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Voorwoord

Deze thesis is geschreven in het kader 
van mijn afstudeerproject aan de faculteit 
Bouwkunde TU Delft, master in Architec-
tuur. De keuze om af te studeren aan de 
Veldacademie was niet moeilijk. Na jaren 
aan fictieve opgaven te hebben gewerkt 
was het eindelijk mogelijk om mijn eigen 
opgave te formuleren in een realistisch 
werkveld en op die manier een maatschap-
pelijk relevante bijdrage te kunnen leveren.

Rotterdam, mijn geliefde stad waar ik 23 
jaar geleden geboren ben en dagelijks met 
veel plezier leef, zou de context zijn. Het 
project is gestart in februari 2015 en heeft 
bijna een jaar geduurd. 

De fascinatie voor zorg en de rol die 
architectuur daarin kan spelen is leidend 
geweest voor het formuleren van de opga-
ve: Het Meergeneratiehuis. Een woonvorm 
waar kinderen, jongeren, volwassenen en 
ouderen naast elkaar leven en samen een 
netwerk vormen waar van elkaar geleerd 
kan worden en waar men voor elkaar zorg 
kan dragen. Niet 24 uur per dag, maar ter 
ondersteuning om het leven voor iedereen 
aangenamer te maken. In welke levensfase 

je ook bent, iedereen heeft in essentie 
hetzelfde nodig om zich goed te voelen: 
een dak, voeding, kleding, een inko-
men, maar bovenal liefde en aandacht 
van anderen.

In dit jaar heb ik naast bouwkundige 
kennis ook kennis opgedaan op het 
gebied van sociologie, beleidsvorming 
en actuele veranderingen rondom 
gezondheidszorg. Deze kennis heeft 
in het ontwerpproces bijgedragen 
aan weloverwogen beslissingen, wat 
resulteert in een ontwerp dat niet alleen 
architectonische kwaliteiten bezit, 
maar ook een oplossing biedt voor een 
maatschappelijk probleem. Ik vind dit 
een belangrijke rol voor een architect 
en hoop hier in de toekomst nog vaker 
mee aan de slag te kunnen.

Meer documentatie van dit project is te 
vinden op de online repository van de 
TU Delft.

Andrea Fitskie 

Rotterdam, 19 januari 2016 
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1. INLEIDING
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Maatschappelijke context

Vanaf januari 2015 zijn er wijzigingen 
doorgevoerd in de organisatie van de 
langdurige zorg. De overheid draagt 
een deel van zijn verantwoordlijkheden 
over aan de gemeente, ook wel decen-
tralisatie genoemd. De belangrijkste re-
den voor deze wijzigingen is dat er 1,4 
miljard euro bezuinigd moet worden op 
de zorgkosten. Een andere reden is dat 
gemeente dichterbij zijn inwoners staat 
dan de overheid en daarom beter in 
staat is om individuele oplossingen te 
bieden. En individuele oplossingen zijn 
nodig omdat de samenleving enorm 
divers is en blijft veranderen. 

Een veranderende houding van de 
overheid naar zijn burgers toe is een 
ontwikkeling die al langer gaande is en 
op Prinsjesdag 2013 werd geïntrodu-
ceerd als ‘de participatiesamenleving’. 
Burgers worden opgeroepen om zelf 
meer verantwoordelijkheid te nemen 
voor hun eigen leven en hun omgeving. 
Deze benadering is ook een groot on-
derdeel van het vernieuwde zorgstelsel: 

Voordat mensen een beroep kunnen 
doen op professionele zorg en onder-
steuning wordt er eerst gekeken wat 
er nog mogelijk is vanuit eigen kracht 
en welke rol het sociale netwerk1 hierin 
kan spelen. 

Door extramuralisering (zorg ont-
vangen buiten de muren van een 
zorginstelling) komen minder mensen 
in aanmerking komen voor zorg met 
verblijf in een instelling. Hierdoor blij-
ven mensen langer zelfstandig blijven 
wonen, ook degenen met een zwaarde-
re zorgvraag.

Uitgebreide informatie over de wijzi-
gingen en hoe de gemeente Rotterdam 
daarop inspeelt is te vinden in het 
hierop volgende hoofdstuk.

Probleemstelling

Het aantal ouderen en mensen met een 
beperking dat zelfstandig thuis woont 
neemt toe als gevolg van wijzigingen 
in het zorgstelsel en een toenemende 

Wonen

Zorg Ondersteuning

Zorginstelling

Wonen

Zorg
Professioneel

Ondersteuning
Eigen sociaal netwerk

Nieuwe situatie

1.1 Schema extramuralisering

1. Inleiding
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1.2 Visualisatie visie Meergeneratiehuis

vergrijzing. Daarnaast is het voor veel 
mensen wenselijk om zo lang mogelijk 
in de eigen woning of woonomgeving 
te blijven. Om zelfstandig te kunnen 
wonen is er ondersteuning en zorg 
van buitenaf nodig: via mantelzorgers 
vanuit het eigen netwerk, vrijwilligers in 
de wijk of professionals. Waar mogelijk 
heeft informele zorg (vanuit sociaal 
netwerk) de voorkeur boven formele 
zorg (vanuit zorginstelling). Het langer 
zelfstandig thuis wonen heeft gevolgen 
voor verschillende partijen die gezien 
kunnen worden als probleem:

1. De bewoner
De bewoner heeft een risico op een-
zaamheid en uitsluiting van de samen-
leving. Door verminderde mobiliteit 
is men gebonden aan eigen huis en 
woonomgeving. Daarnaast beschikt 
niet ieder persoon over een sociaal 
netwerk die hem of haar ondersteunt 
en aandacht geeft.

2. De mantelzorger
In het nieuwe zorgstelsel wordt er 
meer verwacht van het sociale netwerk, 
waarin er veel verantwoording ligt bij 
de mantelzorger. Als de zorgvraag 
te zwaar wordt kan de mantelzorger 
overbelast raken.

3. De thuiszorg
Waar nodig wordt de informele zorg 
aangevuld met formele zorg aan huis. 
Deze zorgverlener is gebonden aan tijd 
en reist tussen verschillende adressen 
heen en weer, wat inefficiënt is en 
kostbaar.

Door mindere beschikbaarheid van 
zorghuisvesting, worden er andere 
eisen gesteld aan de woningmarkt. 

De gemeente Rotterdam stelt in hun 
Programma Langer Thuis dat de wo-
ning moet geschikt zijn, ook wanneer 
de bewoner er fysiek op achteruitgaat, 
de woonomgeving goed toegankelijk 
moet zijn met een aanbod van voorzie-
ningen en dat het mogelijk moet zijn 
om sociale netwerken te vormen en te 
onderhouden.

Visie

Om een oplossing te bieden voor de 
problemen die ontstaan vanuit de 
maatschappelijke verandering met 
betrekking tot de zorg is er een concept 
bedacht: Het Meergeneratiehuis. 
In het meergeneratiehuis wonen oude-
ren en mensen met een beperking2 sa-
men met vitale3 mensen in een gebouw. 
Ieder heeft een zelfstandige woning en 

1.1 — Sociaal netwerk: Een verzamelnaam voor 
een netwerk van betekenisvolle figuren (familie, 
vrienden en kennissen) dat functioneert als on-
dersteuningsbron voor het eigen welzijn en wel-
behagen en dat van de personen in het netwerk. 
—  Federatie sociaal-cultureel werk, z.d.

1.2 — In Nederland wordt vaak de term ‘beperk-
ing’ gebruikt voor mensen die in het dagelijkse 
leven begrenzingen ervaren door toedoen van 
lichamelijke of geestelijke klachten. In Engeland 
gebruiken ze hiervoor de term ‘mentally or phys-
ically challenged people’. Het woord uitdaging 
klinkt vele malen positiever dan beperking. Om-
dat er in de Nederlandse literatuur rondom zorg 
en in beleidsplannen enkel de term ‘beperking’ 
wordt gebruikt is er toch voor gekozen om dit te 
hanteren, maar dat wil dus niet zeggen dat het 
hier enkel gaat om mensen die ziek en zwak zijn. 

1.3 —  Met vitale mensen worden mensen 
bedoeld die in staat zijn om het leven te lijden 
dat zij wensen en daar verder geen hulp bij nodig 
hebben. — Gemeente Rotterdam, 2015-b
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kan daarnaast gebruik maken van col-
lectieve ruimten en ontmoetingsplek-
ken. De bewoners vormen samen een 
sociaal netwerk waar men elkaar infor-
mele zorg biedt, zoals het oppassen op 
kinderen of het doen van een klusje of 
zware boodschap. Ouderen en mensen 
met een beperking kunnen mee blijven 
doen in de samenleving, doordat zij, 
ondanks hun geestelijke en lichamelijke 
uitdagingen, nog wat voor een ander 
kunnen betekenen. Hun mantelzorgers 
kunnen zo nu en dan worden ontlast en 
de constante aanwezigheid van anderen 
kan het gevoel van veiligheid vergroten. 
Voor jonge kinderen kan het een leerza-
me opgroeiomgeving zijn, door contact 
met een variëteit aan mensen.

Locatie

Dit onderzoek speelt zich af in het 
Rotterdamse gebied IJsselmonde: een 
gebied met de nodige problematiek en 
grote verscheidenheid aan bewoners, 
maar met welwillende partijen die 
zoeken naar nieuwe manieren om de 
decentralisatie van de zorg vorm te 
geven. De projectlocatie is de Plautus-
straat in de Homerusbuurt in de wijk 
Lombardijen.

Onderzoek & opzet

Deze thesis heeft als doel om te 
onderzoeken hoe de woonvorm, 
geformuleerd in de visie (wonen in een 
gemeenschap met meerdere leeftijden 
en levensfasen), een oplossing kan bie-
den zodat de groep die gevolgen gaat 

ondervinden van de wijzigingen in de 
zorg op een prettige manier zelfstandig 
thuis kan wonen. De onderzoeksvraag 
als volgt:

Welke woonvorm en woonomgeving 
stimuleert ouderen en mensen met 
een beperking om zelfstandig thuis 
te wonen en anderen te ontmoeten 
zodat zij mee kunnen blijven doen in de 
samenleving?

Om deze vraag te kunnen beantwoor-
den zijn er deelvragen opgesteld die 
betrekking hebben op zorg en welzijn, 
de doelgroepen, de rol van ontmoeting 
en de woningtypologie.

Deelvraag 1: Welke vormen van zorg 
en welzijn zijn er wat wordt er ver-
wacht van zelfstandigheid hierin?

Deelvraag 2: Welke doelgroepen zijn 
er te onderscheiden op het niveau van 
fysieke en mentale gesteldheid en 
wat zijn hun kenmerken?

Deelvraag 3: Wat betekent ontmoeting 
voor de mens en hoe kunnen ruimte-
lijke aspecten ontmoeting stimule-
ren?

Deelvraag 4: Wat voor type woonvor-
men bestaan er waarbij er sprake is 
van een vorm van gemeenschappe-
lijkheid?

Tenslotte is er de locatie die specifieke 
eigenschappen heeft die onderzocht 
moeten worden om te begrijpen waar 
de kwaliteiten en knelpunten zitten. Dit 
vanuit de volgende vraag:

Deelvraag 5: Wat zij de kenmerken 
van de locatie en wat is er nodig in de 
toekomst?

Op dit moment is ‘Het Meergenera-
tiehuis’ nog niet iets wat werkelijk 
bestaat, maar wat wel wenselijk is 
gezien de hedendaagse maatschappe-
lijke omstandigheden. Dit onderzoek 
concludeert met randvoorwaarden 
en uitgangspunten die lijden tot een 
bouwkundig ontwerp. Dit ontwerp kan 
worden gezien als een model voor de 
werkelijkheid dat in theorie gerealiseerd 
zou kunnen worden.

De thesis in gestructureerd in vier 
delen. Deze inleiding en de daarop 
volgende beschrijving van de maat-
schappelijke context waaruit de opgave 
voortkomt vormen deel I. In deel II 
worden de eerste vier deelvragen 
beantwoord. Deel III heeft betrekking 
op de locatie en in deel VI wordt het 
onderzoek afgesloten met de conclusie. 
Parallel aan dit onderzoek loopt het 
ontwerpend onderzoek met tekeningen 
en maquettes als middelen. 



11

Maatschappelijke context

Veranderingen in het zorgstelsel

Deel I
Aanleiding & 
Visie

Deel II 
Literatuur-
onderzoek

Deel III
Locatie-
onderzoek

Deel IV
Conclusie

Visie

Het Meergeneratiehuis

Onderzoeksvraag

Welke woonvorm en woonomgeving stimuleert ouderen en mensen met een 
beperking om zelfstandig thuis te wonen en anderen te ontmoeten zodat zij mee 
kunnen blijven doen in de samenleving?

Literatuuronderzoek

Zorg & welzijn
Doelgroepen
Ontmoeting
Typologie

Conclusie

Uitgangspunten en 
randvoorwaarden ontwerp

Ontwerp

Architectuur
Stedenbouw
Bouwtechniek

Ontwerponderzoek

Massastudies
Schetsontwerpen

Locatie-onderzoek

Stedenbouwkundige 
analyse
Architectonische 
analyse



12



13
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LIJKE CONTEXT
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2.1 Verandering in de zorg

vallen hebben geneeskundige zorg 
nodig of lopen een groot risico dat 
zij dit in de toekomst nodig hebben. 
Een grote groep die hieronder valt zijn 
kwetsbare ouderen. De wijkverpleeg-
kundige heeft de taak om samen met 
cliënten en hun familie of vrienden te 
bepalen welke zorg nodig is om langer 
thuis te kunnen wonen en om deze 
zorg vervolgens te coördineren. De 
wijkverpleegkundige werkt samen met 
andere hulpverleners zoals de huisarts 
en maatschappelijk werker. 

De gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor 
de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo) 2015 en de Jeugdwet. 
Vanuit de Wmo regelt de gemeente 
ondersteuning thuis, zoals begeleiding, 
dagbesteding en beschermd wonen. 
Ook ondersteunen zij mantelzorgers. 
De gemeente staat dichterbij zijn inwo-
ners dan de overheid en moet daarom 
in staat zijn individuele oplossingen te 
bieden. Dit doen zij in samenwerking 

Vanaf 2015 zijn er wijzigingen doorge-
voerd in de organisatie van de langdu-
rige zorg, die volgens de Rijksoverheid 
nodig zijn om aan te sluiten bij een ver-
anderende samenleving1. Mensen heb-
ben verschillende wensen en behoeften 
en daarop moet worden ingespeeld. Er 
is echter ook nog een andere reden: er 
moet 1,4 miljard euro worden bezui-
nigd op de zorgkosten2. Door mensen 
langer thuis te laten wonen en minder 
instanties zich bezig te laten houden 
met zorgbehoevenden moeten kosten 
worden gereduceerd3.

De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten) is opgeheven en verdeeld 
over een aantal nieuwe en bestaande 
wetten4: de nieuwe Wet langdurige 
zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), de Zorgverzeke-
ringswet (Zvw) en de nieuwe Jeugdwet.
Hiermee draagt de overheid een deel 
van zijn taken af naar de gemeenten en 
zorgverzekeraars.

De overheid

Met de Wet langdurige zorg blijft de 
overheid verantwoordelijk voor mensen 
die 24 uur per dag zorg nodig hebben. 
Dit kunnen mensen zijn met ernstige 
dementie, mensen met een ernstige 
beperking (verstandelijk, lichamelijk 
of zintuiglijk) en om mensen met een 
ernstige psychische aandoening. Zij 
kunnen naar een zorginstelling of thuis 
zorg ontvangen. Als mensen hun zorg 
zelf willen regelen en inkopen dan 
krijgen zij een persoonsgebonden bud-
get (pgb). Wie waar recht op heeft en 
onder welke wet dat valt wordt bepaald 
door het Centrum indicatiestelling zorg 
(CIZ).

De zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar is volgens de Zorg-
verzekeringswet verantwoordelijk voor 
verpleging en persoonlijke verzorging 
aan huis, ook wel extramurale zorg 
genoemd. Deze worden opgenomen in 
het basispakket. Mensen die hieronder 
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2.1 Infographic hervormingen langdurige zorg

2.1 — Rijksoverheid, 2014, p.2
2.2 — van den Dool, 2014
2.3 —  Haverkort, 2014
2.4 —  Kuijper, 2014

met de cliënt zelf, het netwerk van 
vrienden, familie of buren om hem of 
haar heen en het sociale wijkteam. Wat 
de exacte taken van het wijkteam zijn 
verschilt per gemeente. Er wordt geke-
ken hoe er op een verantwoorde manier 
er thuis gewoond kan worden en wat 
daar voor nodig is als iemand het niet 
meer zelf of met de hulp van het sociale 
netwerk kan. Naast het bevorderen 
van de zelfredzaamheid van mensen in 
hun eigen woning en omgeving moet 
de gemeente er ook voor zorgen dat 
mensen kunnen participeren aan de 
maatschappij en dat zij andere mensen 
kunnen ontmoeten.

Volgens de Jeugdwet is vanaf 2015 de 
gemeente ook verantwoordelijk voor 
jeugdhulp.  Dit gaat om alle vormen 
van zorg en ondersteuning voor 
kinderen en jongeren tot 18 jaar, zoals 
psychische hulp, gesloten jeugdzorg, 
kinderbescherming en jeugdreclasse-
ring. Als er door ernstige aandoeningen 
of beperkingen toch 24-uurs zorg no-
dig is, vallen de cliënten onder de Wlz.

Aantallen

Er wordt geschat dat er landelijk 
800.000 mensen te maken hebben met 
de hervormingen: 250.000 mensen 
vallen onder de Wmo 2015, 200.000 
onder de Zvw, 280.000 onder de Wlz 
en 70.000 onder de Jeugdwet.
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Door de decentralisatie van de zorg 
moeten gemeenten zelf invulling geven 
aan de nieuwe weten waar zij verant-
woordelijk voor zijn, zoals de vernieuw-
de Wmo en de Jeugdwet. De gemeente 
Rotterdam heeft verschillende beleids-
documenten opgesteld waarin koers 
wordt gezet om de veranderingen door 
te voeren en het huidige zorgklimaat te 
verbeteren. 

Nieuw Rotterdams Welzijn

In het Nieuw Rotterdams Welzijn wor-
den er doelen gesteld om de komende 
jaren (tot 2018) het welzijnswerk te 
hervormen en vernieuwen. 

Ontwikkeling welzijnswerk
Het welzijnswerk heeft vanaf de jaren 
’30 verschillende benaderingen en 
invullingen gezien5. In de jaren ’30 
bemoeide de overheid zich nadrukkelijk 
met het welzijn van de kansarmen. Om 
armoede te bestrijden, maar ook om de 
mensen op te voeden en goed fatsoen 

bij te brengen. Moeders leerden over 
de opvoeding van het kind en vaders 
werden geholpen om de functie van 
kostwinner te vervullen. De overheid 
had een hele paternalistische houding.

