P

EnergiehuishoudingEnergiehuishouding

BouwkundigBouwkundig

Woning zelfstandig maken

Functionaliteit

Functionaliteit

PIN

e

B

T

WSP

doelgroepen aantrekken

uitgewerkt advies. De kennis die wordt opgedaan 
bij deze verkenning zal bij het uitwerken van 
perspectieven en strategieën worden ingezet.

Afb. 3.1: Legenda maatregelen | Veldacademie
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Maatregelen

Wonen Economie, werk & inkomen

Veiligheid & Hulpdiensten Onderwijs

Gezondheid & Hulpverlening

Woonomgeving

Participatie & Welzijn

ruimte voor coöperaties

caféruimte faciliteren

restaurantruimte faciliteren 

supermarkt

videofoons installeren

bibliotheekruimte  

leerwerktraject

ruimte faciliteren voor onderwijs

intramurale zorg verlenen

speci�eke zorgvoorziening

ruimte faciliteren voor 
hulp/gezondheid

ruimte faciliteren voor 
commerciële functie

 

collectief groen/buitenruimte 
aantrekkelijker maken

bewonersparticipatie stimuleren

hobbyruimte

ruimte voor sport

 

herindelen (functies of personen) 

woningen samenvoegen

doelgroepenmenging

overdekte / inpandige 
scootparkeerplaats

strippen tot casco

glasoppervlak gevel vergroten

esthetische kwaliteit verhogen

installaties

beter isoleren: 
dubbelglas, zonwering

groene energie

dakterrassen creëren

gebouwvolume verkleinen

ruimte voor kinderopvang  

ruimte voor 
(vrijwilliger) organisatie

�etsenstalling/berging toevoegen

interne transformatie

verrekening individuele 
energiekosten

individuele brievenbus/
huisnummer/deurbel

individuele buitenruimtes 
opknappen

functionaliteit woning verhogen

duurzame energieopwekking 

werkplekken

huismeester

aansluiting persoonsalarm

dierenbuitenruimte

ov-halte toevoegen

 

sportveld

speelplaats

gebouw met wijkfunctie

ruimte faciliteren voor activiteiten

activiteiten genereren

doelgroepen aantrekken

solitaire winkels

sportschool

uiterlijke verzorging

snackbar

retail

postkantoor

pompstation

brievenbus

pinautomaat

extramurale zorg verlenen

tandarts

huisarts

apotheek

maatschapelijke hulpverlening

medische hulpmiddelen

fysiotherapie

€

wijkeservicepunt

ruimte voor cultuur

ruimte voor religie

keuken uitbreiden/ 
toevoegen

gemeenschappelijke ruimte

e-center

meer daglichtinval

entree vernieuwen/toevoegen 

ruimte faciliteren voor verhuur

Algemeen

sloop/nieuwbouw

compartimenteren

onderhoud

strippen tot casco

herindelen

toe-/doorgankelijkheid verbeteren

installaties

parkeerplaatsen toevoegen

ondergronds parkeren

beter isoleren: dubbelglas, zonwering

glasoppervlak gevel vergroten

stijgpunten toevoegen (lift/trap)

P

P

EnergiehuishoudingEnergiehuishouding

BouwkundigBouwkundig

Woning zelfstandig maken

Functionaliteit

Functionaliteit

PIN

e

B

T

WSP

doelgroepen aantrekken
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 4.1 INLEIDING

Het toekomstperspectief van locaties voor 
zorghuisvesting is mede afhankelijk van de manier 
waarop de samenleving zich in de komende 
jaren ontwikkelt. Twee omgevingsfactoren - de 
economische voor- of tegenspoed en de mate 
van collectiviteit - worden als variabele genomen 
en leiden tot vier scenario’s. Deze variabelen 
worden in de hierop volgende hoofdstukken 
toegelicht. Daarnaast is er ook een aantal trends 
waar te nemen die zich in alle scenario’s in meer of 
mindere mate zullen voordoen. Deze beschrijven 
we hieronder naar de aspecten zorg, huisvesting 
en context.