Dit verandert na de oorlog. Onder 
invloed van de emancipatiebeweging 
richt het welzijnswerk zich op gelijke 
kansen en gelijke rechten voor ie-
dereen, ongeacht inkomen of sociale 
status. In de jaren ’60 en ’70 richt het 
welzijnswerk zich op het versterken van 
het individu. Gelijke ontwikkelkansen 
in een stimulerende omgeving, zonder 
een bemoeizuchtige overheid. 

In de jaren ’90 verschuift het gewicht 
van emancipatie naar ‘empowerment’ 
en eigen kracht. De omgeving is 
belangrijk voor de ontwikkelkans, maar 
ook de mate waarin men zelf het heft 
in handen neemt. De benadering van 
welzijnswerk is niet langer ‘wat is het 
probleem hoe kan er geholpen worden’, 
maar ‘hoe kunnen mensen hun eigen 
problemen oplossen’. Welzijnswerkers 
hebben de taak om mensen terug te 

2.2 Gemeente Rotterdam

2.2 Ontwikkeling van welzijnswerk
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brengen bij de eigen kracht. De over-
heid is er alleen voor diegenen die niet 
in staat zijn de controle over het eigen 
leven te voeren. 

De meest recente wijzigingen zijn het 
gevolg van bezuinigingen, waarin de 
overheid verantwoordelijkheden neer-
legt bij gemeenten, wijken en burgers 
zelf. Het welzijnswerk moet voorkomen 
dat mensen belanden in de duurdere 

zorg. Mensen bundelen hun krachten 
en gaan zich organiseren als collectief. 
Burgers op de voorgrond en welzijns-
werkers die controleren vanaf een 
afstand om in te grijpen als de burger 
er zelf of met zijn netwerk niet meer uit-
komt. Welzijnswerkers zijn er ook om 
vorm te geven aan burgerinitiatieven.  

Doelen Nieuw Rotterdams Welzijn
In het NRW wordt welzijn gepositio-
neerd als eigenstandig aanbod in het 
wijknetwerk. Mensen kunnen vrij van 
het aanbod gebruik maken zonder 
dat zij daar een indicatie voor nodig 
hebben. Het aanbod moet bijdragen 
aan de sociale veerkracht van de wijk, 
zelfredzaamheid en ontwikkeling van 
de jeugd. Welzijn vervult twee hoofd-
functies: Mensen emanciperen, hen 
verder helpen en hen stimuleren tot 
meedoen (activerende rol) en ervoor 
zorgen mensen zelf het hoofd boven 
water kunnen houden, zodat de zelf-
redzaamheid wordt vergroot. Voor de 
jeugd wordt er gericht op het creëren 
van veilige, kansrijke buurten en een 
prettige opvoedomgeving. 

Het wijknetwerk bestaat uit verschil-
lende partijen, waaronder sociale 
ondernemers, bewonersinitiatieven, 
sportverenigingen, religieuze organi-
saties, scholen, huisartsen en zorg- en 
welzijnsaanbieders. Welzijn gaat de 
volgende taken vervullen binnen het 
gebieds- en wijknetwerk6:

Het tijdig signaleren en (gezondheids)
preventie: Tijdig signaleren, het tijdig 
inzetten van interventies is geboden om 
erger te voorkomen. Welzijn positio-
neert zich als spil in het wijknetwerk en 
bouwt actief aan de samenwerking met 
huisartsen, de wijkverpleegkundige, 

12

2.3 Infographic Nieuw Rotterdams Welzijn

2.5 — Ledeboer, 2015 
2.6 — Gemeente Rotterdam, 2015-a
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leiden tot de volgende maatschappelij-
ke resultaten7: 
• het vergroten van de samenredzaam-
heid van Rotterdammers (een sterke 
pedagogische civil society): meer vrij-
willige inzet; meer bewonersinitiatief; 
toename van sociale cohesie en een 
kansrijke en veilige opvoedomgeving 
voor kinderen;
• vergroten van zelfredzaamheid: 
ontlasten mantelzorgers; kleiner beroep 
op formele zorg; meer gebruik van 
collectieve wijkdiensten; langer thuis 
blijven wonen; grotere inzet/scholing/
training van Rotterdammers met een 
uitkering.
• het creëren van een kansrijke, veilige 
buurt en opvoedomgeving voor kinde-
ren en jongeren.

Met ‘civil society’ wordt een samenle-
ving bedoeld die met haar bewoners, 
individueel of georganiseerd, (bewo-
ner)kracht en kennis inzetten voor 
elkaar. De pedagogische civil society 
is een samenleving waar bewoners 
verantwoordelijkheid nemen voor een 
goed klimaat waarin kinderen kunnen 
opgroeien en worden opgevoed.

De volgende hulp- en dienstverlening 
heeft prioriteit:
• collectieve dienstverlening: zoals 
ontmoeting, maaltijdvoorziening, klus-
sendienst, wijkvervoer, scootmobiel 
services;
• gericht op het combineren van 
doelgroepen: met en zonder indicatie; 
zelfredzaam, beperkt zelfredzaam en 
kwetsbaar;
• preventieve inzet en talentontwikke-
ling voor jeugd.

de teams van de woonzorgcentra en 
andere relevante partners. De focus 
van de preventie is gericht op jeugd en 
ouderen. 

Het aanjagen van de eigen kracht en 
talenten van bewoners (zowel jeugd 
als volwassenen): het stimuleren en 
faciliteren van bewonersinitiatief en 
participatie. Hierbij worden jongeren 
uitgedaagd om invloed uit te dagen op 
hun directe leefomgeving. Hierbij wordt 
professionele ondersteuning geboden 
indien dit nodig is. 

Activering en participatie: de maat-
schappelijke participatie en contacten 
met anderen zijn essentieel voor alle 
Rotterdammers. Welzijn organiseert 
participatie-, stage en werkleerplekken 
voor bewoners (jeugd en volwassenen, 
met een uitkering). Het wijknetwerk en 
organiseert collectieve diensten, zoveel 
mogelijk gehuisvest in de Huizen van 
de Wijk, zoals maaltijdvoorziening, 
was- en boodschappenservice en 
wijkvervoer.

Ondersteuning en dienstverlening: wel-
zijn is al als uitvoerder georganiseerd 
binnen de VraagWijzer en het wijkteam. 
De inzet is gericht op stabilisatie of 
voorkomen van terugval bij volwasse-
nen. Het gaat hierbij om lichte (woon)
begeleiding van – of thuishulp aan 
– ouderen, van mensen met een licht 
verstandelijke beperking of psychoso-
ciale problematiek. Voor jeugd zit de 
basishulp in het wijkteam.

De afspraken en uitgangspunten die 
beschreven zijn moeten uiteindelijke 

Langer thuis

Door de decentralisatie is de groep 
Rotterdammers die gebruik maakt van 
maatschappelijke ondersteuning sterk 
gegroeid. Daarnaast is er sprake van 
extramuralisering, wat al voor 2015 in 
gang is gezet en waardoor er minder 
mensen in aanmerking komen voor 
zorg met verblijf in een instelling. Hier-
door blijven mensen langer zelfstandig 
blijven wonen, ook degenen met een 
zwaardere zorgvraag. Om het langer 
thuis wonen beter te regelen heeft de 
gemeente Rotterdam het programma 
Langer Thuis NU opgesteld waarin er 
wordt gekeken vanuit het perspectief 
van maatschappelijke ondersteuning 
als vanuit stedelijke ontwikkeling.  In 
dit programma werkt de gemeente 
samen met zorgaanbieders, welzijnsin-
stellingen, zorgverzekeraars, woning-
corporaties en de bewoner zelf met als 
doel ervoor te zorgen dat ouderen en 
mensen met een lichamelijke, ver-
standelijke of psychische beperking, 
gemakkelijker dan nu, zelfstandig thuis 
kunnen wonen.8

In de 42 wijken gaat het sociale team 
bestaan uit het wijknetwerk, het 
wijkteam en een Huis van de wijk. Het 
wijkteam is de kern waarin professi-
onals samenwerken, het wijknetwerk 
fungeert daaromheen met informele 
en professionele spelers die contacten 
in de wijk hebben en een belangrijke 
signalerende functie hebben, waaron-
der woningcorporaties. Het Huis van 
de wijk is een toegankelijke publieke 
functie die dient als huiskamer, waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten, 
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het kleinste aantal geschikte wonin-
gen (2.000). Geschat wordt dat er in 
2020 ongeveer 30.000 ouderen zijn 
die behoefte hebben aan een geschik-
te woning10. Het aantal theoretisch 
geschikte woningen (130.000) lijkt 
dus veel groter dan de behoefte. Het 
betekent echter niet dat daarmee de 
woningvraag is opgelost. Er is niet 
vanzelfsprekend een match tussen 
bewoner en woning. Corporaties geven 
aan dat er een deel van de woningen 
moeilijk verhuurbaar is aan ouderen, 
wat vaak te maken heeft met het gebrek 
aan nabije voorzieningen, de opper-
vlakte en/of de prijs.
 
Ten tweede zijn veel van de geschikte 
woningen ook populair bij andere 
doelgroepen, bijvoorbeeld het appar-
tement in de stad voor starters en een 
eengezinswoning voor ouders met 
kinderen. Ook deze doelgroepen wil 
de stad graag aan zich blijven binden. 
Daarnaast is het zo dat verhuizen een 
grote impact heeft op ouderen. Ze zijn 
minder mobiel, gehecht aan de hui-
dige woonplek en zien verhuizen met 
bijkomende kosten als grote drempel. 
Als er verhuizing moet plaatsvinden is 
het belangrijk dat het sociaal netwerk 
behouden kan worden, dat er zorg in de 
nabije omgeving is en dat de maand-
lasten ongeveer gelijk blijven.

In het programma Langer Thuis wor-
den een aantal maatregelen genoemd 
die ervoor moeten zorgen dat langer 
thuis wonen gemakkelijker wordt11. 
De maatregelen zijn soms bedoelt als 
tijdelijke oplossing, sommige zijn pilots 
voor langdurige oplossingen. 

Een aantal voorbeelden:
•  Eisen in bouwbesluit voor nieuw-
 bouw: In het landelijk bouwbesluit 

zijn eisen gesteld waarmee de mees-
te nieuwbouwwoningen geschikt zijn 
voor de doelgroepen die langer thuis 
blijven wonen.

•  Verbouw bestaande complexen: 
 Verhuurders moeten complexen 

blijven aanpakken om geschikt 
te maken, door bijvoorbeeld het 
plaatsen van een lift of een meer 
ingrijpendere verbouwing in het 
interieur van de woning. 

•  Op maat aanpassingen: aanpassin-
 gen aan de bestaande woning, zoals 

een beugel. Dit betalen mensen zelf. 
Als de aanpassing ingrijpender is, 
zoals een traplift, kan de gemeente 
daar financieel aan bijdragen.

•  Slimmere inzet domotica: het aanbie-
 den en bruikbaar maken van technis-

che hulpmiddelen, zoals de nachtzak-
lamp, de alarmering per telefoon, de 
stofzuigerrobot en de iPad.

•  Initiatieven uit de stad: steeds meer 
 ouderen zijn op zoek naar een woon-

vorm die bij hun levensstijl past. In 
Rotterdam en elders in Nederland 

dagbesteding wordt aangeboden en 
waar burgerinitiatieven kunnen worden 
ontwikkeld. 

Ook in dit programma staat de eigen 
kracht van de bewoner centraal. Als er 
behoefte aan ondersteuning is wordt 
er eerst gebruik gemaakt van de eigen 
kracht, het netwerk en informele hulp. 
Hierin hebben welzijnsinstellingen 
een ondersteunende rol waarin zij 
bewonersinitiatieven faciliteren, zorgen 
voor collectieve diensten in de wijk 
en vrijwilligers activeren. Als dat niet 
voldoende is kan er een beroep worden 
gedaan op professionele zorg. 

Om langer zelfstandig thuis te kunnen 
wonen stelt de gemeente drie basis-
voorwaarden op: het hebben van een 
geschikte woning, kunnen rekenen op 
een vitaal netwerk en een toegankelijke 
wijk.

Een geschikte woning
Een ‘geschikte woning’ is volgens 
onderzoeksinstituut Tympaan een 
zelfstandige woning die geschikt is 
voor mensen met matige of ernstige 
beperkingen9. Zij schatten dat 42% van 
de eengezinswoningen(ruim 30.000 
woningen) in potentie geschikt is en 
46% van de meergezinswoningen 
(ruim 100.000 woningen). Van de 
meergezinswoningen geldt dat het 
nultreden-woningen zijn, wat inhoudt 
dat men geen trap hoeft te lopen. Per 
deelgebied zijn er grote verschillen te 
ontdekken. Prins Alexander telt het 
grootste aantal geschikte woningen 
(29.697) en Rozenburg beschikt over 

2.7 — Gemeente Rotterdam, 2015-a, p.5
2.8 — Gemeente Rotterdam, 2015-b, p.3
2.9 — Gemeente Rotterdam, 2015-b, p.14
2.10 — Gemeente Rotterdam, 2015-b, p.16
2.11 — Gemeente Rotterdam, 2015-b, p.18-20
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gelen opgesteld14. De maatregelen zijn 
soms bedoelt als tijdelijke oplossing, 
andere zijn pilots. Een aantal voorbeel-
den:
•	De sociaal makelaar: Mantelzorgers 

kunnen terecht bij de Vraagwijzer die 
hen vervolgens verwijst naar de no-
dige instanties. Vanaf 2015 is er ook 
een sociaal makelaar beschikbaar die 
de ondersteuning van mantelzorgers 
coördineert. Een van de taken is dat 
er vrijwilligers worden gekoppeld aan 
mantelzorgers.

•	Mantelzorgondersteuning stedelijk: 
voor de mensen die na opname thuis 
moeten herstellen maar een gebrek 
hebben aan een sociaal netwerk of 
financiële middelen zijn er plekken 
beschikbaar in het logeerhuis, dat 
een maxima van 10 cliënten hanteert. 

•	Herkennen mantelzorgers: om 
overbelasting te voorkomen is het 
belangrijk dat mantelzorgers gevon-
den, verbonden, versterkt en verlicht 
worden. Niet alle mantelzorgers 
beseffen dat zij mantelzorger zijn, 
omdat zij het vanzelfsprekend en nor-
maal vinden om voor iemand te zor-
gen. Speciale aandacht is voor jonge 
mantelzorgers (om schooluitval te 
voorkomen) en voor mantelzorger 
die zorgen voor dementerenden.

•	Administratiebuddy: Veel mantelzor-
gers geven aan het niet erg of zelfs 
fijn te vinden om voor iemand te 
zorgen, maar ervaren de formalitei-
ten zoals ingewikkelde formulieren 
en onbereikbare telefoonnummers 
eromheen als zwaar. Studenten 

zijn er groepen die zich als collectief 
organiseren en hun eigen woonsitu-
atie vormgeven. Niet alleen ouderen, 
maar bijvoorbeeld ook gezinnen die 
een kind met een beperking hebben. 
Dit soort groepen moeten worden 
gestimuleerd en begeleid in de rea-

 lisatie, van selectie van een pand tot 
het proces met vergunningen.

Met hen nemen van de maatregelen en 
het uitvoeren van het programma zijn 
er een aantal aandachtspunten waarop 
gelet moet worden. Zo is gebleken 
dat het voor gezinnen waarvan een of 
meerdere leden een lichamelijk be-
perking hebben het erg moeilijk is om 
passende huisvesting te vinden. Ook 
moeten mensen met een psychische 
of verstandelijke beperking in de gaten 
worden gehouden. Zij veroorzaken 
soms overlast en lopen het risico om 
door financiële problemen uit huis te 
worden gezet. Voor corporaties is het 
belangrijk dat na aanpassingen de wo-
ning in oude staat te herstellen is, zodat 
zij de woning na verlaten weer aan 
nieuwe huurder kunnen overdragen. 
Hierover moeten duidelijke afspraken 
worden gemaakt.12

Vitaal netwerk
Om zelfstandig thuis te kunnen wonen 
is een vitaal eigen netwerk van groot 
belang. In het programma Langer Thuis 
wordt de mantelzorger centraal gesteld, 
ook omdat er de komende jaren vaker 
een beroep op mensen zal worden 
gedaan voor mantelzorg. Mantelzorg 
wordt als volgt gedefinieerd: “langdu-
rige zorg die niet in het kader van een 

hulpverlenend beroep wordt geboden 
aan een hulpbehoevende door perso-
nen uit de directe omgeving, waarbij 
zorgverlening rechtstreeks voortvloeit 
uit de sociale relatie en de gebruikelij-
ke zorg van huisgenoten voor elkaar 
overstijgt”13. 

Een onderzoek uit 2013 heeft uitge-
wezen dat er in Rotterdam ongeveer 
90.000 mensen zijn die zorgen voor 
iemand uit hun sociale netwerk. 
Meestal gaat dit om de zorg voor een 
naast familielid, maar in 18% van de 
gevallen wordt er mantelzorg verleend 
aan vrienden, kennissen en buren. 
Twee derde van de mantelzorgers geeft 
al langer dan twee jaar mantelzorg 
en één vijfde langer dan 5 jaar. Van 
de onderzochte groep mantelzorgers 
deelt 58% met niemand de zorglast. 
Voor driekwart van de mantelzorgers 
drukt de mantelzorg op het privéleven 
waardoor zij (soms) niet toekomen 
aan eigen activiteiten in de vrije tijd en 
21% van de mantelzorgers voelt zich 
zo nu en dan overbelast. In Rotterdam 
gaat dit om ongeveer 18.000 mensen 
die ten opzichte van de gehele groep 
mantelzorgers vaker voor mensen met 
een psychische of psycho-geriatrische 
aandoeningen zorgen. Als mantelzor-
gers ondersteuning nodig hebben gaat 
dit vaak om informatie over financi-
ele regelingen en het ziekteproces, 
mogelijkheden voor professionele zorg, 
contact met lotgenoten of tijdelijke 
ontlasting van de mantelzorg. 

Om het vitale netwerk in staat te stellen 
hulp te verlenen middels mantelzorg 
zijn er ook hiervoor een aantal maatre-
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van Rotterdamse hogescholen en 
universiteit kunnen voor een jaar of 
langer gekoppeld worden aan een 
mantelzorger.

•	Laagdrempelig respijt: respijtzorg 
biedt mantelzorgers een aantal dagen 
ontlasting van de zorg, vaak in de 
vorm van een weekend of week weg. 
Veel verzekeraars vergoeden dit, wat 
onbekend is bij een hoop mantel-
zorgers. Ook is er behoefte aan een 
vorm van laagdrempelig aanbod in 
de buurt waar mantelzorgers degene 
voor wie zij zorgen met een gerust 
gevoel een dag of dagdeel kunnen 
onderbrengen.

De overgang van vitaal naar kwets-
baar gaat heel geleidelijk. Van alles 
zelf kunnen, naar een beroep doen op 
mantelzorg tot het moment dat er meer 
hulp of ondersteuning nodig is dan de 
mantelzorger kan dragen. Gebeurte-
nissen als het verlies van een partner, 
een ziekenhuisopname of verhuizing 
kunnen het proces versnellen. Belang-
rijk is om op tijd in de gaten te hebben 
wanneer een situatie verandert of 
verslechtert, zeker als mensen langer 
zelfstandig thuis wonen. Er wordt 
gewerkt aan vroegsignalering waarin 
75-plussers thuis worden bezocht. 
Hier speelt de wijkverpleegkundige een 
belangrijke rol in. 

Wederom zijn er een aantal aandachts-
punten die in het vizier moeten worden 
gehouden bij het nemen van de maatre-
gelen. Ten eerste de tegenprestatie, die 
verwacht wordt van mensen met een 
uitkering. Een groot deel van de men-

sen met een beperking is afhankelijk 
van deze uitkering. Door de tegenpres-
tatie te laten uitvoeren in de wijk krijgt 
deze groep mensen de kans om actief 
deel te nemen en om zo hun netwerk te 
verstevigen. Ten tweede moet er extra 
aandacht worden besteed aan man-
telzorgers voor mensen met dementie 
omdat zij een grotere kans hebben om 
overbelast te raken. Voor hen moet er 
een gericht aanbod worden ontwik-
keld waarbij zij versterkt worden door 
deskundigheidbevordering en waar zij 
zich kunnen verbinden in het contact 
met lotgenoten.15

Toegankelijke wijk
Al eerder is er onderzoek gedaan naar 
een leven lang wonen in eigen huis 
en buurt onder de noemer ‘woonser-
vicegebieden’, waarin er een basis is 
gelegd qua kennis en netwerkopbouw. 
In het onderzoek zijn er een aantal 
indicatoren vastgesteld die bepalend 
zijn voor de woonomgeving16: 
• aanwezigheid winkels en eerstelijns-
zorg (huisarts, apotheek, fysiothera-
peut);
• de mogelijkheid deel te nemen aan 
activiteiten (welzijn, huizen van de 
wijk);
• aanwezigheid servicepunt zoals de 
vraagwijzer;
• toegankelijke buitenruimte;
• ontmoetingsplekken (binnen en 
buiten);
• mobiliteit;
• veiligheid

Om de toegankelijkheid van de wijk te 
verbeteren en daarmee het langer thuis 

wonen goed mogelijk te maken zijn er 
maatregelen opgesteld17, waaronder:

•	Stalling scootmobiels: veel oude-
ren en mensen met een beperking 
beschikken over een scootmobiel, 
maar kunnen die niet altijd stallen 
en opladen in de wijk. Hierin wordt 
geïnvesteerd.

•	Wijkbus: de wijkbus rijdt voor 
mensen met een lichamelijke beper-
king en voor 55-plussers. De bus 
wordt bestuurd door vrijwilligers 
en is bedoeld voor korte afstanden. 
Het netwerk van vrijwilligers moet 
ondersteund worden en waar nodig 
uitgebreid.

•	 Informele ontmoetingsplekken: er is 
aangetoond dat ouderen elkaar graag 
ontmoeten op informele ontmoe-
tingsplekken, zoals de supermarkt, 
een bank in het park of bij de 
bushalte. De gemeente kan dit niet 
organiseren, maar wel faciliteren en 
bestaande ontmoetingsplekken in de 
wijk verbeteren.

•	Doorontwikkeling Huizen van de 
wijk: de Huizen van de wijk gaan een 
belangrijke rol spelen, ook voor men-

2.12 — Gemeente Rotterdam, 2015-b, p.21
2.13 — Gemeente Rotterdam, 2015-b, p.22
2.14 — Gemeente Rotterdam, 2015-b, p.25-26
2.15 — Gemeente Rotterdam, 2015-b, p.27
2.16 — Gemeente Rotterdam, 2015-b, p.28
2.17 — Gemeente Rotterdam, 2015-b, p.32
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sen die langer thuis blijven wonen. 
Het huis van de wijk is een plek waar 
iedereen binnen kan lopen, voor een 
kop koffie, een scootmobielservice, 
met vragen over formulieren, waar 
dagbesteding en cursussen worden 
georganiseerd en waar vrijwilligers 
en mantelzorgers elkaar kunnen 
ontmoeten. 

Een belangrijk aandachtspunten voor 
het huis van de wijk is het uitnodi-
gende karakter voor mensen met een 
beperking. Juist deze groep mensen 
heeft behoefte aan een stevig netwerk 
waardoor ook mantelzorgers worden 
ontlast. Anderzijds moet ook gelet wor-
den op het effect van deze doelgroep 
op andere bezoekers.18

2.18 — Gemeente Rotterdam, 2015-b, p.34
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3.1 Definities

van leven genoemd, en duidt op een 
brede waardebepaling van het welzijn 
van individuen en gemeenschappen. 
De term wordt in zeer breed verband 
gebruikt, waaronder de terreinen van 
gezondheidszorg, politiek, ontwikke-
lingssamenwerking. Welzijn (kwaliteit 
van leven) mag niet worden verward 
met welvaart (levensstandaard) die pri-
mair een financieel-economische inslag 
heeft. Tot de standaardindicatoren van 
welzijn behoren niet alleen materieel 
bezit en werkgelegenheid, maar ook de 
woonomgeving, lichamelijke en gees-
telijke gezondheid, onderwijs, recreatie 
en sociale contacten”2.

Welzijnswerk is er voor mensen die 
een steuntje in de rug nodig hebben en 
werkt met zowel beroepskrachten als 
vrijwilligers. Voor het gebruik van wel-
zijnswerk is geen recept, toestemming 
of indicatie nodig3. Voorbeelden van 
welzijnsdiensten zijn: maaltijdservice 
voor senioren, de vraagwijzer, maat-
schappelijk werk en taallessen.

In de beleidsstukken worden de woor-
den ‘zorg’ en ‘welzijn’ vaak genoemd. 
Er is tussen de twee geen scherpe 
scheidingslijn te ontdekken en er zijn 
tal van definities te vinden. Vooral het 
begrip welzijn is breed en kent vele 
varianten. 

Zorg
Het ministerie van Volksgezondheid 
omschrijft gezondheidszorg als volgt: 
‘Gezondheidszorg is het geheel van 
zorgverleners (en ondersteunend 
personeel), instellingen, middelen 
en activiteiten dat direct gericht is 
op de instandhouding en verbetering 
van de gezondheidstoestand en/of 
zelfredzaamheid en op het reduceren, 
opheffen, compenseren en voorkomen 
van tekorten daarin.’1 
Voor zorgverleners geldt dat zij een 
medische, verpleegkundige of verzor-
gende opleiding hebben genoten op ba-
sis waarvan zij hun beroep uitoefenen.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
verschillende zorgbehoeften:
•	zorg rond de geboorte

•	gezond blijven
•	beter worden
•	 leven met een ziekte of een handicap
•	zorg aan het eind van het leven

De behoeften worden gekoppeld aan 
vormen van zorg binnen de sectoren 
cure, care en preventie. Curatieve ac-
tiviteiten zijn gericht op beter worden, 
preventieve activiteiten op gezond 
blijven, verzorgende activiteiten op het 
leven met een ziekte of een handicap 
en palliatieve activiteiten gericht op 
kwaliteit van leven en sterven.

Welzijn

Het NIVEL (Nederlands instituut voor 
onderzoek van de gezondheidszorg) 
hanteert de volgende definitie voor 
welzijn: “Onder welzijn wordt een 
zekere mate van materiële en im-
materiële tevredenheid begrepen. 
Binnen het dagelijks leven heeft de 
term welzijn primair betrekking op 
de brede waaier van aspecten van de 
gezondheid. Dit wordt ook wel kwaliteit 
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3.2 Lijnen in de zorg

roken’ campagne, en het aanbieden van 
een gratis griepprik. Zorgverleningsin-
stanties die in deze lijn actief zijn, zijn 
bijvoorbeeld de GGD en een consulta-
tiebureau.

Eerste lijn

De eerstelijns gezondheidszorg is zorg 
die nog steeds toegankelijk is zonder 
verwijzing. In de eerste lijn werken 
beroepsbeoefenaren die breed zijn 
opgeleid (generalisten). De zorgvrager 
moet zelf om hulp vragen en de zorg is 
bedoeld voor degene die zorg vraagt. 
De zorgverleningsinstanties die onder 
eerstelijns zorg vallen zijn onder ande-
re: tandartsen, wijkverpleegkundigen, 
huisartsen, logopedisten, kraamver-

In de Nederlandse gezondheidszorg 
kan men spreken van vier verschillen-
de lijnen, de nuldelijns-, eerstelijns-, 
tweedelijns-, en derdelijnszorg.4 Deze 
worden in toenemende mate steeds 
gespecialiseerder, waarbij het in de nul-
de lijn gaat om preventieve zorg en bij 
de derde lijn om gespecialiseerde zorg 
bij een academisch medisch centrum. 
Hieronder worden de kenmerken van 
de vier lijnen toegelicht.

Nulde lijn

Bij de nulde lijn gaat het om de 
basisgezondheidszorg. De kenmerken 
hiervan zijn dat het gaat om zorg die 
wordt aangeboden zonder dat iemand 
erom vraagt en zorg die wordt aange-
boden aan mensen die een risicogroep 
vormen zoals oudere mensen en kleine 
kinderen. De aard van de zorg in de 
nulde lijn is preventief. Voorbeelden 
van nuldelijns zorg zijn een oproep 
voor borstonderzoek, een ‘stoppen met 

Zorg

Nulde lijn Derde lijnEerste lijn Tweede lijn

Consultatiebureau, 
GGD

Universitair 
medisch centrum

Huisarts, tandarts, 
fysiotherapeut

Polikliniek 
ziekenhuis

3.1 Schema lijnen in de zorg

3.1 — Ministerie van VWS, 2014
3.2 — Van der Velden et al., 2013
3.3 — WelzijnNederland, z.d.
3.4 — Van der Burgt et al., 2013
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kracht kunnen stimuleren, met welke 
instrumenten en wat hun rol daarin 
is. De werkgroep verkiest de term 
‘inwonerskracht’ boven ‘burgerkracht’, 
omdat het woord ‘burger’ afstand 
creëert tot de overheid. Terwijl er juist 
verschuiving plaatsvindt naar een meer 
gelijkwaardige positie waarin inwoners 
niet meer met de gemeenten meedoen, 
maar gemeenten met zijn inwoners. De 
ondersteuningspiramide visualiseert 
de nieuwe kijk op het sociale domein 
en maakt, net als in de gezondheids-
zorg, onderscheid tussen verschillende 
lijnen: nulde, eerste en tweede lijn.5

De brede basis - Nuldelijns-onder-
steuning
Bij de nulde lijn staan de informele 
netwerken en algemene voorzieningen 
centraal. De informele netwerken van 
burgers en de algemeen toegankelijke 
voorzieningen zoals buurtcentra en 
brede scholen zijn de basis van het 
lokale zorgstelsel. De schaal die hierop 
van toepassing is, is de eigen wijk of 
buurt. De rol van de gemeente of die 
van de professional is in de nulde lijn 
zeer bescheiden. Het initiatief wordt 
vooral aan de individuele bewoners, 
bewonersgroepen, verenigingen en 
actieve ondernemers overgelaten. 
Wanneer hier behoefte aan is wordt 
de bereidheid tot inzet voor anderen 
gestimuleerd. Bij de hiervoor genoem-
de stimulatie wordt er vooral gespro-
ken van projecten die zijn gericht op 
het versterken van de eigen kracht en 
sociale netwerken. Er is hier dus vooral 
sprake van een ondersteunende rol.

Het midden - eerstelijnsonder-
steuning
Bij de eerstelijnsondersteuning
wordt gesproken van kortdurende 
ondersteuning in de wijk en reintegratie 
naar werk. Hierbij kan men spreken van 
kortdurende professionele ondersteu-
ning in de eigen omgeving. De pro-
fessionals zijn toegankelijk en burgers 
kunnen zonder doorverwijzing terecht 
voor hulp en ondersteuning.
De professionals zijn vooral actief in de 
wijk en gaan het gesprek aan. Over het 
algemeen hebben deze professionals 
verstand van alle leefgebieden, va-
riërend van inkomen en schulden, 
tot onderwijs, opvoeding en gezin. 
Daarnaast hebben zij ook kennis van 
psychosociale, relationele en gezond-
heidsproblemen. Zij kunnen aangeven 
welke ondersteuning een persoon no-
dig heeft en iemand doorverwijzen naar 
personen binnen het eigen netwerk, 
algemene voorzieningen in de buurt of 
naar een professional. De professionals 

zorgenden, maatschappelijk werkers, 
verloskundigen, gezinsverzorgers, 
bejaardenverzorgers, apothekers en 
fysiotherapeuten.

Tweede lijn

In de tweede lijn zijn beroepsbeoefena-
ren werkzaam die expertise hebben op 
een deelterrein (specialisten). Om zorg 
te ontvangen uit te tweede lijn is een 
doorverwijzing nodig vanuit de eerste 
lijn. Het gaat hierbij om specialistische 
zorg waarbij de zorgvrager zelf om 
zorg vraagt en de zorg is bedoeld voor 
degene die zorg vraagt. Deze vorm van 
zorg wordt meestal aangeboden in het 
ziekenhuis en voorbeelden van zorg-
verleners zijn onder andere longartsen, 
cardiologen en internisten. 

Derde lijn

In de derde lijn bieden academische 
centra topklinische zorg. De derde lijn 
is toegankelijk na verwijzing vanuit de 
eerste- of tweede lijn. De instanties 
waar deze zorg wordt aangeboden zijn 
academische ziekenhuizen en specialis-
tische centra.

De ondersteuningspiramide

Het landelijk Wmo-projectleiders-
netwerk heeft de werkgroep Inwo-
nerskracht in het leven geroepen om 
theoretische kennis over burgerkracht 
te vertalen naar lokale praktijk en in 
kaart te brengen hoe gemeenten die 

“Sociaal kapitaal is net zo 
belangrijk als economisch 
kapitaal. De overheid is geen 
dienstverlenende moeder meer. 
Zij moet meer improviseren, 
durf en lef tonen om burger-
kracht te versterken.”6

Roelof Hortulanus, bijzonder 
hoogleraar Sociale interventies
en lokaal sociaal beleid
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3.2 Ondersteuningspiramide

kennen de netwerken en voorzienin-
gen in de wijk en kunnen kortdurende 
ondersteuning bieden, zodat de meeste 
problemen direct opgelost kunnen 
worden. Als deze ondersteuning niet 
toereikend is, wordt er doorverwezen 
naar specialistische zorg uit de tweede 
lijn.
Kijkend naar Rotterdam zal de eer-
stelijnsondersteuning vooral worden 
gevonden in de sociale wijkteams. 
Zij bezoeken de buurtbewoners en 
weten wat er speelt in de wijk. Ze zijn 
op de hoogte van de netwerken en de 
voorzieningen in de buurt. Daarnaast 
kunnen zij doorverwijzen naar specia-
listische zorg. 

De top - tweede lijn van onder-
steuning
De top van de piramide bestaat uit de 
specialistische hulp en zorgverlening. 
Het gaat hier om langdurige en inten-
sieve hulp voor kwetsbare burgers die 

Nulde lijn
Versterken van de eigen kracht van
de burger

Eerste lijn
Kortdurende ondersteuning in de wijk
en verwijzing naar specialistische of 
langdurige zorg

Tweede lijn
Langdurige en specialistische zorg

niet meer instaat zijn zelf de problemen 
op te lossen, ook niet met de hulp van 
de omgeving of door kortdurende hulp. 
Voorbeelden van dit type zorg zijn bij-
voorbeeld beschut werken, jeugdzorg, 
intensieve thuiszorg of hulp bij een 
verslaving. De gemeente financiert vaak 
de zorg en ondersteuning die wordt 
geboden in de top van deze piramide. 
Bovendien is de inzet van de gemeente 
om de kwetsbare bewoners die gebruik 
maken van deze zorg zoveel mogelijk 
mee te laten doen aan de samenleving.

3.5 — Werkgroep Inwonerskracht, p.4-7
3.6 — Werkgroep Inwonerskracht, p.4
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4. DOELGROEPEN
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4.1 Categorieën 

Vanuit het sociale netwerk en het 
gebrek daaraan:
‘’Kwetsbare mensen zijn inwoners 
die (tijdelijk) niet in staat zijn de regie 
over hun eigen leven te voeren. Dit 
heeft vooral te maken met het kunnen 
opbouwen en onderhouden van een 
sociaal netwerk (inclusief regulier 
werk).7’’

Vanuit de gevolgen van kwetsbaarheid:
‘’Mensen die door allerlei oorzaken de 
aansluiting met de samenleving verlie-
zen en daardoor zichzelf verwaarlozen, 
overlast veroorzaken, ontheemd raken, 
verslaafd raken. Door een combinatie 
van oorzaken en problemen kunnen 
deze mensen steeds dieper wegzakken 
in een situatie van verkommering of 
verloedering.8’’

Zoals de verschillende definities aange-
ven is kwetsbaarheid een breed begrip, 
maar met als overeenkomst het niet of 
niet geheel zelfstandig deel kunnen ne-
men aan de maatschappij. De reden en 
mate van kwetsbaarheid kunnen flink 
verschillen waardoor het lastig is om 

In het Nieuw Rotterdams Welzijn wor-
den er vier groepen genoemd die de 
komende jaren prioriteit verdienen1:
•	Rotterdammers die eenzaam zijn;
•	Rotterdammers die langer thuis 

blijven wonen;
•	Rotterdammers met een wwb-uitke-

ring die een tegenprestatie leveren;
•	Jonge Rotterdammers en hun 

ouders.

In het Programma Langer Thuis wordt 
er onderscheid gemaakt tussen drie 
verschillende groepen2: kwetsbaar, de 
middengroep en vitaal. Deze onder-
verdeling is ook terug te vinden in 
het NRW met de woorden kwetsbaar, 
beperkt zelfredzaam en zelfredzaam3.

Kwetsbaar

Het begrip ‘kwetsbaarheid’ wordt vaak 
samen genoemd met het begrip ‘zelf-
redzaamheid’:
‘’Een kwetsbare inwoner is een persoon 
die niet zelfredzaam is en daardoor 
niet in staat tot maatschappelijke 

participatie. Niet zelfredzaam is iemand 
wanneer deze niet zelfstandig (niet op 
eigen kracht) of niet met behulp van 
zijn omgeving (eigen sociale netwerk) 
actief kan meedoen in de samenleving 
of onvoldoende draagkracht heeft om 
de daarvoor benodigde voorziening(en) 
aan te schaffen.4’’

Met zelfredzaamheid wordt het ‘’licha-
melijke, verstandelijke, geestelijke of 
financiële vermogen om voorzieningen 
te treffen dan wel te laten treffen die 
deelname aan het normale maat-
schappelijke verkeer mogelijk maken5’’ 
bedoeld. 

Er zijn nog meer definities te vinden die 
vanuit een andere positie kwetsbaar-
heid beschouwen. 