Door de geboortegolf van na de oorlog 
komen er nu jaarlijks grote aantallen 
ouderen bij en de levensverwachting 
van deze mensen neemt toe. Dit 
fenomeen heet de dubbele vergrijzing. 

In 2040 is meer dan een kwart van de Nederlandse 
bevolking 65 jaar of ouder, dat zijn 4,6 miljoen 
mensen. Rond 2050 is 10% van de bevolking 80-
plus. Mensen blijven langer vitaal. We zien echter dat 
de ouderen van de toekomst hele andere eisen en 
verwachtingen hebben en vooral dat hun wensen 
veel gedifferentieerder en uitgesprokener zijn dan 
die van de huidige groep senioren. Daarom lenen de 
bestaande locaties zich niet automatisch voor deze 
groeiende doelgroep. 

Mensen willen zo lang mogelijk 
zelfstandig blijven wonen of in elk 
geval zelf keuzes kunnen maken.
Zelfbeschikking is belangrijker dan 
het deel uitmaken van een groep. 

Doordat het welvaartsniveau is toegenomen zijn 
comfort- en woonwensen gestegen. Technologische 
ontwikkelingen dienen het individu dat niet passief 
en afwachtend is maar opkomt voor de eigen 
belangen. 

Over alle leeftijden heen is de mobiliteit 
toegenomen. Zowel de dagelijkse 
actieradius als de verhuisgeneigdheid 
wordt groter. Het is niet meer 
vanzelfsprekend dat mensen hun leven 

lang in dezelfde wijk of stad blijven wonen. De 

bewonerssamenstelling van wijken wordt diverser 
en het netwerk van bewoners is niet meer gebonden 
aan de fysieke woonomgeving.

Het gele prototype: 

Een groot deel van de bewoners zit ontvangt lagere 
zorgzwaarte. Er zijn slechts beperkte (of helemaal 
geen) productieafspraken voor zwaardere zorg. 
De woningen zijn op dit moment (grotendeels) 
onzelfstandig, maar goed gelegen ten opzichte van 
voorzieningen. 

Kloof geel prototype   
Wanneer er geen maatregelen worden getroffen 
ontstaan de volgende problemen:

In alle scenario’s zal de instroom van bewoners met 
een laag zorgzwaartepakket afnemen. De woningen 
zijn op dit moment niet geschikt om regulier te 
verhuren omdat ze niet zelfstandig zijn. Afhankelijk 
van de specifieke gebouweigenschappen kan het een 
grote of slechts administratieve ingreep vragen om 
de woningen te verzelfstandigen. Gebeurt dat niet, 
dan zal een toenemende leegstand ontstaan. 

Door de gunstige ligging van de locatie kan gekeken 
worden of andere doelgroepen deze kamers tijdelijk 
kunnen vullen. De gunstige locatie kan ook een 
reden zijn om te kiezen voor een investering om 
zelfstandige woningen te creëren middels renovatie 
of sloop en nieuwbouw. Dit proces kan ook door 
een andere partij dan de zorgaanbieder worden 
uitgevoerd. De woningen worden dan regulier 
verhuurd, waarbij de keuze tussen transformatie of 
sloop-nieuwbouw samenhangt met de uitstraling 
en doelgroep waarvoor men wil (ver)bouwen en 
samenhangend daarmee de eigenschappen van het 
bestaande gebouw.

De vraag of de locatie iets voor de buurt betekent 
hangt af van de visie en het profiel van de 
zorgaanbieder en van de samenstelling in de wijk.