Vanuit een maatschappelijke positie:
‘’Burgers die risico lopen om een 
achterstand in de maatschappij op te 
lopen of in een sociaal isolement te 
raken, zoals chronisch zieken, hulp- en 
zorgbehoevende ouderen, verslaafden, 
dak- en thuislozen, enzovoorts.6’’                 
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Psyschische beperking
•	ADHD
•	Posttraumatische stress (angststoor-

nis)
•	depressiviteit, bipolariteit (stem-

mingsstoornis)
•	Schizofrenie (psychotische stoornis)
•	Anorexia, boulimia (eetstoornis)
•	Alcoholisme, gokverslaving (versla-

vingsstoornis)
•	Borderline (persoonlijkheidsstoornis)

kwetsbare mensen onder een bepaalde 
groep te scharen en om zo te bepalen 
welke ondersteuning zij nodig hebben. 
Movisie (landelijk kennisinstituut 
voor sociale vraagstukken) maakt 
onderscheidt tussen vijf verschillende 
doelgroepen: mensen met een ou-
derdomsbeperking, een lichamelijke 
beperking, een psychische beperking, 
een verstandelijke handicap en mensen 
met algemene problematiek.9 Aan de 
hand van deze onderverdeling wordt 
duidelijk wat de reden voor kwetsbaar-
heid kan zijn en worden er voorbeelden 
van aandoeningen genoemd. 

Er zijn verschillende soorten licha-
melijke beperkingen, waaronder een 
motorische handicap, een zintuigelijke 
handicap, en een chronische handicap. 
Vaak zijn deze mensen mentaal gezond. 
De handicap kan aangeboren zijn of een 
gevolg zijn van bijvoorbeeld een on-
geluk. Onder deze beperkingen vallen 
bijvoorbeeld: de ziekte van Parkinson, 
een dwarslaesie, blindheid, doofheid, 
astma of suikerziekte.

om volledig te functioneren. Er zijn 
verschillende gradaties: licht, matig, 
ernstig en diep. Een kenmerk is het 
lage IQ en het gebrek aan praktische 
vaardigheden (eten, aankleden, geldbe-
heer) en sociale vaardigheden (verant-
woordelijkheid).

Mensen men een ouderdomsbeperking 
vormen een zeer belangrijke groep 
kwetsbaren. Deze groep wordt steeds 
groter, en verdient daarom voldoende 
aandacht. Het gaat hier om mensen 
die door ouderdom een lichamelijk of 
geestelijke beperking hebben. Enkele 
voorbeelden zijn: mensen met demen-
tie, met beperkte mobiliteit en mensen 
met somatische beperkingen. 

Lichamelijke beperking
•	Motorisch: Parkinson, dwarslaesie
•	Zintuigelijk: Blindheid, doofheid
•	Chronisch: dysfunctioneren van 

orgaan waaronder astma en suiker-
ziekte

Verstandelijke beperking
•	Voor de geboorte: Downsyndroom
•	Tijdens de geboorte: zuurstoftekort 
•	Na de geboorte: hersenvliesontste-

king, vergiftiging, ongeluk
 
Hieronder vallen de mensen die door 
een cognitief tekort moeite hebben 

Er zijn veel verschillende soorten 
psychische functiebeperkingen, waar-
onder AD(H)D, depressiviteit, border-
line of het Asperger syndroom. De 
meest voorkomende vormen van een 

Ouderdomsbeperking
•	Geestelijk: Dementie
•	Lichamelijk: Reuma

4.1 — Gemeente Rotterdam, 2015-a, p.5
4.2 —  Gemeente Rotterdam, 2015-b, p.4
4.3 — Gemeente Rotterdam, 2015-a, p.5
4.4-4.8 — Gemeente Bronckhorst, 2015
4.9 —  Meulmeester & Veltman, 2014, p.5
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mentale ziekte of beperking zijn: Een 
angststoornissen, stemmingsstoornis, 
psychotische stoornis, eetstoornis, 
impulscontrole en verslavingsstoornis 
of een persoonlijkheidsstoornis.

Onder deze noemer vallen de kwets-
baren die niet onder de een van de 
bovenstaande categorieën vallen. 
Zij hebben dus geen lichamelijke of 
geestelijke beperkingen, maar heb-
ben wel problemen die leiden tot een 
maatschappelijke achterstand. Hier-
onder vallen bijvoorbeeld de mensen 
met schulden, slachtoffers van huiselijk 
geweld of gezinnen waar opvoed en 
opgroeiproblemen zijn.

In Rotterdam woont een relatief grote 
groep kwetsbaren. Van het totaal van 
618.737 inwoners (1 januari 2014) is 
er 10% beperkt zelfredzaam, wat neer-
komt op ongeveer 62.000 inwoners. 
Voor 5 % van de Rotterdammers, zo’n 
30.000 mensen, geldt dat zij specia-
listische of langere ondersteuning en/
of zorg nodig hebben. In sommige 
gevallen is er sprake van een opstape-

ling van problemen. Er wordt verwacht 
dat de groep met een zwaardere  
zorgvraag de komende jaren gaat 
groeien in Rotterdam.10 Een deel van de 
kwetsbaren woont in een verpleeg- of 
verzorgingshuis, anderen krijgen zorg 
of ondersteuning aan huis.  

Middengroep

De middengroep bestaat uit mensen 
die niet meer zo vitaal zijn, maar ook 
nog niet kwetsbaar. Zij lopen wel het 
risico om kwetsbaar te worden. Reden 
hiervoor kunnen zijn het verlies van 
een partner, toenemende dementie of 
overbelasting van een mantelzorger. 
Met name op de middengroepen richt 
het Programma Langer Thuis zich.11   

Vitaal

De vitalen zijn de mensen die zelf-
standig het leven kunnen leiden dat zij 
wensen en die hun eigen zaken regelen. 
Om zelfstandig thuis te kunnen wonen 
heeft deze groep niet veel nodig.12 

Nuancering doelgroepdenken

Enige nuancering met betrekking tot 
het indelen van doelgroepen is wel op 
zijn plaats. De beperkingen of proble-
matiek die mensen binnen deze vijf 
groepen ervaren kunnen ontzettend ver 
uit elkaar liggen, net als de levensfase 
waarin deze mensen zich bevinden. Er 
is daarom geen eenduidige geschikte 
zorg- en hulpverlening per doelgroep.

Algemene problematiek
•	Huiselijke geweld
•	Financiële problemen
•	Opgroei- of opvoedproblemen

Daarnaast bestaat er vaak overlap. Zo 
kan iemand zowel een lichamelijke als 
geestelijke beperking hebben. 

Movisie pleit in hun rapport Bege-
leiding Nieuwe Stijl ervoor om het 
doelgroepdenken los te laten. Lange 
tijd zijn er methoden ontwikkeld voor 
verschillende doelgroepen, maar dat is 
niet meer van deze tijd. In de dagelijkse 
praktijk is er een verschuiving zichtbaar 
naar een steeds meer collectief aanbod 
voor ontmoeting en participatie. Dit 
geldt zeker voor minder mensen met 
een lichtere zorgvraag.13
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4.2 Mix van doelgroepen

Er bestaan in Nederland woonprojecten 
waarbij het doelgroepdenken wordt 
losgelaten waardoor er een interes-
sante mix van bewoners ontstaan. 
Kwetsbaren, de mensen uit de midden-
groep en vitalen wonen in een gebouw 
of buurt en ondersteunen elkaar in het 
dagelijkse leven. Met voordelen voor 
alle partijen. Dit is per project zichtbaar 
gemaakt in een schema waarbij de 
pijlen aangeven wat de ene doelgroep 
voor de ander betekent.  

Woongebouw Talita, Houten

Woongebouw Talita in Houten bestaat 
uit 17 appartementen waarvan 13 jonge 
(alleenstaande) moeder en vrouwen 
die om uiteenlopende redenen niet 
(meer) in hun ouderlijk huis kunnen 
wonen. De andere 4 grotere apparte-
menten op de begane grond worden 
bewoond door senioren. Dit project is 
een samenwerking tussen jeugdzor-
gorganisatie Timon, ouderenhuisvester 
Habion en de gemeente Houten.14 Talita 
is een kamertrainingscentrum waarbij 

de jongeren na één of twee jaar klaar 
zijn voor een zelfstandige woning. Er 
is professionele zorg aanwezig voor de 
jongeren, aan de volwassenen de taak 
om als ‘goede buur’ op te treden. Op 
deze manier krijgen de jongeren een 
geconstrueerd sociaal netwerk, iets wat 
zij vaak niet in hun eigen kring hebben. 

Senioren
Jonge vrouwen en 

tienermoeders

Gevoel van veiligheid
Ondersteuning bij opvoeding

Belangrijke en actieve rol 
vervullen na pensionering

Betrouwbaar sociaal netwerk

4.1 Gebouw door Hans Been Architecten 4.2 Bewoners Talita

4.10 — Gemeente Rotterdam, 2015-a, p.3
4.11- 4.12 — Gemeente Rotterdam, 2015-b, p.4
4.13 — Meulmeester & Veltman, 2014, p.80
4.14 — Habion, 2012
4.15 — Pronk, 2013



De ouderen kunnen de jonge vrouwen 
helpen met hun kennis en levens-
ervaring en voor senioren kan deze 
vorm van ondersteuning een actieve 
en zinvolle invulling zijn van leven na 
pensionering. De inwoonsters geeft het 
een veilig gevoel dat er dag en nacht 
mensen aanwezig zijn die hen kunnen 
helpen als dat nodig is. Ook kunnen 
zij zo nu en dan oppassen en onder-
steuning bieden bij het opvoeden, een 
keer een fietsband plakken of een ritje 
maken naar het ziekenhuis.15  

Woonerf ‘t Groene Sticht, Leid-
sche Rijn

’t Groene Sticht is een woonwerkge-
meenschap in de nieuwe wijk Leid-
sche Rijn, ten westen van Utrecht. 
De gemeenschap is gevestigd op en 
rond een oud boerenerf wat tevens de 
centrale ontmoetingsplek is. Er wonen 
(ex-)daklozen, studenten, senioren en 
gezinnen. Zij wonen in koopwoningen, 
sociale huurwoningen, op kamers, in 
een woongroep of in het gastenverblijf. 
Er zijn vijf soorten woningen: 9 koop-
woningen, 32 huurwoningen, kamers 
in de woongroep en in het gastenver-
blijf en 9 jongerenwoningen.15

Op het terrein zijn er verschillende 
functies, waar ook andere omwonen-
den gebruik van kunnen maken:
•	Een restaurant waar naast een pro-

fessioneel horecateam ook mensen 
met een verstandelijke beperking 
werken binnen een dagbestedings-
project van een Utrechtse zorgorga-
nisatie. 

Buurtbewoners
Ex-daklozen, mensen met sociale 
en psychische problemen en een 
zwakke maatschappelijke positie

Inkomsten door betaalde aciviteit 

Gezamenlijke activiteiten 
Restaurant, kringloopwinkel,

werkplaats

Goede sociale omgeving
Restaurant, kringloopwinkel,

werkplaats

4.3 Woonerf met centraal ontmoetingsplein

4.4 Bewoners ‘t Groene Sticht

36



37

•	Een gastenverblijf voor dak -en thuis-
lozen die een opstap willen maken 
naar zelfstandig wonen. 

•	Een retourbalie waar wekelijks bio-
logische groente- en fruitpakketten 
worden verkocht

•	Een kringloopwinkel waar uitsluitend 
bewoners werken, wonend onder 
begeleiding of zelfstandig

•	Een werkplaats waar meubels 
worden opgeknapt en gemaakt. Hier 
werken ook ex- dak –en thuislozen 
en voormalig werklozen.

In deze symbiotische gemeenschap 
krijgen ex-daklozen en ex-psychiatri-
sche patiënten een kans hun leven weer 
op de rit te krijgen. ‘t Groene Sticht 
biedt naast onderdak ook woontraining 
en betaalde activiteiten aan, waarmee 
de bewoners in hun eigen inkomen 
kunnen voorzien.16 

Serviceflat Oranjewoud, Heeren-
veen

Serviceflat Oranjewoud in Heeren-
veen heeft sinds 2009 een huurover-
eenkomst met CTO (Centrum voor 
Topsport en Onderwijs) voor het 
huisvesten van ongeveer 40 topspor-
ters van 16 tot 20 jaar oud. Aan hen 
worden de eenkamerappartementen 
verhuurd, omdat die aan senioren 
moeilijk verhuurbaar zijn. De eenka-
merappartementen liggen verspreid 
door het gebouw zodat oud en jong ge-
mengd woont. De sporters eten in het 
personeelsrestaurant zodat zij ook een 
moment hebben om als jongeren onder 
elkaar te zijn. Vanuit het CTO worden 

Senioren Jonge topsporters

Lage huurprijzen

Levendigheid
Informele hulp bij de hand

de jongeren begeleid in het zelfstandig 
wonen en worden ze, als dat nodig 
is, aangesproken op hun gedrag. De 
jongeren worden ook aangespoord om 
de ouderen te groeten en bijvoorbeeld 
een keer te helpen met het vervangen 
van een lamp.17

4.5 Serviceflat Oranjewoud

4.6 Bewoners Oranjewoud

4.15 — ‘t Groene Sticht, z.d.
4.16 — Op ten noort blijdenstein architecten en 
adviseurs, z.d.
4.17 — Kenniscentrum Wonen-Zorg, 2013
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5. ONTM
OETING
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5.1 Inleiding

ontmoeting die plaatsvindt zonder dat 
er een afspraak aan vooraf is gegaan, 
tussen mensen die niet in huiselijke 
kring elkaar ontmoeten. Vooral mensen 
met verminderde mobiliteit zijn voor 
sociale contacten aangewezen op de 
directe woonomgeving. Met het bestu-
deren van de literatuur (van architecten 
Herman Hertzberger en Jan Gehl, politi-
coloog en planoloog Maarten Hajer en 
stadssocioloog Arnold Reijndorp) zijn 
er drie terugkerende thema’s ontdekt: 
Functioneel, visueel en logistiek. De 
gelijknamige paragrafen gaan hier 
verder op in. Er is ook gekeken naar 
het sociologische achtergrond van 
ontmoeten en wat ontmoeten betekent 
voor de ervaring van de woonomge-
ving en de verschillende relaties die uit 
een ontmoeting kunnen voortkomen. 
Dit aan de hand van de literatuur door 
sociologe Talja Blokland. 

Bij ontmoeten hoort ook de tegen-
hanger vermijden, die minstens zo 
belangrijk is. Sociaal-geograaf Ivan Nio 
stelt dat een goed ontworpen woonom-
geving zowel gelegenheid biedt voor 

Mensen zijn over het algemeen geluk-
kiger als ze meer mensen om zich heen 
hebben en vaak worden contacten met 
anderen gezien als de leukste mo-
menten van de dag. Ontmoetingen en 
sociaal contact hebben dus een groot 
effect op ons welbevinden. Net als het 
effect van het ontbreken aan sociale 
contacten, waardoor een gevoel van 
eenzaamheid ervaren wordt. Eenzaam-
heid heeft een zichzelf versterkend 
effect: mensen die ongelukkig zijn 
hebben minder de neiging om sociale 
relaties aan te gaan en de belemmering 
voor contact met anderen en maat-
schappelijke participatie wordt daarmee 
steeds groter. Er is een gelijkwaardige 
relatie zichtbaar tussen eenzaamheid en 
gezondheid. Eenzaamheid kan ontstaan 
door gezondheidsproblemen, maar 
een gevoel van eenzaamheid kan ook 
bedreiging zijn voor de gezondheid en 
zelfs de kans op vroeg overlijden, hart-
aandoeningen, Alzheimer en depressie 
verhogen.1 

Het is duidelijk dat sociaal contact en 
ontmoetingen met anderen essenti-

eel zijn voor het mentale en fysieke 
welbevinden van de mens. De sociale 
vaardigheden die iemand beschikt 
verschillen per individu. Degenen 
die sociaal vaardig zijn, hebben veel 
sociale relaties die hun bij staan in 
goede tijden, maar ook in tijden dat 
het minder gaat en er hulp nodig is. 
Degenen die hier niet over beschikken 
zijn, in mindere tijden, sterk aangewe-
zen op de professionele zorg. En die 
professionele zorg verwacht vanaf dit 
jaar dat een cliënt eerst een beroep 
doet op het eigen sociale netwerk. Het 
is dus van groot belang voor iedereen, 
maar met name voor de mensen die 
sociaal minder sterk zijn, om anderen 
mensen te ontmoeten. Uit een eerste 
spontane ontmoeting kan er, naarmate 
de ontmoetingen zich gaan herhalen, 
een sociale relatie ontstaan. Deze ont-
moeting kan plaatsvinden op straat, in 
de supermarkt of in een wijkgebouw.

In dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe 
de kans op ontmoeting in de publieke 
ruimte kan worden vergroot door ruim-
telijke aspecten. Het onderzoek gaat om 



het ontmoeten als voor het vermijden2. 
Mensen moeten de mogelijkheid 
hebben om zelf te bepalen of zij de ont-
moeting aan willen gaan of dat zij die 
op dat moment liever uit de weg gaan.

Ontmoeten

Definitie 
De Dikke van Dale (13e druk, 1999) 
geeft voor ontmoeting twee definities: 
toevallig tegenkomen; volgens af-
spraak samen komen. Het Groene Boek 
(2002) geeft een soortgelijke definitie: 
tegenkomen en begroeten; (toevallig of 
volgens afspraak) treffen.
Ontmoeten is dus de samenkomst 
tussen minimaal twee mensen, met of 
zonder opzet. Als de ontmoeting van 
beide kanten opzettelijk is, is daar een 
afspraak aan verbonden. De ontmoe-
ting kan in de privé sfeer plaatsvinden 
of op een publieke plek. Toevallige 
ontmoeting gebeurt in de directe om-
geving en kan op elk moment gebeuren 
als men de eigen voordeur uit stapt. 
Toevallige ontmoeting is dus onlos-
makelijk verbonden aan de openbare 
ruimte, plekken die voor iedereen 
toegankelijk zijn. De inrichting van de 
openbare ruimte kan bijdragen aan het 
bevorderen van toevallige ontmoeting.

Eenzaamheid

Maatschappelijke ontwikkeling
Eenzaamheid is al jaren een groot 
landelijke maatschappelijk vraagstuk, 
toont de gezondheidsmonitor van 
de GGD. Dit vraagstuk kan niet los 

worden gezien van de maatschappelijke 
veranderingen die de laatste decennia 
hebben plaatsgevonden. Zorgen voor 
elkaar is niet meer vanzelfsprekend en 
traditionele netwerken vanuit de kerk of 
sociale bewegingen zijn verdwenen of 
verkleind. Ook wonen families niet vaak 
meer bij elkaar om de hoek.3

In Rotterdam is de laatste jaren een 
sterke toename van eenzaamheid te 
zien en raken mensen door de grote 
van de stad snel uit beeld. Dit is een 
ontwikkeling die aandacht nodig heeft, 
zeker gezien de ontwikkelingen in de 
zorg waarbij er vanuit wordt gegaan dat 
mensen in eerste instantie een beroep 
doen op hun sociale netwerk. 

Soorten 
De GGD onderscheidt twee soorten 
eenzaamheid: sociaal en emotioneel. 
Bij sociale eenzaamheid is er een gemis 
van een ondersteunend netwerk met 
als gevolg gevoelens van verveling en 
eenzaamheid. Bij emotionele een-
zaamheid is er het gemis van intieme 
relaties met als gevolg gevoelens van 
verlatenheid en intens verdriet. Mensen 

in sociaal isolement ervaren vaak een 
combinatie van beiden.  De oorzaak 
van eenzaamheid kan heel divers zijn, 
maar er zijn een aantal risicofactoren, 
zoals leeftijd, lage sociaaleconomi-
sche status, alleenstaand, ontbrekend 
familienetwerk, niet-westerse herkomst 
en gezondheidsproblemen (waaronder 
GGZ problematiek). Bij veel mensen 
is er sprake van een combinatie van 
verschillende factoren. De mate waarin 
iemand participeert in de maatschappij 
hangt samen met de ervaren mate van 
eenzaamheid.4  

Aantallen 
Eens in de vier jaar neemt de GGD een 
gezondheidsmonitor af. In 2012 gaven 
45% van de volwassenen in de regio 
Rotterdam aan zich eenzaam te voelen, 
ten opzichte van 38% in 2008. In 2012 

5.1 Definitie Dikke van Dale 5.2 Definitie Groene Boek

5.1 — De Vries, 2014, p.7 
5.2 — Vanstiphout & De Vries, 2006, p.18
5.3 — De Vries, 2014, p.5
5.4 — De Vries, 2014, p.7
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loopt de stad Rotterdam in vergelijking 
met de vier andere grote gemeenten 
aan kop met een percentage van 49%. 
Binnen dit percentage vormen ouderen 
een grote groep. Er is vastgesteld dat 
24% van de 65-plussers in Rotter-
dam aangeeft niet over een netwerk 
te beschikken waar zij een beroep op 
kunnen doen.5 

Vermijden

Het is goed en belangrijk dat verschil-
lende bewonersgroepen elkaar tegen-
komen en zo leren samenleven. Om 
dat samen leven goed te laten verlopen 
moeten mensen zich ook kunnen terug-
trekken en afzien van een confrontatie. 
Een extreem voorbeeld van vermijden 
is de ‘gated community’, een groep 
gelijkgestemden die zich afschermt van 
de rest van de omgeving. Het andere 
uiterste is een studentenhuis met een 
gemeenschappelijke ruimte waar men 
doorheen moet om de eigen kamer te 
bereiken.6

De Amerikaanse sociaal psycholoog 
Irwin Altman heeft voor de gewenste 
balans tussen ontmoeten (het contact 
met anderen) en vermijden (privacy 
opzoeken) een schema opgesteld7. Als 
de wens voor contact met anderen gro-
ter is dan het daadwerkelijke contact 
met anderen wordt er eenzaamheid en 
sociale isolatie ervaren. Als het contact 
met anderen groter is dan de gewens-
te mate van contact kan dat ervaren 
worden als opdringerig en daarmee het 
indringen van de privacy.

In openbaar gebied moet dus voldoen-
de ruimte zijn voor afzondering, maar 
het gebied moet ook weer niet zo groot 
zijn dat deze men zich er verloren voelt. 
Ook moeten er meerdere routes zijn 
om de woonomgeving te betreden en 
te verlaten.8 

5.3 Schema Altman



5.2 Functioneel

Soorten activiteiten

Het verblijf in de openbare ruimte heeft 
te maken met een bepaalde activiteit 
die ervoor zorgt dat mensen de eigen 
woning verlaten. Jan Gehl onder- 
scheid hierin drie typen activiteiten9 : 
nodige activiteiten, optionele activitei-
ten en sociale activiteiten. Elke activiteit 
vraagt om andere ruimtelijke voorwaar-
den.

Nodige activiteiten
De nodige activiteiten zijn de activi-
teiten die in meer of mindere mate 
verplicht zijn. Dagelijkse activiteiten 
zoals naar school of naar werk gaan, 
boodschappen doen, wachten op een 
persoon of op de bus. Degene die 
de activiteit uitvoert is verplicht om 
hieraan deel te nemen. Omdat deze 
activiteiten nodig zijn kunnen zij met 
architectuur maar weinig worden 
beïnvloed. De fysieke omgeving is geen 
voorwaarde voor het uitvoeren van de 
activiteit.  

Optionele activiteiten
Optionele activiteiten zijn activiteiten 
waaraan wordt deelgenomen als een 
persoon hier zin in heeft en als plaats 
en tijd dit mogelijk maken. Onder 
deze categorie vallen bijvoorbeeld een 
wandeling maken, op een plaats blijven 
hangen, ergens gaan zitten en zonnen. 
Deze activiteiten vinden alleen plaats 
wanneer de condities van de ruimte 
gunstig en uitnodigend zijn. Daarom 
zijn optionele activiteiten belangrijk 
voor de planning en het ontwerp van de 
fysieke ruimte. 

Sociale activiteiten
Sociale activiteiten zijn alle activiteiten 
die afhankelijk zijn van de aanwezigheid 

5.4 Optionele (boven) en sociale (onder) 
activiteit. 

5.5 — De Vries, 2014, p.6
5.6 — Vanstiphout & De Vries, 2006, p.20
5.7 — Altman, 1975
5.8 — Vanstiphout & De Vries, 2006, p.20
5.9 — Gehl, 2011, p.9-12
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van andere mensen in de publieke 
ruimte en volgens Gehl de belangrijkste 
activiteiten die kunnen plaatsvinden 
in een publieke ruimte. Onder deze 
activiteiten vallen bijvoorbeeld spelen-
de kinderen, elkaar begroeten en het 
houden van een gesprek, verschillende 
soorten gemeenschappelijke activi-
teiten en tot slot de meest algemene 
sociale activiteit, namelijk het zien en 
horen van andere mensen. 

Om ontmoeting te stimuleren is het 
nodig ervoor te zorgen dat sociale acti-
viteiten plaatsvinden. Deze activiteiten 
kunnen echter niet worden ontworpen, 
maar zijn een gevolg van de aanwezig-
heid van anderen. Om de aanwezigheid 
van mensen te stimuleren is het dus 
belangrijk voldoende ruimte te bieden 
voor optionele activiteiten, zodat de so-
ciale activiteiten, en daarmee ontmoe-
ting, kunnen voorkomen. Het is dus 
belangrijk een omgeving te scheppen 
waarin ruimte wordt geboden om te 
verblijven met de juiste verblijfskwali-
teiten, zoals bescherming tegen verkeer 
en weersomstandigheden. Om te zor-
gen dat er meer gebruik wordt gemaakt 
van de publieke ruimte is het belangrijk 
om meer activiteiten aan te bieden dan 
lopen en zitten. 

Functies verschillend per 
doelgroep

Wouter van Stiphout stelt dat er geen 
ontmoetingsplek is die alle doelgroepen 
dient. Iemands culturele achtergrond, 
levensfase of leeftijd kan er voor zorgen 
dat de ene ontmoetingsplek prettig 

aanvoelt en de ander niet. Voor moeder 
met kleine kinderen is de combinatie 
van een ontmoetingsplek en een speel-
gelegenheid aantrekkelijk, voor anderen 
(juist) niet.10

Hajer en Reijndorp beamen dit gegeven 
door te stellen dat ‘’het idee van een 
‘zuiver’ en plaatsgebonden publiek do-
mein waar alle groepen uit te samenle-
ving gebruik van maken, moet worden 
losgelaten’’11. Publiek domein is niet 
hetzelfde als openbare ruimte. Openba-
re ruimte is voor iedereen vrij toegan-
kelijk en dus niet privé. Het publieke 
domein vindt wel plaats in de openbare 
ruimte, maar niet alle openbare ruimte 
is publiek domein. Het publiek domein 
is de plek waar we andere mensen te-
genkomen en waar we geconfronteerd 
worden met andermans gedrag, ideeën 
en voorkeuren. De letterlijke definitie 
die gegeven wordt voor publiek domein 
is ‘’the sphere of social relations going 
beyond our own circle of friendships, 
and of family and professional rela-
tions. The idea of the public realm is 
bound up with the idea of expanding 
one’s mental horizons, of experiment, 
adventure, discovery, surprise’’12. De 
veronderstelling dat het publiek domein 
door ontmoeting tussen al die verschil-
lende groepen moet lijden tot grote 
verbroedering wordt gezien als de 
grootste hindernis voor het tot stand 
brengen van publiek domein. 

Verblijfskwaliteit

Het is belangrijk dat de ontmoetings-
plek verblijfskwaliteit heeft. Dat wil 

zeggen dat er omstandigheden zijn 
waardoor er op een prettige manier 
langer op een plek verbleven kan wor-
den. Er zijn veel elementen denkbaar 
die de verblijfskwaliteit verhogen. Dit 
kunnen bankjes zijn, waar op uitgerust 
kan worden en waar er een gesprek 
gevoerd kan worden. Zeker voor men-
sen die minder goed te been zijn is het 
belangrijk om tussen huis en plaats van 
bestemming uit te kunnen rusten. De 
verblijfskwaliteit van een plek kan ook 
verhoogd worden door het toevoegen 
van horecagelegenheid en toiletgebou-
wen, wat het voor mensen mogelijk 
maakt om ergens langere tijd te verblij-
ven. Voor deze verblijfsplaatsen is het 
belangrijk om rekening te houden met 
verschillende weersomstandigheden. 
Mensen willen in de zon kunnen zitten, 
maar ook schaduw kunnen opzoeken 
als het te warm is en kunnen schuilen 
als het regent.

Jan Gehl onderscheidt twaalf criteria 
voor de kwaliteit van de beleving van 
de publieke ruimte op menselijke oog-
hoogte13. Deze eisen hebben betrekking 
op de bescherming en veiligheid van 
de mens, het comfortabele gebruik van 
de ruimte en de rol van architectuur en 
ontwerp. De eisen rondom bescher-
ming en veiligheid zijn het belangrijkst. 
Als een van de eisen niet kan worden 
gewaarborgd, hebben de andere eisen 
ook geen betekenis. De eisen op het 
gebied van comfort hebben vooral te 
maken met het uitnodigen van mensen 
om de belangrijkste activiteiten in de 
publieke ruimte uit te voeren: lopen, 
staan, zitten, zien, praten, luisteren en 
zelfexpressie. Het thema ‘delight’ staat 
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5.5 De 12 kwaliteitseisen van Jan Gehl

5.10 — Vanstiphout & De Vries, 2006, p.20
5.11 — Hajer & Reijndorp, 2001, p. 116
5.12 — Hajer & Reijndorp, 2001, p.12
5.13 —  Gehl, 2010, p. 239
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niseerd samen komen, kan een gevoel 
van gelijkgestemdheid en saamhorig-
heid teweeg brengen door hun over-
koepelende rol bij gedeelde belangen 
en gelijkgerichte belangstelling.15

Er zijn verschillende soorten van sa-
menhorigheidsgevoel te onderscheiden 
die te maken hebben met de verdeling 
van aandacht van de aanwezigen. Een 
kerk is een voorbeeld van een plek 
waar de aandacht geconcentreerd is. 
Tijdens de dienst is de aandacht van de 
aanwezigen gericht op de plaats waar 
de spreker staat. Mensen zien elkaars 
rug. In theaters of stadia zijn gelijke 
sociale patronen te ontdekken. Hier 
tegenover staan ruimte met gespreide 
aandacht. Voorbeelden hiervan zijn 
straten en pleinen, cafés en lobby’s. 
De ruimten zijn niet op één dezelfde 
actie gericht en de gebruiker kan naar 
eigen intentie zijn weg bewandelen. Bij 
georganiseerde evenementen, zoals 
een voetbalwedstrijd, kan het saam-

voor goede architectuur en design. Dit 
thema moet worden gezien als een pa-
raplu die alle andere thema’s overdekt. 
Uiteraard moet er rekening worden 
gehouden met de verschillende dag- en 
nachtsituaties en de verandering van de 
plek gedurende de vier seizoenen.

Gehl stelt dat alle best functionerende 
publieke ruimte wereldwijd voldoen aan 
alle bovengenoemde kwaliteitseisen. 
Geen enkele eis moet worden uitgeslo-
ten. 

Handel

De basis reden voor sociale uitwis-
seling is van oudsher handel, stelt 
Hertzberger14. In alle vormen van de 
maatschappij vindt dit plaats op straat. 
In de open lucht of in een markthal. 
Stad en land komen samen als de boer 
zijn producten verkoopt en met de 
opbrengst weer producten uit de stad 
haalt. Tussen die handel door wordt er 
nieuws uitgewisseld en gediscussieerd. 

Hedendaags zou dit vertaald kunnen 
worden naar winkelstraten en winkel-
centra. Mensen komen hier om iets te 
halen. De behoefte aan ontmoeting is 
dan niet de reden voor de komst op 
deze plekken, maar door de concen-
tratie van mensen kan er hier sociale 
uitwisseling plaatsvinden. 

Saamhorigheid

Ruimte waar sociaal leven plaatsvindt 
en waar mensen spontaan of georga-

5.7 Diagram concentreerde aandacht5.6 Saamhorigheid bij een voetbalwedstrijd

horigheidsgevoel groot zijn, maar het 
sociale contact slechts afstandelijk. 
Mensen komen dan doelgericht voor de 
activiteit.
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5.3 Visueel

Andere mensen een activiteit zien of 
horen uitvoeren nodigt uit om deel 
te nemen. Als voorbeeld een pleintje 
in een stad, waar omheen woningen 
gesitueerd zijn. De woonkamers van 
de woningen kijken uit op het plein. 
Als er een kind met een voetbal op het 
plein speelt stroomt het plein binnen 
mum van tijd vol met andere kinderen 
die mee komen spelen.16 Wat factoren 
en voorwaarden zijn voor visuele en 
auditieve relaties tussen mensen wordt 
besproken aan de hand van theorie van 
Jan Gehl en Herman Hertzberger.

Zien en gezien worden

Hertzberger stelt dat de ruimte als ka-
talysator moet dienen om te zien en ge-
zien te worden17 en dat het essentieel is 
voor het functioneren van een gebouw 
dat mensen elkaar door de organisatie 
ervan daadwerkelijk tegen komen18. 
In het ontwerp kunnen zichtrelaties, 
trefkansen en ontwijkmogelijkheden in 
zekere mate worden beïnvloed. Om dit 
te kunnen doen zijn er verschillende 
middelen ter beschikking:

•	Het strategisch plaatsen van zicht-
lijnen

•	Verblijfsplekken creëren
•	Loopwegen laten kruisen
•	Plaatsen van vides, treden en bruggen
•	Gebruik maken van licht en donker 

als contrasten
•	Mate van transparantie

Horen en zien

Horen en zien zijn volgens Gehl de 
belangrijkste en meest voorkomende 
vormen van contact tussen mensen in 
de publieke ruimte. Het zien en horen 
van andere mensen verschaft infor-
matie, overzicht en inspiratie. Het kan 
ook de start zijn van een begin: alle 

?

?

5.8 Zichtrelaties volgens Hertzberger

5.14 — Hertzberger, 1991, p. 68
5.15 — Hertzberger, 1999, p. 135
5.16 — Vanstiphout & De Vries, 2006, p.20
5.17 — Hertzberger, 1999, p. 136
5.18 — Hertzberger, 1999, p. 156
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intensievere contacten beginnen met 
zien en horen. 

Er zijn factoren die gebruikt kunnen 
worden in het ontwerpproces zodat er 
uitgenodigd wordt tot zien en horen in 
de fysieke ruimte19. Deze zijn als volgt:
•	De zichtlijnen moeten niet onderbro-

ken worden
•	Mensen moet zich op korte afstand 

van elkaar bevinden
•	Mensen moeten zich bewegen met 

lage snelheid
•	Mensen moeten zich bevinden op 

hetzelfde niveau
•	Mensen moeten georiënteerd zijn 

richting de activiteit

Horizontale zichtrelaties

Om de visuele en auditieve relatie 
tussen mensen tot stand te brengen is 
afstand een belangrijke factor. Mensen 
kunnen worden waargenomen vanaf 
een afstand van 100 meter. Tussen de 
25 en 100 meter gebeurt er weinig. 25 
meter is de grens vanaf waar we ander-
mans emoties en gezichtsuitdrukkingen 
kunnen waarnemen. Hoe kleiner de 
afstand tussen mensen, hoe intenser 
de communicatie is. 20 Jan Gehl onder-
scheidt verschillende afstanden.21

Intieme afstand 
0 – 45 cm, afstand waar intense gevoe-
lens worden uitgedrukt, zoals tederheid 
en liefde, maar ook woede.

Persoonlijke afstand
0.45 – 1.30 m, de afstand voor conver-
satie tussen goede vrienden en familie 
aan bijvoorbeeld de eettafel.

5.9 Factoren die uitnodigend of afstotend werken

Sociale afstand
1.30 – 3.75 m, de afstand voor conver-
satie tussen vrienden, kennissen, buren 
of collega’s rondom bijvoorbeeld de 
koffietafel in een zithoek. 
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Verticale zichtrelaties

Net als de maximale afstanden voor 
horizontale zichtrelaties zijn er ook li-
mieten aan het zicht tegen een gebouw 
op, ofwel het verticale zicht. Contact 
tussen gebouw en straat vindt plaats 
van de eerste tot vijfde bouwlaag. Deze 
afstanden, horizontaal en verticaal, 
kunnen worden gebruikt in het ont-
werpproces om er zo voor te zorgen 
dat de desgewenste communicatie kan 
plaatsvinden.

Jan Gehl stelt echter wel dat het voor 
de communicatie tussen mensen het 
beste is als mensen zich op gelijk 
niveau bevinden. Hierin verschilt hij 
van Hertzberger die in zijn ontwerpen 
veel gebruik maakt van vides, treden 
en bruggen om er voor te zorgen dat 
mensen zien en gezien kunnen worden 
in het gebouw.

Straatbeeld

De gevels van gebouwen scheiden het 
interieur van de straat en zijn zo de 
overgang tussen gebouw en stad. Voor 
de aantrekkelijkheid en het functioneren 
van straat is deze begane grond laag, 
ofwel de plint, erg belangrijk. Gesloten 
gevels zijn niet goed voor de leefbaar-
heid van de straat en de veiligheid, 
vooral als het donker wordt.22 De plint 
is de communicatie naar buiten toe 
en kan ervoor zorgen dat voetgangers 
uitgenodigd worden om het gebouw 
te betreden en gebruik te maken van 
zijn functies. Intern een gebouw geldt 
dit principe ook. Scheidingswanden 

5.10 Verschillende afstanden. Van boven 
naar onder: Intieme afstand, persoonlijke 
afstand, sociale afstand en publieke afstand

5.11 Gevarieerd straatbeeld

5.12 Eentonig en gesloten straatbeeld

5.13 Transparante wanden in een interieur
Publieke afstand
Groter dan 3.75 m, de afstand in meer 
formele situaties. Rondom publieke 
figuren of docenten, waar de commu-
nicatie eenzijdig is of wanneer iemand 
een bijeenkomst wil bijwonen, maar er 
niet actief bij betrokken wil zijn. 5.19 — Gehl, 2010, p. 236

5.20 — Gehl, 2010, p. 34
5.21 — Gehl, 2011, p. 69
5.22 — Gehl, 2010, p. 240
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5.14 Contact met gebouw en begane grond

zijn de overgangen tussen kamer 
en gebouw en kunnen mensen 
uitnodigen tot binnenkomst of 
juist laten zien dat een kamer 
privé ruimte is. 
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5.4 Logistiek

Binnen gebouwen, maar ook in steden, 
bewegen mensen zich van plek A naar 
plek B. De manier waarop ruimte in 
gebouwen, of belangrijke punten in 
steden zijn ontworpen en  geordend 
bepalen de routes die worden afgelegd. 
Door slimme logistiek kan de trefkans 
tussen mensen worden vergroot en 
daarmee de ontmoeting. 