Pilot Zorghuisvesting V&V | De Provenier - Middin16



Scenario’s & perspectieven
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4.1 | Vier extreme scenario’s | Veldacademie

QUICKSCAN OBJECTEN -  POSITIONERING -  TRENDS & SCENARIO’S -  KLOOF   - STRATEGIEËN
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4.2 | In verschillende scenario’s zal de afstand tussen gewenste en bestaande situatie van de locatie (en daarmee de mate van ingreep die  
         nodig is om dit te overbruggen) verschillen | Veldacademie
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4.7

STAR

CONSUMPTIE MAATSCHAPPIJ

QUESTION MARK

INNOVATIE MAATSCHAPPIJ

CONSUMPTIE MAATSCHAPPIJ

DOG CASH COW

CONSUMPTIE MAATSCHAPPIJ

G
RO

EI
PO

TE
N

TI
EE

L QUESTION maRk

DOG

STaR

CaSH COW

RELaTIEF maRkTaaNDEEL

Afhankelijk van de geschetste scenario’s zal er 
een groter of kleiner verschil ontstaan tussen 
de gewenste en de huidige situatie van de 
panden. Het overbruggen van dit verschil leidt 
tot een preciezere definitie van de opgave. De 
werkelijkheid zal zich nooit geheel volgens één 
van de scenario’s ontwikkelen, er zal zich altijd 
een combinatie voordoen. Voor een deel berust 
het dus op een keuze van de vastgoedeigenaar 
binnen welk scenario een pand geplaatst wordt. 
Bovendien zal de eigenaar vanuit beleid en 
bedrijfsvoering een keuze moeten maken hoe de 
locatie in de markt wordt gepositioneerd. 

Vanuit de strategievorming voor portfolio analyses 
is door de Boston Consultancy Group terminologie 
ontwikkeld voor vier positioneringen van een 
product. Deze verschillen onderling qua relatief 
marktaandeel en qua groeipotentieel. Daarmee 
geven ze een indicatie van de kansen en positie van 
een product in een bepaalde markt. Het betreft de 
kwalificaties Dog, Cash Cow, Question Mark en Star.

MARKTPOSITIONERINGEN

De Dog is hierbij een object waar weinig vraag 
naar is en wat tevens weinig groeipotentieel heeft. 
Het kan een nichemarkt zijn die vanuit bepaalde 
overwegingen bediend moet worden, maar het kan 
ook een argument zijn om het van de markt te halen. 
Naar een Question Mark is ook weinig vraag, maar 
deze heeft een groot groeipotentieel. Een Question 
Mark kan uitgroeien tot een Star of een Dog blijken 
als de potentie niet verzilverd wordt. Naar een Star 
bestaat een grote vraag en het heeft bovendien een 
groot potentieel om te groeien. Dit zijn de succesvolle 
voorbeeldprojecten. Wanneer het succes bekoeld is 
kan een Star een Cash Cow worden. Het heeft dan 
geen groeipotentieel meer maar er is nog steeds 
vraag naar en het is daarom rendabel om deze in de 
markt te houden. Een Cash Cow kan op zijn beurt 
weer een Dog worden wanneer de vraag afneemt. 
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Scenario’s & perspectieven

4.8PERSPECTIEVEN
GELE PROTOTYPE

4.3 | Marktpositioneringen | Veldacademie

Uit de combinatie van marktpositionering en de 
vier omschreven scenario’s kan een spectrum 
van 16 perspectieven worden opgemaakt die 
geldig is voor locaties in het gele prototype. Deze 
perspectieven vormen de uitgangspunten voor 
een ontwikkeling en zeggen nog niets over de 
mate van ingreep. 

OVERDRAGEN

 Pand voor weinig verkopen aan een 
partij of groep die met pand of 

locatie iets wil daarin kan 
investeren. Indien mogelijk als 
zorgaanbieder een rol krijgen 
bij deze nieuwe ontwikkeling.

ONDERHOUD PLEGEN

Locatie herpositioneren op lokale 
woningmarkt, niet vasthouden aan 
zorg. Pand vullen met doelgroepen 
die er willen wonen, leunen op de 
gunstige ligging ten opzichte van 

voorzieningen.

HERONTWIKKELEN

Een toplocatie ontwikkelen waar 
wonen, zorg en buurtvoorzieningen  

op een bestendige en duurzame 
manier gehuisvest zijn. 

Aantrekkelijke locatie voor 
buurtbewoners en passanten.

NICHEMARKT OPZOEKEN 

Een uniek woon-zorgconcept 
opzetten waarbij de centrale

locatie benut wordt en het gebouw 
onmisbaar wordt voor de buurt. 
Zorgen voor lokale verankering, 

bijdragen aan identiteit van de wijk.

HUISVESTEN

Richten op sociaal kwetsbare 
doelgroepen, betaalbaarheid en de 

gunstige locatie. 
Collectieve voorzieningen 

minimaliseren, huisvesten wie 
er terecht komt.

VULLEN

Collectieve ruimten verhuren aan 
externe partijen die iets kunnen 

betekenen voor bewoners en/of de 
verhuurbaarheid van de woningen 
vergroten. Regulier verhuren waar 
mogelijk, overige woningen met 

eigen AWBZ-plekken vullen.

EXPLOITEREN

Zelfstandige koopwoningen of 
vrije sector huur in de markt zetten 

waarbij zorg, service en 
verschillende voorzieningen 

inpandig aanwezig zijn. 
Als gastheer portier het gebouw 

exploiteren en zorg verlenen.

DIENSTVERLENEN

Woningen verzelfstandigen, 
inzetten op goede ligging ten 
opzichte van voorzieningen. 

Locatie als uitvalsbasis gebruiken 
voor het leveren van zorg en service 

aan bewoners en buurtbewoners.

DOORMODDEREN

Ad hoc de zich voordoende 
leegstand invullen met kansarme 

bewoners die nergens anders 
terecht kunnen. 

Inzetten op betaalbaarheid, zien 
wat de toekomst brengt. 

BUFFEREN

Verzelfstandigen waar mogelijk. 
Collectieve functies en ruimten 

minimaliseren. Verhuren aan wie wil 
huren, ook AWBZ-plaatsen vanuit 

eigen organisatie huisvesten. 
Gebouw blijven gebruiken zodat 
productieafspraken niet krimpen.

EXCELLEREN

Ruime, aantrekkelijke zelfstandige 
woningen aanbieden waar het met 

en zonder zorgvraag goed wonen is. 
Met uitstekende inpandige 

voorzieningen en service voor 
vermogende bewoners. Van 

centrale ligging gebruik maken.

PROFILEREN 

Zelfstandige woningen aanbieden 
voor bewoners met een zorgvraag. 

Aansluiting zoeken bij identiteit van 
zorgaanbieder. Onderscheidende 

diensten en voorzieningen leveren 
voor bewoners en buurtgenoten.

FACILITEREN

 Regie uit handen geven, inzetten 
op lokale verankering. Initiatieven 

vinden en de ruimte geven die 
invulling willen geven aan de 

locatie. Indien mogelijk als 
zorgaanbieder betrokken blijven.

TERUGTREKKEN

Regulier verhuren waar mogelijk, 
groepen vinden die delen van het 

gebouw voor hun rekening 
willen nemen. Collectieve ruimten 

uit handen geven. Langzaam 
terugtrekken uit het gebouw.

BRANDING

Collectiviteit organiseren en leef-
stijlgerichte groepen aantrekken. 

Inzetten op een mix van doel-
groepen en huishoudenstypen. 
Collectieve ruimten exploiteren,  

uitstraling richting de buurt 
maximaliseren.

AANTREKKEN 

Centrale buurtfunctie innemen 
en actief partijen en collectieven 

aantrekken en verbinden. Hiermee 
een unieke combinatie van functies 
en groepen huisvesten, gebaseerd 

op lokale identiteit.