Trefkansen

Ruimte moeten zo worden georga-
niseerd dat ze meer aanleiding en 
gelegenheid bieden om sociaal contact 
aan te gaan. Dit kan onder meer door 
het vergroten van trefkansen. De 
trefkansen staan sterk in verband met 
de bewegingspatronen in een ruimte. 
Als voorbeeld een foyer van een theater 
waar vanuit verschillende zalen mensen 
samenkomen om wat te drinken, 
elkaar op te zoeken of om zichzelf te 
laten zien. Ditzelfde patroon is onder 
meer te vinden in cafés, discotheken 
en musea. Deze plekken, waar de 
aandacht gespreid is, zijn geschikt als 

milieu om sociale uitwisseling te laten 
plaatsvinden. 

Gebouw als stad

In een stad zijn de ruimten in het open-
bare gebied, zoals pleinen en straten, 
de plaats voor sociale activiteit. Dit 
worden ook wel de woonkamers
van de stad genoemd. Maar sociale 

ruimten kunnen overal gevonden wor-
den waar mensen met elkaar te maken 
hebben, ook binnen de muren van een 
gebouw. Daarom pleit Hertzberger 
ervoor om de gebouwen die collectief 
worden gebruikt meer als stad te or-
ganiseren . Deze gebouwen vragen om 
een inwendige structuur van straten en 
pleinen. Door onderscheid te maken 
in ‘openbare’ straten en vertakkingen 
met daaraan privé ruimten moet het 
voor iedereen mogelijk zijn om de weg 
te vinden, ook zonder voorkennis. Het 
stedelijke karakter van het gebouw kan 
gesuggereerd worden door een verdie-
pingshoogte toe te passen die groter 
is dan de standaard verdiepingshoogte 
en door het gebruik van natuurlijk 
daglicht. 

5.15 Diagram gespreide aandacht

De informatie in deze paragaaf is gebaseerd op 
‘De ruimte van de architect - Lessen in architec-
tuur 2’  van Herman Hertzberger. Geraadpleegde 
pagina’s zijn 134-137 en 156. 
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Collectieve en sociale ruimte

De term collectief wordt nadrukkelijk 
gebruikt voor ruimte waar het sociale 
leven plaatsvindt en waar mensen 
spontaan of georganiseerd samen kun-
nen komen. Hertzberger stelt een aantal 
punten die in acht genomen moeten 
worden om ervoor te zorgen dat een 
collectieve ruimte daadwerkelijke een 
sociale ruimte wordt.

Afmetingen
Er zijn grotere afmetingen nodig dan 
de ruimte waarin gewoond wordt. Dit 
heeft er simpelweg mee te maken dat 
er meer mensen gebruik van de ruimte 
maken dan een huishouden van de 
woning. Door de vergroting van schaal 
kan de ruimte imponerend zijn en een 
belangrijke plek innemen in het stede-
lijk weefsel. Waar mensen zich vroeger 
in stoa’s, badhuizen en kerken verza-
melden gebeurt dat vandaag de dag 
vaker op stations en in winkelcentra. 

Uitnodigend en toegankelijk
De ruimte moet uitnodigend en toegan-
kelijk zijn. Gebouwen die een belang-
rijke rol spelen in het sociale leven van 
een stad moeten dat naar buiten tonen. 
En dan niet door middel van torens of 
koepels, maar door zoveel mogelijk 
van de interne stedenbouwkundige 
organisatie herkenbaar te maken naar 
buiten toe.

Kenmerken doelgroep
Voor het ruimtelijke concept van het 

5.16 Foyer Chassé Theater Breda, Herman Hertzberger (1995)

gebouw moet er gebruik gemaakt 
worden van de gemeenschappelijke 
kenmerken van de betreffende groep . 
Er kunnen vragen worden gesteld die 
te maken hebben met de activiteiten, 
zoals ‘Vinden er vergaderingen plaats?’ 
of ‘Waar komt men samen tijdens de 
koffiepauze?’. Of vragen die gaan over 
de grootte van het aantal gebruikers, 
zoals ‘Komen er veel bezoekers over de 
vloer?’ of ‘Wordt er veel samengewerkt 
tussen verschillende afdelingen?’. 
Door het analyseren van de dagelijkse 
activiteiten kunnen er punten worden 

gedefinieerd waar ontmoeting tussen 
gebruikers kan plaatsvinden. 

Door ruimtelijke organisatie kunnen 
trefkansen worden vergroot en een 
aantrekkelijke werking hebben die 
mensen bij elkaar brengt en houdt. Er 
moeten voorwaarden worden verschaft 
om de aandacht van mensen op elkaar 
te richten en vast te houden. Boven-
genoemde punten kunnen daarbij als 
handvaten dienen. 
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De buurt is een belangrijke context 
voor sociaal verkeer. Op straat, in de rij 
bij de bakker en bij openbare voorzie-
ningen komen mensen elkaar tegen. Al 
die ontmoetingen buitenshuis dragen 
bij aan hoe men de wijk ervaart en 
de eigen positie binnen de wijk. Door 
ontmoetingen die zich herhalen kan 
er publieke familiariteit ontstaan, dat 
bijdraagt aan het gevoel van veiligheid 
en het thuis voelen. Deze paragraaf 
gaat over typen ontmoeting in de wijk, 
de effecten ervan en hoe de kans op 
ontmoeting vergroot kan worden. 

De openbare ruimte

Talja Blokland onderscheidt twee 
functies van de openbare ruimte: door-
gangsruimte en verplaatsruimte. De 
doorgangsruimte is de ruimte tussen 
huis en bestemming waarin men zich 
van A naar B verplaatst. De openbare 
ruimte wordt verblijfsruimte als men 
er ontspant, speelt of sport. De buurt 
wordt een belangrijke context voor veel 
sociaal verkeer.  

5.5 Ontmoeting in de wijk

De buurt

De rol van de buurt is met de tijd 
verandert. Mensen zijn hun leven 
gevarieerder gaan invullen en moderne 
communicatietechnieken en toegang 
tot vervoer zorgen ervoor dat het 
eenvoudiger is om sociale contacten 
aan te gaan en te onderhouden buiten 
de eigen buurt. Dat wil niet zeggen dat 
de buurt onbelangrijk is geworden. 
Mensen vinden het niet prettig om in 
een omgeving te wonen waar zij geen 
idee hebben wij de andere buurtbewo-
ners zijn. 

Sporadische ontmoeting

Sporadische ontmoeting is onverwach-
te en onbedoelde ontmoeting in de 
openbare ruimte met mensen die je niet 
opnieuw zult tegenkomen. Deze ont-
moetingen laten wel sporen na en dra-
gen bij aan de beeldvorming, voorkeur 

5.17 Verplaatsen in de openbare ruimte 5.18 Verblijven in de openbare ruimte

Alle informatie uit deze paragraaf is afkomstig 
uit het essay ‘Ontmoeten doet ertoe’, wat Talja 
Blokland op verzoek van Vesta schreef in 2008.
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en verwachting van de ruimte waar de 
ontmoeting plaatsvindt. Alhoewel de 
ontmoetingen niet bijdragen aan een 
meetbaar aantal vrienden en kennissen 
in de buurt, draagt het wel bij aan het 
vormen van een eigen sociale plaats en 
het thuisgevoel. Planning en inrichting 
van de openbare ruimte kan sporadi-
sche ontmoeting bevorderen. Ondanks 
goede planning en inrichting is het niet 
vanzelfsprekend dat er allerlei sociale 
verbanden uit voortkomen, maar zon-
der effecten zijn ze evenmin.

Herhaalde ontmoeting: publieke 
familiariteit

Door herhaalde ontmoeting ontstaat 
publieke familiariteit. Hiervan is sprake 
als je kennis over anderen opdoet, ze 
herkent, maar nog niet tot je kenissen-
kring rekent. Er worden twee dimensies 
onderscheden: toegankelijkheid en 
privacy. Toegankelijkheid gaat om de 
vraag in hoeverre ruimtes toegankelijk 
zijn, met publiek en privaat als de twee 
uitersten. Privacy gaat om het bepalen 
wanneer, hoe en welke informatie we 
over onszelf geven, met intiem en ano-
niem als de twee uitersten. Informatie 
over anderen wordt verkregen via een 
praatje en dus direct contact of via der-
den waarvan je een gesprek opvangt. 
Het gaat er niet om dat iedereen daar-
door met elkaar bevriend raakt, maar 
dat men in staat is om anderen sociaal 
te plaatsen en in te kunnen schatten, 
ook in lastige situaties. Het gaat dus 
om vertrouwen of wantrouwen en daar-
mee het gevoel van veiligheid. Publieke 
familiariteit maakt het eenvoudiger je 
thuis te voelen op een bepaalde plek. 

Sociale netwerken

Alhoewel het idee dat sociale netwer-
ken bijdragen aan stevige buurten 
algemeen is aanvaard, zijn er een aantal 
interessante ontdekkingen gedaan. Er 
is gebleken dat stevige buurtnetwerken 
niet tot meer sociale controle leiden, er 
in gemengde wijken niet meer gemeng-
de netwerken van buurtbewoners zijn 
dan in andere wijken en dat autochtone 
buurtbewoners netwerken hebben met 
mensen die hetzelfde zijn, zelfs als zij 
voor diversiteit in de buurt kwamen 
wonen. Verschillende bevolkingsgroe-
pen mengen gaat dus niet gemakkelijk 
en ook betere sociale controle is niet 
te verkrijgen door buurtnetwerken. Het 
vergroten van d ontmoetingskans blijft 
echter belangrijk, want zonder ontmoe-
ting kan er in ieder geval geen netwerk 
ontstaan. 

Duurzame sociale relatie

Herhaalde ontmoetingen kunnen over-
gaan in duurzame persoonlijke relaties. 
Deze relaties hebben gevolgen voor het 
sociaal kapitaal: de mate waarin men-
sen toegang hebben tot hulpbronnen 
door het kennen van anderen. Vooral 
voor mensen in een achterstands-
positie is het belangrijk om kansen 
te ontwikkelen voor het aangaan van 
sociale relaties waaruit hulp verkregen 
kan worden. Er zijn drie soorten hulp-
bronnen te onderscheiden:
•	Toegang tot informatie en nieuwe 

inzichten
•	Toegang tot sociale steun
•	Toegang tot sociale stijging (voor-

beeld: een relatie die een werkloze 
aan een baan helpt)

Toegang tot informatie kan verkregen 
worden uit zowel duurzame relaties als 
uit sporadische ontmoeting. Aan de 
basis van een relatie waar sociale steun 
uit voortkomt lag ooit ook ontmoeting, 
maar dit hoefde niet in de buurt te zijn 
geweest. De buurtbewoner speelt hier-
bij een geringe rol, omdat er gebleken 
is dat men voor het bespreken van 
grote problemen niet direct naar buren 
gaat. Voor sociale stijging doen relaties 
in de buurt er ook minder toe. Zelfs in 
gemengde wijken blijkt het lastig om 
mensen van verschillende sociale en 
etnische groepen met elkaar in contact 
te brengen en elkaar te helpen. Sociale 
stijging betreft de maatschappelijke 
positie, wat te maken heeft met de 
persoonlijke situatie en waar mensen 
gereserveerd over kunnen zijn.  Publie-
ke familiariteit heeft dus beperkingen 

5.19 De twee dimensies van publieke 
familariteit

Publieke 
familiariteitpubliek privaat

anoniem

intiem
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in de toegang tot sociale stijging, maar 
zonder deze familiariteit kunnen er in 
ieder geval geen netwerken tot stand 
waaruit bovenstaande hulpbronnen.

Soorten ontmoetingsruimten

Publieke familiariteit stelt mensen 
in staat om kennis over anderen te 
verwerven en is daarmee het kader 
voor verbinden. Het draagt bij aan onze 
keuzevrijheid om relaties met buurt-
genoten te beginnen, maar wat voor 
ontmoetingsruimte zijn er nodig om 
uit toevallige ontmoeting daadwerkelijk 
een relatie op te bouwen? De Raad 
voor Maatschappelijke Ontwikkeling 
(RMO) onderscheidt hiervoor drie 
typen ontmoetingsruimte.

Vanzelfsprekende ontmoetings-
plek
Op deze plekken komen mensen omdat 
zij er iets te zoeken hebben, zonder dat 
ontmoeten een doel of verplichting is. 
Als voorbeeld de wachtkamer van de 
dokter waar een geblesseerde sport-
man tegelijk wacht met een zwangere 
vrouw of een oude man met rollator.

Multifunctionele ontmoetingsplek
Op deze plekken komen mensen 
ook voor andere redenen dan de 
ontmoeting zelf. Als voorbeeld een 
wijkcentrum waar de taalles tegelijk 
plaatsvindt als de bingo en schilder-
cursus. Wekelijks komen mensen op 
hetzelfde tijdstip binnen en halen zij 
bij de centrale bar een kopje koffie. 
Door logistiek en het herhaaldelijk zien 5.21 Small talk bij de tramhalte

5.20 Vanzelfsprekende ontmoeting in de wachtkamer
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in multifunctionele settings en op 
basis van levensloopspecifieke 
kenmerken (overeenkomst, in 
plaats van verschil).

Weven en verknopen

Volgens Blokland is het belangrijk, 
wanneer men ontmoeten wil bevorde-
ren om de leefbaarheid te verbeteren, 
om onderscheid te maken tussen de 
‘weven’ en ‘verknopen’. Met weven 
wordt het alledaagse langs elkaar heen 
schuiven van mensen bedoelt. Ontmoe-
ting die plaatsvindt in het verplaatsen 
van A naar B door de openbare ruimte, 
waarbij ontmoeting niet het doel is. 
Verknopen gaat om het aangaan van 
duurzame relaties waaruit sociale net-
werken ontstaan. Weven en verknopen 
zijn beide belangrijk, om verschillende 
redenen. De sporen die sporadische 
ontmoetingen nalaten zijn belangrijk 
voor het thuisgevoel. Als contacten 
zich gaan herhalen er publieke familia-
riteit ontstaat kan dat een positief effect 
hebben op de beleving van de buurt, 
ook als men enkel kennis opdoet over 
anderen en niet daadwerkelijk kennis 
met ze maakt. 

van dezelfde gezichten wordt de kans 
vergroot op potentieel contact. 

Levensloopspecifieke ontmoe-
tingsplek
De plekken kunnen mensen verbinden 
doordat zij zich in dezelfde levensfase 
zitten, dezelfde interesses en belangen 
hebben, maar ook dezelfde onzekerhe-
den en vraagstukken. Ouders van kleine 
kinderen kunnen met dezelfde proble-
men kampen, maar door de keuze van 
kinderdagverblijf of zelfs supermarkt 
komen zij niet met elkaar in aanraking. 

Blokland noemt is haar essay naast 
bovenstaande aanbevelingen nog 
een aantal punten waarop gelet moet 
worden om ontmoeting in een wijk te 
bevorderen:
•	 Monotone buurten bieden weinig 

mogelijkheid tot sporadische 
ontmoeting. Diversiteit in functie, 
verschillende looproutes, halten 
voor openbaar vervoer en aantrek-
kelijke verblijfsruimten bieden die 
mogelijkheid wel. 

•	 Om de leefbaarheid van buurten en 
wijken te bevorderen is het belang-
rijk om de openbare ruimte zo in te 
richten dat men uitgenodigd wordt 
tot small talk. 

•	 Buurten zijn gebaat bij ongeorga-
niseerde plekken die uitlokken tot 
herhaald bezoek op een vrijblijven-
de manier. 

•	 Ontmoeten dat meer op moet leve-
ren dan eenmaligheid en de kans 
op duurzame relaties zo groot 
mogelijk wil maken is gebaat bij 
vanzelfsprekendheid en herhaling, 
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Aanbevelingen Talja Blokland

1. Haal weven en knopen in het samenleven niet door elkaar.

2. Erken dat alledaags sociaal verkeer ertoe doet, ook als het verder ner-
gens toe leidt.

3. Alledaags sociaal verkeer draagt bij aan ‘thuis’, vooral wanneer er spra-
ke is van publieke familiariteit.

4. Alledaags sociaal verkeer kan, in goed doordachte settings van diversi-
teit, toegang bieden tot nieuwe informatie en inzichten.

5. Stel je hogere idealen als sociale cohesie en integratie, dan zijn speci-
fieke ontmoetingsplekken vereist die vanzelfsprekend zijn en waar men 
herhaaldelijk komt.

6. Verknopen, of het bevorderen van duurzaam contact, kan bevorderd 
worden via herhaald vanzelfsprekend ontmoeten dat georganiseerd wordt 
rond overkeenkomst en niet verschil.

7. Eenmalige ontmoeting - al dan niet georganiseerd of bedacht - kan 
bijdragen aan de ervaring van thuis in de buurt en wellicht de veiligheid.
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6. TYPOLOGIE
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6.1 Gemeenschappelijk wonen

groepen was reactie én kritiek op 
de overheersende ieder-voor-zich-
mentaliteit van de jaren vijftig en 
zestig. Er waren in die tijd veel meer 
initiatieven voor groepswonen, de 
communebeweging was daarvan 
misschien wel de bekendste en 
meest fanatieke. Centraal Wonen 

Onder gemeenschappelijk wordt 
verstaan: alle vormen van wonen 
waarbij meerdere huishoudens één of 
meer ontmoetings- en/of werkruimten 
gemeenschappelijk gebruiken en 
beheren, waarbij het lidmaatschap 
vrijwillig is en de groep zelf beslist over 
de toelating van nieuwe leden.1

Gemeenschappelijk wonen, ook met 
generaties gecombineerd, is niet 
een nieuw concept. Vroeger was het 
in Nederland heel gewoon om met 
families samen te wonen in een huis. In 
sommige landen is dat nog steeds een 
veel voorkomend principe. 

Centraal Wonen2

Centraal Wonen (of ‘co-housing’) is een 
woonvorm waarbij ieder huishouden 
beschikt over een zelfstandige 
woning of wooneenheid en daarnaast 
gemeenschappelijke voorzieningen en 
ruimten met elkaar deelt.
Het CW-concept ontstond rond 1970 
in Denemarken. Het eerste Centraal 

Wonenproject in Nederland werd in 
1977 opgeleverd: De Wandelmeent in 
Hilversum.