CASH COW

CONSUMPTIE MAATSCHAPPIJ

STAR

CONSUMPTIE MAATSCHAPPIJ

QUESTION MARK

INNOVATIE MAATSCHAPPIJ

CASH COW

INKOMENSKLASSEN MAATSCHAPPIJ

CASH COW

INNOVATIE MAATSCHAPPIJ

CASH COW

SAMENREDZAAMHEID MAATSCHAPPIJ
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 5.1 KEUZE 4 PERSPECTIEVEN VOOR 
DE PROVENIER

TERUGTREKKEN

PROFILEREN 

HERONTWIKKELEN

HUISVESTEN

OVERDRAGEN

 Pand voor weinig verkopen aan een 
partij of groep die met pand of 

locatie iets wil daarin kan 
investeren. Indien mogelijk als 
zorgaanbieder een rol krijgen 
bij deze nieuwe ontwikkeling.

ONDERHOUD PLEGEN

Locatie herpositioneren op lokale 
woningmarkt, niet vasthouden aan 
zorg. Pand vullen met doelgroepen 
die er willen wonen, leunen op de 
gunstige ligging ten opzichte van 

voorzieningen.

HERONTWIKKELEN

Een toplocatie ontwikkelen waar 
wonen, zorg en buurtvoorzieningen  

op een bestendige en duurzame 
manier gehuisvest zijn. 

Aantrekkelijke locatie voor 
buurtbewoners en passanten.

NICHEMARKT OPZOEKEN 

Een uniek woon-zorgconcept 
opzetten waarbij de centrale

locatie benut wordt en het gebouw 
onmisbaar wordt voor de buurt. 
Zorgen voor lokale verankering, 

bijdragen aan identiteit van de wijk.

HUISVESTEN

Richten op sociaal kwetsbare 
doelgroepen, betaalbaarheid en de 

gunstige locatie. 
Collectieve voorzieningen 

minimaliseren, huisvesten wie 
er terecht komt.

VULLEN

Collectieve ruimten verhuren aan 
externe partijen die iets kunnen 

betekenen voor bewoners en/of de 
verhuurbaarheid van de woningen 
vergroten. Regulier verhuren waar 
mogelijk, overige woningen met 

eigen AWBZ-plekken vullen.

EXPLOITEREN

Zelfstandige koopwoningen of 
vrije sector huur in de markt zetten 

waarbij zorg, service en 
verschillende voorzieningen 

inpandig aanwezig zijn. 
Als gastheer portier het gebouw 

exploiteren en zorg verlenen.

DIENSTVERLENEN

Woningen verzelfstandigen, 
inzetten op goede ligging ten 
opzichte van voorzieningen. 

Locatie als uitvalsbasis gebruiken 
voor het leveren van zorg en service 

aan bewoners en buurtbewoners.

DOORMODDEREN

Ad hoc de zich voordoende 
leegstand invullen met kansarme 

bewoners die nergens anders 
terecht kunnen. 

Inzetten op betaalbaarheid, zien 
wat de toekomst brengt. 

BUFFEREN

Verzelfstandigen waar mogelijk. 
Collectieve functies en ruimten 

minimaliseren. Verhuren aan wie wil 
huren, ook AWBZ-plaatsen vanuit 

eigen organisatie huisvesten. 
Gebouw blijven gebruiken zodat 
productieafspraken niet krimpen.

EXCELLEREN

Ruime, aantrekkelijke zelfstandige 
woningen aanbieden waar het met 

en zonder zorgvraag goed wonen is. 
Met uitstekende inpandige 

voorzieningen en service voor 
vermogende bewoners. Van 

centrale ligging gebruik maken.

PROFILEREN 

Zelfstandige woningen aanbieden 
voor bewoners met een zorgvraag. 

Aansluiting zoeken bij identiteit van 
zorgaanbieder. Onderscheidende 

diensten en voorzieningen leveren 
voor bewoners en buurtgenoten.

FACILITEREN

 Regie uit handen geven, inzetten 
op lokale verankering. Initiatieven 

vinden en de ruimte geven die 
invulling willen geven aan de 

locatie. Indien mogelijk als 
zorgaanbieder betrokken blijven.

TERUGTREKKEN

Regulier verhuren waar mogelijk, 
groepen vinden die delen van het 

gebouw voor hun rekening 
willen nemen. Collectieve ruimten 

uit handen geven. Langzaam 
terugtrekken uit het gebouw.

BRANDING

Collectiviteit organiseren en leef-
stijlgerichte groepen aantrekken. 

Inzetten op een mix van doel-
groepen en huishoudenstypen. 
Collectieve ruimten exploiteren,  

uitstraling richting de buurt 
maximaliseren.

AANTREKKEN 

Centrale buurtfunctie innemen 
en actief partijen en collectieven 

aantrekken en verbinden. Hiermee 
een unieke combinatie van functies 
en groepen huisvesten, gebaseerd 

op lokale identiteit.

CASH COW

CONSUMPTIE MAATSCHAPPIJ

STAR

CONSUMPTIE MAATSCHAPPIJ

QUESTION MARK

INNOVATIE MAATSCHAPPIJ

CASH COW

INKOMENSKLASSEN MAATSCHAPPIJ
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INGREEP:

INGREEP:

INGREEP:

INGREEP:

Op basis van de gedane analyse van De Provenier 
is per perspectief een inschatting gemaakt van 
de benodigde ingreep om dit perspectief te 
realiseren. Daarbij is gekozen voor een breed 
scala van vier perspectieven die voor De Provenier 
denkbaar zijn. 

Deze vier perspectieven worden uitgewerkt tot 
strategieën die in dit hoofdstuk worden geïllustreerd. 
Gekozen is voor de perspectieven huisvesten, 
herontwikkelen, profileren en terugtrekken.

5.1 | 16 Perspectieven voor het gele prototype | Veldacademie
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Strategieën
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5.2 | Marktpositioneringen | Veldacademie

5.3 | Vier extreme scenario’s | Veldacademie

TERUGTREKKEN

PROFILEREN 

HERONTWIKKELEN

HUISVESTEN

OVERDRAGEN

 Pand voor weinig verkopen aan een 
partij of groep die met pand of 

locatie iets wil daarin kan 
investeren. Indien mogelijk als 
zorgaanbieder een rol krijgen 
bij deze nieuwe ontwikkeling.

ONDERHOUD PLEGEN

Locatie herpositioneren op lokale 
woningmarkt, niet vasthouden aan 
zorg. Pand vullen met doelgroepen 
die er willen wonen, leunen op de 
gunstige ligging ten opzichte van 

voorzieningen.

HERONTWIKKELEN

Een toplocatie ontwikkelen waar 
wonen, zorg en buurtvoorzieningen  

op een bestendige en duurzame 
manier gehuisvest zijn. 

Aantrekkelijke locatie voor 
buurtbewoners en passanten.

NICHEMARKT OPZOEKEN 

Een uniek woon-zorgconcept 
opzetten waarbij de centrale

locatie benut wordt en het gebouw 
onmisbaar wordt voor de buurt. 
Zorgen voor lokale verankering, 

bijdragen aan identiteit van de wijk.

HUISVESTEN

Richten op sociaal kwetsbare 
doelgroepen, betaalbaarheid en de 

gunstige locatie. 
Collectieve voorzieningen 

minimaliseren, huisvesten wie 
er terecht komt.

VULLEN

Collectieve ruimten verhuren aan 
externe partijen die iets kunnen 

betekenen voor bewoners en/of de 
verhuurbaarheid van de woningen 
vergroten. Regulier verhuren waar 
mogelijk, overige woningen met 

eigen AWBZ-plekken vullen.

EXPLOITEREN

Zelfstandige koopwoningen of 
vrije sector huur in de markt zetten 

waarbij zorg, service en 
verschillende voorzieningen 

inpandig aanwezig zijn. 
Als gastheer portier het gebouw 

exploiteren en zorg verlenen.

DIENSTVERLENEN

Woningen verzelfstandigen, 
inzetten op goede ligging ten 
opzichte van voorzieningen. 