Flip Krabbendam, al sinds 1973 bij 
Centraal Wonen betrokken, over 
de begintijd van Centraal Wonen: 
‘‘De wens om samen te wonen in 

6.1 De Wandelmeent, Hilversum. Ontwerp: Leo de Jonge en Pieter Weeda
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was veel gematigder, maar de basis 
was hetzelfde: maatschappijkritiek. 
De eerste CW-ers wilden zich niet 
langer isoleren in de burcht van het 
eigen huis, en stoorden zich aan de 
ongelijkheid tussen de verschillende 
maatschappelijke klassen. Door in 
groepen te wonen kon je het ‘ieder 
voor zich’ en de ongelijkheid de rug 
toekeren. In een groep stond je open 
voor de anderen en in het contact met 
die anderen kon je de sociale strijd en 
de ongelijkheid achter je laten als iets 
primitief van vroeger.” 

In Nederland zijn er ongeveer 100 
Centraal Wonen-projecten. Het aantal 
woningen of wooneenheden per project 
wisselt tussen de vier en 160.
 

Woongroep

Een woongroep is een groep van 
samenwonenden die gezamenlijk 
allerlei dagelijkse, huishoudelijke 
aangelegenheden verrichten. Van een 
woongroep spreken we als het gaat om 
ten minste drie personen, zonder dat 
er sprake is van een gezinsverband of 
liefdesrelaties.3 Een voorbeeld hiervan 
is het studentenhuis.

Commune

Een commune is een leef- en/
of woongemeenschap waar alles 
gezamenlijk wordt gedaan. Alle of bijna 
alle (materiële) bezittingen zijn van de 
gehele gemeenschap. De bedoeling is 
dat door de individuele leden van de 

gemeenschap alleen gebruikt wordt 
wat nodig is.4 

In de jaren zestig en zeventig werden 
er vele communes gesticht door 
bevlogen jongeren, die de ‘burgerlijke 
en kapitalistische maatschappij’ van 
hun ouders de rug toekeerden en 
de idealen van de hippies en flower-
powerbeweging in praktijk probeerden 
te brengen.
In de praktijk gingen deze communes 
meestal al snel ten gronde door 
onderlinge ruzies over de te volgen 
koers, interne gezagsverhoudingen en 
slechte voorbereiding. Vaak probeerde 
een kleine groep of enkeling alle macht 
naar zich toe te trekken en soms 
groeide de oorspronkelijke commune 
zo uit tot een dictatoriaal geregeerde 
sekte. Van de oorspronkelijke 
communes waren er maar enkele die 
levensvatbaar bleken.5

Kangoeroewoning

Een kangoeroewoning is een 
woonvorm waarbij mensen die zorg 
nodig hebben toch zelfstandig kunnen 
wonen en deel kunnen uitmaken van 
het huishouden van een mantelzorger. 
De woning bestaat uit twee zelfstandige 
woningen (de buidel- en hoofdwoning) 
met elk eigen voorzieningen als 
badkamer, woonkamer, keuken en 
slaapkamer. De twee woningen zijn 
naast elkaar of boven elkaar geplaatst 
en door middel van een tussendeur 
of tussentrap van elkaar gescheiden. 
De buidelwoning is gelijkvloers, 
de hoofdwoning kan uit meerdere 

6.2 Principeschets kangoeroewoning

lagen bestaan. Het uitgangspunt van 
een kangoeroewoning is dat men 
kan zorgen voor bijvoorbeeld een 
gehandicapt kind of ouders, maar toch 
een gezinsleven kan leiden in de eigen 
woning.6

Aantal woningen 

Het aantal woningen waar het 
gemeenschappelijke wonen aan 
moet voldoen ligt niet vast. Er is ook 
niet een type of aantal beter dan het 
andere. Opvallend is dat de grotere 
gemeenschappen meer voorzieningen 
voor de wijk bevatten. 

6.1 — Gemeenschappelijk Wonen, z.d.
6.2 — Omslag, z.d.
6.3 — Woongroepen, z.d.
6.4 — Duurzaam Zwolle, z.d.
6.5 — Ulucan & Zaal, z.d.
6.6 — Postbus vijftijf plus, z.d.
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7. LOCATIE
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Motivatie locatiekeuze

Binnen het afstudeertraject aan de 
Veldacademie is er onderzoek gedaan 
naar het concept ‘Dorpsplein’. Dit 
concept is bedacht door de Parasol-
groep, een groep van zorg- en welzijns-
partijen in het Rotterdamse deelgebied 
IJsselmonde die in 2014 een samen-
werkingsverband zijn aangegaan om 
in te spelen op de wijzigingen in het 
zorgstelsel en de verschuiving van 
verantwoordelijkheden naar gemeen-
telijk (en wijk) niveau1. Het doel is om 
een gezamenlijk en integraal aanbod te 
bieden voor alle inwoners van IJssel-
monde, in het bijzonder de kwetsbaren. 

Het Dorpsplein moet een plek in de wijk 
worden waar bewoners terecht kunnen 
voor dagbesteding (volgens de Wmo 
2015), professionele ondersteuning op 
het gebied van zorg en welzijn, maar 
ook waar zij elkaar kunnen ontmoeten 
en sociale netwerken kunnen vormen. 
Het Dorpsplein moet op die manier 
bijdragen aan het langer (gedeeltelijk) 
zelfstandig thuis wonen en meedoen in 

de maatschappij, evenals het drukken 
van de zorgkosten.  http://www.ijssel-
wijs.nl/web/parasolgroep.php 

Het onderzoek had als doel om het 
concept ‘Dorpsplein’ te vertalen naar 
condities die ervoor zorgen dat het 
als fysieke plek in IJsselmonde kan 
gaan werken. Hierin is gekeken naar 
mogelijke locaties, de doelgroepen, 
het programma en het faciliteren en 
stimuleren van ontmoetingen2.

Voor het eigen afstudeerproject is de 
locatie ook IJsselmonde geweest. Een 
gebied met de nodige problematiek en 
grote verscheidenheid aan bewoners, 
maar met welwillende partijen die 
zoeken naar nieuwe manieren om de 
decentralisatie van de zorg vorm te 
geven.

Na uitgebreide analyse van gebied is er 
uiteindelijk gekozen voor een bestaand 
portiekflat in de Plautusstraat uit de 
jaren ’60, onderdeel van een steden-
bouwkundig stempel. Deze straat ligt in 

de Homerusbuurt in de wijk Lombar-
dijen. 

Lombardijen is een wijk met relatief 
veel ouderen (autochtoon) en jongeren 
(allochtoon). De groep ouderen wordt 
groter, mede als hun kwetsbaarheid. 
De bewoners tonen een lage tevreden-
heid over de gebouwen in de buurt 
en het onderhoud van woningen en 
ervaren veel overlast van jongeren, 
parkeeroverlast, verkeersonveiligheid 
en er worden veel inbraken gepleegd. 
Ondanks de problemen is Lombardijen 
een wijk waar er verschillende buurt- 
en huurdersplatformen zijn en veel 
vrijwilligerswerk wordt gedaan. Ook 
wordt Lombardijen geschikt bevonden 
voor de ontwikkeling van pilots en 
voorzieningen op het gebied van zorg, 
ouderen en andere kwetsbare burgers, 

7.1 IJsselmonde

7.1 — Stichting IJsselwijs, 2014
7.2 — Fitskie & Sterk, 2015
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kunnen deze plannen op de agenda 
van de gemeente-raad geplaatst 
worden. Als het gebiedsplan niet 
goed wordt uitgevoerd, mag de 
gebiedscommissie dit via de ge-
biedsdirecteur naar een hoger ambt 
brengen.

•	 Fonds voor bewonersinitiatieven: 
een fonds van ongeveer vijf miljoen 
euro, dat onder andere bestaat uit 
de besparing van de bestuurs-las-
ten. De gebiedscommissie kan geld 
toekennen aan bewonersinitiatieven, 
die voldoen aan de voorwaarde dat 
het de eigen kracht van de bewoners 
in het gebied versterkt.

Het gebied IJsselmonde is opgedeeld 
in vier wijken: Beverwaard, Groot 
IJsselmonde (Noord en Zuid), Lombar-
dijen en Oud-IJsselmonde. Elke wijk 
is weer opgedeeld in buurten. In 2014 
telt IJsselmonde 58.495 inwoners, 
met Groot IJsselmonde als wijk met 
de meeste inwoners (27.495)6. Ten 
opzichte van Rotterdam wonen er in 
IJsselmonde meer 65-plussers en meer 
autochtonen. In het noorden wordt 
het gebied begrenst door de Nieuwe 
Maas, in het oosten door Ridderkerk, in 
het zuiden door Barendrecht en in het 
westen door de gebieden Feijenoord en 
Charlois. Tussen Lombardijen en Groot 
IJsselmonde loopt de spoorlijn naar 
Dordrecht, die al aangelegd werd in 

Huidige situatie en bestuur

IJsselmonde is één van de veertien 
gebieden in de gemeente Rotterdam en 
bevindt zich op de zuidelijke maasoe-
ver. Voor 2014 waren deze gebieden 
deelgemeenten. De deelgemeenten, 
die waren ingesteld in Rotterdam en 
in Amsterdam, zijn afgeschaft om 
het aantal politieke ambtsdragers te 
verminderen en daarmee kosten te 
besparen3. Dit sluit aan bij de visie van 
het kabinet om de overheid kleiner en 
krachtiger te maken met een dienstver-
lenende rol. De deelgemeenten worden 
vervangen door gebiedscommissies. 
Een commissie bestaat uit negen tot 
vijftien leden, die niet aangesloten 
hoeven te zijn bij een politieke partij. De 

commissie wordt geleid door een voor-
zitter en mogelijk een vice-voorzitter. 

Er zijn drie redenen voor het invoeren 
van de gebiedscommissies4:
•	 Participatie: meer invloed van bewo-

ners op besluitvorming;
•	 Eén bestuur: alle bevoegdheden in 

één bestuurslaag met een gemeen-
teraad, gebiedscommissies en 
college;

•	 Van vijftien organisaties voorheen 
(de gemeente en veertien deelge-
meenten) naar één gemeentelijke 
organisatie.

De taken van de gebiedscommissie 
zijn5:
•	 Adviseren: het stad  sbestuur 

adviseren op alle onderwerpen die 
voor een gebied belangrijk zijn. De 
gebiedscommissie maakt samen 
met bewoners, ondernemers en 
andere partijen een gebieds-plan, 
waarin ideeën voor de verbetering 
van de wijk worden gebundeld. 

•	 Organiseren en faciliteren: bewoners 
en bedrijven laten participeren bij 
het maken van plannen voor de wijk 
en het stimuleren van bewonersini-
tiatieven.

•	 Participatie toetsen: toetsen of er 
voldoende geparticipeerd is.

•	 Toezien op uitvoering: toezien of het 
door de gemeenteraad vastgestelde 
gebiedsplan correct wordt uitge-
voerd.

•	 Geld, bevoegdheden en doorzet-
tingsmacht: beschikking over een 
budget om bewoners te betrekken 
bij plannen en initiatieven te onder-
steunen. Via de gebiedscommissie 

door een breed zorgnetwerk en een 
nauwe samenwerking tussen zorgpar-
tijen en verzekeraars.

De Homerusbuurt wordt door de ge-
meente bestempeld als ‘focusgebied’, 
wat inhoudt dat er overwegend kwets-
bare burgers wonen en dat de leefbaar-
heid en veiligheid onder druk staat.

De stempel waarop de portiekflats 
gebouwd zijn wordt meerdere malen 
herhaald in de wijk, maar ook op ande-
re plekken in IJsselmonde, Rotterdam 
en Nederland. Door het stempel en de 
woningtypologie te herontwerpen kan 
er een model ontstaan dat reproduceer-
baar is wat een oplossing kan bieden 
voor de gevolgen van de hervormin-
gen in de zorg en een veranderende 
samenleving.

7.3 — Eerste Kamer der Staten-Generaal, 2014
7.4 - 7.5 — Gemeente Rotterdam, z.d.
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18677. De A15 scheidt Groot IJssel-
monde van Beverwaard en Oud-IJssel-
monde. Groot IJsselmonde wordt dus 
omsloten door grote infrastructurele 
werken, wat interactie tussen de wijken 
op straatniveau vermoeilijkt. 

Historie

De oude naam voor IJsselmonde was 
Islemunda. Deze naam verschijnt voor 
het eerst in de geschiedenis in 1072, 
toen een Utrechtse bisschop een slot 
liet bouwen aan de monding van de 
Hollandsche IJssel. Bij de bouw van 
Beverwaard worden echter sporen van 
bewoning door vissers, jagers en boe-
ren gevonden die teruggaan tot 2500 
voor Christus. De dorpsgemeenschap 
in IJsselmonde komt op rond 1450. 
Voor de aanleg van een dijk in 1421 
overstroomde het gebied regelmatig. 
Rond 1447, vlak na de laatste dijkdoor-
braak, wordt de Adriaen Janszkerk ge-
bouwd. In 1678 werd de kerk getroffen 
door de bliksem, waarna deze compleet 
afbrandde. Later is de kerk herbouwd, 
die vandaag nog steeds te vinden is 
aan de Kasteelweg in Oud IJsselmon-
de. Een ander historisch gebouw is het 
koetshuis uit 1662, dat onderdeel was 
van het inmiddels afgebroken Kasteel 
van IJsselmonde.8 

Het grondgebied van IJsselmonde was 
ten tijde van de Franse overheersing, 
begin negentiende eeuw, groter dan 
nu. Het besloeg een groot gedeelte van 
het huidige Rotterdam-Zuid inclusief 
Lombardijen. Dit gebied strekte tot het 
gebied waar tegenwoordig de wijken 

Katendrecht en Feijenoord liggen. IJs-
selmonde wordt in 1941 bij Rotterdam 
gevoegd, waardoor het zijn eeuwenlan-
ge zelfstandigheid moet opgeven. Na 
de oorlog start de gemeente met de-
centralisatie, gericht op de geannexeer-
de randgebieden die voorheen eigen 
gemeenten waren. In 1948 installeert 
de eerste wijkraad zich in IJsselmonde, 
waar op dat moment 9.000 mensen 
wonen. In 1980 wordt IJsselmonde 
een deelgemeente van Rotterdam, met 
een bijbehorende deelgemeenteraad. 
Deze wordt vervangen in 2014 door de 
gebiedscommissie. 

7.1 IJsselmonde, ca. 1100

7.6 — ABF Research BV, 2015
7.7 — Jansen & Ruitenbeek, 2004
7.8 — Conceptcommunicatie, z.d.
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7.2 IJsselmonde, 2014
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7.3 Visualisatie van de wijkgedachte.

7.2 Geschiedenis Lombardijen

verband en de vervlakking van de 
moderne mens zouden moeten worden 
tegengegaan. De wijk werd gezien als 
een gemeenschap, die zelf in onderling 
begrip en met zuiver gevoel voor de 
wijkbehoefte haar vorm vindt.12 Het 
uitgangspunt hiervan is dat de identiteit 
van de wijk boven de relaties met ande-
re wijken en de stad als geheel staat.

Het stedenbouwkundige plan van Lom-
bardijen is ontworpen door Peter van 
Drimmelen, die vanaf 1946 ontwerper 
was bij dienst Stadsontwikkeling en 
Wederopbouw in Rotterdam. In 1950 
werd begonnen met de schetsen waar 
er uit werd gegaan van een opbouw in 
stroken. In 1956 was het plan getrans-
formeerd naar een opbouw met diverse 
composities. Door vertragingen, deels 
door aanpassingen in het rijkswegen-
net, kon pas in 1960 begonnen worden 
met de bouw. De naastgelegen wijk 
Groot IJsselmonde is ook van de hand 
van Van Drimmelen dat tegelijkertijd 
met Lombardijen gebouwd is.9

Gedachtegoed

De plannen die Van Drimmelen maakte 
voor Lombardijen (en Groot IJssel-
monde) zijn geïnspireerd op ideeën die 
oorsprong hebben in de antroposofie.10 
In zijn artikel in Bouw stelt hij dat: 
‘‘Waar wonen en vrijetijdsbesteding 
steeds meer identiek worden, behoort 
de woonwijk meer het karakter te 

krijgen van een ontspanningsgebied, 
dat tevens kan dienen als sociaal trai-
ningterritoir voor diegenen die tezamen 
de toekomstige samenleving zullen 
moeten vormen: de jeugd.
De open gebieden, waar door de grote 
stadsbewoner nog iets beleefd kan 
worden van de met jaargetijden wisse-
lende aspecten der natuur zijn daarbij 
van de grootste waarde.’’11

De groenstroken tussen de buurten 
moesten bewoners de gelegenheid 
geven tot ongedwongen en spontane 
ontmoetingen. Kinderen zouden in deze 
woonsfeer tolerante sociale gezindheid 
kunnen ontwikkelen en kennismaken 
met de praktijk van het maatschappelijk 
leven. 

In het plan speelt de ‘wijkgedachte’ een 
centrale rol. Men ging er kort na de 
bevrijding van uit dat de moderne grote 
stad voor de mens een aantal bezwaren 
en gevaren opleverde, die alleen met 
succes in kleinere eenheden, zoals 
wijken, konden worden bestreden. Het 
verloren gaan van elk gemeenschaps-
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Woongroep

Van Drimmelen hanteerde bij het 
ontwerp de term woongroep. De 
woongroep werd als vormgevend 
principe afgeleid van de zogenaamde 
‘face-to-face group’, waarmee een 
groep mensen die elkaar van gezicht 
kan kennen wordt bedoeld. De Ameri-
kaanse socioloog Cooley had de om-
vang van een dergelijke groep op basis 
van onderzoek in verschillende landen 
bepaald op 350 à 600 gezinnen.13 

Lombardijen is opgebouwd uit buurten 
die zijn gevormd door drie elementen: 
twee woongroepen met daartussen 
een groene wig die de ‘buurttuin’ werd 
genoemd en niet toegankelijk is voor 
rijverkeer.