Locatie als uitvalsbasis gebruiken 
voor het leveren van zorg en service 

aan bewoners en buurtbewoners.

DOORMODDEREN

Ad hoc de zich voordoende 
leegstand invullen met kansarme 

bewoners die nergens anders 
terecht kunnen. 

Inzetten op betaalbaarheid, zien 
wat de toekomst brengt. 

BUFFEREN

Verzelfstandigen waar mogelijk. 
Collectieve functies en ruimten 

minimaliseren. Verhuren aan wie wil 
huren, ook AWBZ-plaatsen vanuit 

eigen organisatie huisvesten. 
Gebouw blijven gebruiken zodat 
productieafspraken niet krimpen.

EXCELLEREN

Ruime, aantrekkelijke zelfstandige 
woningen aanbieden waar het met 

en zonder zorgvraag goed wonen is. 
Met uitstekende inpandige 

voorzieningen en service voor 
vermogende bewoners. Van 

centrale ligging gebruik maken.

PROFILEREN 

Zelfstandige woningen aanbieden 
voor bewoners met een zorgvraag. 

Aansluiting zoeken bij identiteit van 
zorgaanbieder. Onderscheidende 

diensten en voorzieningen leveren 
voor bewoners en buurtgenoten.

FACILITEREN

 Regie uit handen geven, inzetten 
op lokale verankering. Initiatieven 

vinden en de ruimte geven die 
invulling willen geven aan de 

locatie. Indien mogelijk als 
zorgaanbieder betrokken blijven.

TERUGTREKKEN

Regulier verhuren waar mogelijk, 
groepen vinden die delen van het 

gebouw voor hun rekening 
willen nemen. Collectieve ruimten 

uit handen geven. Langzaam 
terugtrekken uit het gebouw.

BRANDING

Collectiviteit organiseren en leef-
stijlgerichte groepen aantrekken. 

Inzetten op een mix van doel-
groepen en huishoudenstypen. 
Collectieve ruimten exploiteren,  

uitstraling richting de buurt 
maximaliseren.

AANTREKKEN 

Centrale buurtfunctie innemen 
en actief partijen en collectieven 

aantrekken en verbinden. Hiermee 
een unieke combinatie van functies 
en groepen huisvesten, gebaseerd 

op lokale identiteit.

CASH COW

CONSUMPTIE MAATSCHAPPIJ

STAR

CONSUMPTIE MAATSCHAPPIJ

QUESTION MARK

INNOVATIE MAATSCHAPPIJ
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INNOVATIE MAATSCHAPPIJ
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SAMENREDZAAMHEID MAATSCHAPPIJ

CASH COW

CONSUMPTIE MAATSCHAPPIJ

CONSUMPTIE MAATSCHAPPIJ

DOG

SA
M

EN
RE

D
-

ZA
A

M
H

EI
D

IN
KO

M
EN

S-
 

KL
A

SS
EN

SCENARIO:

MARKTPOSITIONERING:

CO
N

SU
M

PT
IE

IN
N

O
VA

TI
E

DOG   QUESTION MARK       STAR    CASH COW

INGREEP:

INGREEP:

INGREEP:

INGREEP:

21 



Pilot Zorghuisvesting V&V | De Provenier - Middin22



COLOFON

Onderzoek

Pilot Zorghuisvesting - V&V 
Een verkennend onderzoek naar perspectieven voor woonzorggebouw De Provenier  
binnen een stadsbrede inventarisatie van zorghuisvesting

In opdracht van

Middin

Team Veldacademie

Pieter Graaff, Karin Snoep, Jomme Rooijakkers, Otto Trienekens

Uitvoering

Veldacademie 
Waalhaven Oostzijde 1, 3087 BM Rotterdam 
info@veldacademie.nl | www.veldacademie.nl

Druk

1e druk, December 2013 
Deze eindrapportage is ook te vinden op www.veldacademie.nl. 
©2013, Veldacademie

Colofon 23 