Ontsluitingsprincipe

Op de schaal van de wijk wordt de 
stedenbouwkundige structuur bepaald 
door een ontsluitingsprincipe dat de 
vorm van een boom heeft. Dit ontslui-
tingsstelsel wordt als volgt beschreven:
“Het gehele stelsel van wegen en paden 
drukt als het ware het verloop van de 
‘krachtlijnen’ uit waarlangs zich het 
buurtleven beweegt van en naar de 
wijkkern”.14

Deze gedachte is kenmerkend voor 
de organische opvatting van de stad, 
die aan het eind van de jaren vijftig de 
gemeenschapsgedachte vervangt. Dit 
ontsluitingsprincipe leidt ruimtelijk tot 
een hiërarchie met een toenemende 
mate van stedelijkheid: van woning, via 

de woongroep, de buurt en de wijk naar 
de stad. De mate van privacy en rust is 
ook meegenomen in deze hiërarchie: 
“De om de kern gegroepeerde woon-
buurten met hun in- en uitwendige 
groenstroken vormen het rustige deel 
van de wijk, waar de privacy zoveel 
mogelijk moet worden geëerbiedigd. 
De buurtcentra aan de kernring bieden 
reeds een zekere levendigheid, terwijl 
het jeugdcentrum een overgang vormt 
naar het drukste gebied binnen de wijk: 
het aan de ontsluitingswegen gelegen 
wijkcentrum. Buiten de woonwijk 
komende kan men achtereenvolgens 
de steeds intensievere en wisselende 

drukte beleven van stadsdeel (Zuid-
plein) en rivier (Maas) om te culmine-
ren in de maalstroom van de stadskern 
(city).’’15

3636

Voorzieningen

Groenstructuur

Verkaveling

7.4 Structuur Lombardijen: ontsluiting, groen, voorzieningen en verkaveling

7.9 — Van Bommel, Eggens, Jansen & Ruiten-
beek, 2003, p. 17-18
7.10 — Jansen & Ruitenbeek, 2004, p.15
7.11 — Van Drimmelen, 1962, p.714
7.12 — Reijndorp & Van der Ven, 1994, p.36
7.13 — Jansen & Ruitenbeek, 2004, p.20
7.14 — Van Drimmelen, 1962, p.714
7.15 — Van Drimmelen, 1962, p.715
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Groenstructuur en voorzieningen

De wijk wordt op gedeeld in zeven door 
groenstroken van elkaar gescheiden 
woonbuurten, rond een deels open 
centrum. Aansluitend op de hiërarchie 
van de mate van stedelijkheid, is er ook 
een hiërarchie in de groenstructuur 
terug te vinden: privétuinen, gemeen-
schappelijke tuinen, buurttuinen, 
een wijkpark en centrumpark en de 
groenstroken. De laagbouw woningen 
in het plan hebben een privé-tuin, de 
etageblokken zijn gegroepeerd rond 
gemeenschappelijke tuinen met speel-
voorzieningen voor jonge kinderen.  
De zeven woon buurten zijn onderling 
ontsloten door middel van een inwendi-
ge ringweg rond de kern en een tweede 
rondweg rondom het plan, waardoor de 
woonbuurten in essentie autoluw zijn. 
In het midden van het plan bevindt 
zich het wijkcentrum, met algemene 
voorzieningen, voorzieningen voor de 
jeugd en een centraal park.

Woningen

Naast reguliere woningbouw is er in 
de wijk een ruime hoeveelheid oude-
renhuisvesting gerealiseerd. Er zijn in 
Lombardijen drie bejaardenhuizen en 
enkele verpleeghuizen gebouwd. De 
bejaardenhuizen zijn Westerlicht aan de 
Catullusweg (gesloopt), Zonnelicht aan 
de Aesopusplaats en het Jan Meertens-
huis aan de Van Langendonckstraat. 
De Elf Ranken (gesloopt) en de Twee 
bruggen gelegen respectievelijk in 
Smeetsland en aan de Pascalweg zijn 
verpleeghuizen.  

Het totaal aantal woningen bedraagt 
ongeveer 6300 en bestaat uit laag-
bouw, etagebouw en hoogbouw. De 
verhoudingen zijn:

•	 Laagbouw (1 tot 2 lagen): 28,5%
•	 Etagebouw (3 tot 5 lagen): 66,5%
•	 Hoogbouw (10 tot 12 lagen): 5%

Deze gegevens zijn exclusief de buurt 
Smeetsland. Hiervan was 30% bedoeld 
als middenstandwoningen en 70% als 
arbeiderswoningen.16
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Lombardijen ontstaan.

7.5 Impressie van het wijkpark en het wijkwinkelcentrum
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7.3 Huidige situatie Lombardijen

Bouwperiode
77 % van de hele woningvoorraad van 
Lombardijen is tussen 1945 en 1968 
gebouwd. Deze periode is er in de hele 
stad 22 % gebouwd.

Eigendom
Meer dan de helft (52 %) van de 
woningen valt onder sociale huur. In de 
stad is dit 46 %. 

Gebiedsplan

In het gebiedsplan IJsselmonde 
2015-2018  heeft de gebiedscommisie 
doelen en ambities opgesteld om de 
komende jaren de wijken in IJssel-
monde verder te helpen.  Er wordt ook 
inzichtelijk verkregen op welke punten 

Wijkprofiel

Lombardijen telt ongeveer 13.500 in-
woners en 6892 huishoudens, verdeelt 
over 5 buurten: Homerusbuurt, Karl 
Marxbuurt, Molièrebuurt, Smeetsland 
en Zenobuurt. Meer dan de helft van de 
inwoners is alleenstaand en/of 50-plus. 
De wijk bestaat voornamelijk uit laag-
bouw en flatwoningen. Het totaal aantal 
woningen bedraagt 6725. De wijk telt 
verschillende voorzieningen die ook 
door mensen van buiten de wijk en 
zelfs stad gebruikt worden, zoals het 
Maasstadziekenhuis en poppodium 
Baroeg. De wijk ligt gunstig ten opzich-
te van openbaar vervoer: er zijn twee 
tramlijnen, een treinstation en diverse 
busverbindingen.17

Kijkend naar de cijfers uit het wijk-
profiel van 2014 zijn er een aantal 
opvallendheden, in het algemeen of ten 
opzichte van de stad Rotterdam.

Leeftijd
20 % van de inwoners is 65 jaar of 

ouder, ten opzichte van 15% in de 
gehele stad.
 

Etniciteit
De verdeling van percentages autoch-
toon en allochtoon is ongeveer gelijk 
aan de verdeling in de stad. In Lom-
bardijen is 49 % autochtoon en 51 % 
allochtoon. In de stad Rotterdam geldt 
het omgekeerde: 51 % autochtoon en 
49 % allochtoon. Opvallend in Lom-
bardijen is dat 42 % van de inwoners 
niet-westers allochtoon is, ten opzichte 
van 37% in de stad.

Huishoudinkomen
Ten opzichte van de stad heeft Lombar-
dijen een groter percentage van lage 
huishoudinkomens, namelijke 57 % te-
gen 51 % stedelijk gezien. De midden-
inkomens zijn gelijk aan de stad, zodat 
het aantal hoge huishoudinkomens 
lager uitkomt.

7.16 — Van Bommel et al, 2003, p.22
7.17 — RSO, 2014
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de wijken slecht scoren en waar de 
problemen liggen. Voor Lombardijen 
zijn de problemen, doelen en kansen 
als volgt18:

Problemen
•	 In IJsselmonde de wijk met procen-

tueel de meeste inbraken. Ook op 
stedelijk niveau een ‘koploper’; 

•	Overlast door jongeren;
•	Verkeersveiligheid en parkeeroverlast;
•	Grote groep oudere en/of kwetsbare 

bewoners, die de komende jaren toe 
zal nemen.

Ontevredenheid
•	Lage tevredenheid over de gebouwen 

in de buurt en het onderhoud van 
woningen.

Doelen
1.   Meer economisch en sociaal krach-
tige bewoners:
•	evenwichtige bevolkingsontwikkeling 

en instroom;
•	vasthouden van sociaaleconomisch 

kansrijke bewoners in de wijk en 
zorgen dat nieuwe bewoners met 
dergelijke kwalificaties de wijk weten 
te vinden;

•	Stimuleren en ondersteunen van 
zelfredzaamheid en bewonersbetrok-
kenheid;

•	Het op peil houden van maatschap-
pelijke (wijk) voorzieningen die 
bijdragen aan het sociale klimaat 
wat als randvoorwaarde kan worden 
beschouwd voor de ontwikkeling van 
jeugdigen en volwassenen.

2.   Meer sociaal krachtige ouderen (en 
voorzieningen voor mensen met een li-
chamelijke of verstandelijke beperking):
•	 inzet op zelfredzaamheid van bewo-

ners en bijzondere aandacht voor 
mobiliteit en toegankelijkheid van de 
wijk.

3.   Aantrekkelijkere woonomgeving:
•	onderhoud en investering in de 

buitenruimte en leefomgeving;
•	het op peil houden van de (particulie-

re) woonvoorraad;
•	extra aandacht en inspanning voor de 

verbetering van de veiligheid.

Kansen
•	Er zijn verschillende buurt- en 

huurdersplatformen (Buurt Bestuurt, 
Buurtpreventieteam) en er is veel 
vrijwilligerswerk; 

•	Een wijk met een breed sociaal net-
werk waaruit (gemeenschappelijke) 
initiatieven ontstaan;

•	Lombardijen is door een breed zorg-
netwerk en een nauwe samenwerking 
tussen zorgpartijen en verzekeraars 
een geschikt gebied voor de ontwik-
keling van pilots en voorzieningen 
op het gebied van zorg, ouderen en 
andere kwetsbare burgers. 

Een meer evenwichtige samenstelling  
van huishoudens zou leiden tot een 
verbetering van de leefbaarheid in het 
gebied.
 

7.18 — Gebied IJsselmonde, 2014, p.6-10
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Focusgebied en kantelbuurt

De Homerusbuurt wordt in het Gebied-
splan 2015-2018 benoemd als focus-
gebied. Met focusgebied wordt een 
buurt bedoeld waar de woningvoorraad 
voornamelijk bestaat uit sociale wo-
ningbouw (met relatief lage huur) dat 
grotendeels verouderd is. Hier wonen 
overwegend kwetsbare burgers en de
leefbaarheid en veiligheid staat onder 
druk. In ieder focusgebied is een aantal 
straten waar de situatie het meest zorg-
wekkend is. Deze zijn aangemerkt
als zogenaamde kantelbuurt. Deze stra-
ten moeten door een integrale aanpak 
in het Gebiedsplan de goede kant op 
kantelen. De kantelbuurt in Lombar-
dijen bevindt zich rond de Thomas à 
Kempisstraat.19  

7.4 Homerusbuurt
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Bouwjaren

Kijkend naar de bouwjaren van de 
woningen is het opvallend dat meer 
dan de helft van de woningen uit de tijd 
van de wederopbouw stamt. Specifie-
ker gezien in de jaren ‘60, toen ook de 
rest van Lombardijen gebouwd is. Dit 
wil zeggen dat een groot deel van de 
woningen 50+ jaar oud is.  

7.8 Bouwjaren Homerusbuurt

Voorzieningen en openbare 
ruimte

Op de leefveldenkaart is te zien dat er 
diverse voorzieningen in de Homerus-
buurt zijn, zoals een wijkgebouw, een 
bibliotheek en diverse winkels. Tussen 
de kavels in is veel openbaar groen. Dit 
groen komt voor in speelvelden en in 
stroken met water die de ‘woongroe-
pen’, zoals omschreven in paragraaf 2, 
van elkaar scheiden.

7.9 Impressie voorzienngen en openbare ruimte

7.19 — Gebied IJsselmonde, 2014, p.2
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Woningtypologieën

In de zestiger jaren woningvoorraad zijn drie typologieën te ontdekken.

1. De gallerijflat boven een winkelplint (5-laags) 3. De grondgebonden eengezinswoning (2-laags)2. De portiekflat (5-laags)

7.10 Luchtfoto Homerusbuurt met diverse woningtypologieën
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2. Portiekflat 3. Grondgebonden eengezinswoning1. Gallerijflat boven winkelplint

Weg Stoep Bouwblok Openbaar groen Privé groen

Aantal woningen per blok: 32-48
Totaal aantal woningen: 128
Bouwlagen: 5
Plint: Entree, brievenbussen, garages

Aantal woningen per blok: 6-9
Totaal aantal woningen: 23
Bouwlagen: 2
Per woning een voor- en achtertuin 

Totaal aantal woningen: 26
Aantal winkels: 8 
Bouwlagen: 5
Plint: winkels en opslag winkels, 
garages

7.11 Stempels en straatbeelden van drie verschillende woningtypologieën
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7.5 Dura Coignet portiekflat

Het woningtype

Binnen het systeem waren er twee 
typen woningen ontwerpen: de 845 
en de 910, vernoemd naar de breedte 
van de gevel. De woning van type 
8,45 was krap 70 m2 , ook voor de 
normen van die tijd niet ruim voor een 
gemiddeld gezin. De woning had twee 
slaapkamers waar elk twee bedden 
in paste. Een van de aangrenzende 
woningen had een extra kamer achter 
het trappenhuis waar nog drie bedden 
in zouden passen. In het centrum van 
de woning bevindt zich een hal waarop 
alle ruimte aansluiten. Deze hal kon 
gebruikt worden als speelruimte. Ook 
was er aan de voor- en achterkant een 
inpandig balkon. De eerste serie van 
3000 woningen hadden geen centrale 
verwarming. Dit werd bij de latere 
ontwerpen wel toegevoegd.21 

De verdiepingshoogte van de woningen 
werd vastgesteld op 2,60 meter. De 
Rotterdamse Dienst Volkshuisvesting 
schreef een minimumhoogte voor van 

Frans-Nederlandse samenwerking

De portiekflats in de Homerusbuurt zijn 
van het systeembouwtype Dura-Coig-
net. Sinds het begin van de negen-
tiende eeuw vervaardigde het Franse 
bedrijf Constructions Edmond Goignet 
S.A. geprefabriceerde betonelementen 
voor verschillende soorten gebou-
wen. Na de Tweede Wereldoorlog, in 
1945, werd omgeschakeld op de grote 
elementen voor woningen. Gerard 
Baar, werkzaam voor het Nederlandse 
bouw-en aannemingsbedrijf Dura, 
maakte kennis met het Coignetsysteem 
in Parijs en wees vervolgens Job Dura 
op de mogelijkheden voor toepassing 
in Nederland. Door prefabricering van 
elementen kon er aan de lopende band 
woningen worden gemaakt, vervaar-
digd in de fabriek door ongeschoolde 
krachten die 24 uur in ploegendiensten 
konden werken. Op de bouwplaats 
zouden de wand- en vloerelementen 
eenvoudig gemonteerd kunnen worden. 
Dit leek de oplossing voor de grote 
woningnood. 

Architect Ernest Groosman werd bij 
het proces betrokken om het systeem 
toepasbaar te maken voor Nederlands 
gebruik en om te onderhandelen met 
de Franse eigenaar. De eerste fabriek 
werd gepland aan de Rotterdamse 
Eemhaven, midden in het gebied waar 
de meeste woningbehoefte bestond. 
Zo zouden de kosten voor transport 
beperkt blijven. Na veel discussies tus-
sen architect, aannemers en overheden 
met betrekking tot plattegronden en 
maatvoering lag in 1959 het ontwerp 
klaar voor twee typen waarvan er in 
totaal 3000 gebouwd zouden worden 
in Rotterdam, Vlaardingen, Maassluis, 
Schiedam, Ridderkerk en Spijkenisse. 
Deze woningen zouden uitgevoerd wor-
den in portieketagebouw met vier lagen 
op een onderhuis. Er stonden toen ook 
al vervolgprojecten op de planning in 
onder andere Rozenburg, Zalmplaat en 
Capelle aan den IJssel.20
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2,80 meter, maar Groosman had uitge-
zocht dat dat te hoog was voor som-
mige tunnels en onderdoorgangen op 
het transporttraject tussen fabriek en 
bouwplaats. De elementen werden ver-
voerd in de stand die ze in de woning 
zouden krijgen (vloerplaten liggend en 

7.12 Plattegrond portiekwoning type 910

7.13 Portiekflat in aanbouw

7.16 Doorsnede 
7.15 Interieur vlak na oplevering7.14 Gevelaanzicht

wand-en muurplaten rechtop), zodat ze 
op de bouwplaats niet meer gekanteld 
hoefden te worden.22

De woningen aan de Plautusstraat te 
Lombardijen zijn van het type 910. 7.20 — Hellinga, Van Hoogstraten & Van Der 

Velden, 2001, p.36
7.21 — Hellinga et al., 2002, p.37
7.22 — Hellinga et al., 2002, p.38
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8. CONCLUSIE
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lijn bestaat tevens uit professionals. 
Deze ondersteuning kan intensieve 
thuiszorg zijn, maar ook jeugdzorg en 
verslavingszorg.

In het nieuwe zorgstelsel wordt er van 
mensen verwacht dat zij eerst kijken 
naar wat zij zelf en samen met hun 
sociale netwerk nog kunnen, voordat zij 
een beroep doen op professionele zorg.

Welke doelgroepen zijn er te 
onderscheiden op het niveau van 
fysieke en mentale gesteldheid en 
wat zijn hun kenmerken?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
drie verschillende groepen: kwetsbaren, 
de middengroep en vitalen. Kwetsbaren 
hebben te maken met een fysieke of 
mentale beperking, problemen die niet 
van deze aard zijn maar die toch zorgen 
voor een maatschappelijke achterstand, 
ofwel een combinatie van genoemde. 
Het betekent niet dat kwetsbaren niet 
mee kunnen doen in de samenleving, 

Om de hoofdvraag te beantwoorden 
worden eerst de deelvragen beant-
woord.

Welke vormen van zorg en welzijn 
zijn er wat wordt er verwacht van 
zelfstandigheid hierin?

In Nederland worden verschillende 
niveaus van zorg onderscheden aan de 
hand van lijnen. De tweede en derde lijn 
gaan om specialistische zorg waar je 
alleen terecht kunt met een verwijzing. 
De eerste lijn bestaat uit onder andere 
tandartsen en huisartsen. Om een 
afspraak te maken heb je geen verwij-
zing nodig. De afspraak moet wel op 
eigen initiatief gemaakt worden. In de 
nulde lijn bevindt zich onder andere de 
GGD. In deze lijn wordt zorg aangebo-
den waar iemand niet zelf om hoeft te 
vragen. Dit gaat om preventieve zorg, 
zoals het aanbieden van de griepprik. 
Vanuit de Wmo (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning) is er op het gebied 
van ondersteuning een gelijkvormige 

indeling in lijnen gemaakt. De nulde 
lijn, ook wel de brede basis genoemd, 
bestaat uit algemene voorzieningen en 
informele netwerken. Deze lijn opereert 
op schaal van de wijk vanuit buurtcen-
tra en brede scholen en ligt vooral in 
handen van bewoners, verenigingen 
en actieve ondernemers. Er is vooral 
sprake van een ondersteunende rol 
en het versterken van de eigen kracht 
en sociale netwerken wordt gestimu-
leerd. Mensen moeten hier wel zelf op 
afstappen. De eerste lijn bestaat uit 
kortdurende ondersteuning in de wijk 
door een professional. Deze komen aan 
huis,  gaan het gesprek aan en heb-
ben kennis op vele vlakken. Hiervoor 
is geen verwijzing nodig. Mensen 
moeten deze zorg zelf aanvragen of 
door iemand anders laten aanvragen. 
Er zijn wel risicogroepen die vanuit 
zorginstanties extra in de gaten worden 
gehouden, zoals ouderen die de leeftijd 
van 75 zijn gepasseerd. Als de vraag op 
ondersteuning groter en complexer is 
wordt er vanuit de eerste lijn doorver-
wijzen naar de tweede lijn. De tweede 

8. Conclusie
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maar dat zij daarin afhankelijk(er) zijn 
van anderen. De ernst van de beperking 
kan per persoon sterk verschillen en 
de mogelijkheid tot het samenbrengen 
van deze groep onderling, maar ook 
met de middengroep of vitalen, hangt 
daar sterk vanaf. De middengroep is de 
groep die tussen kwetsbaar en vitaal in 
zit. Deze groep redt het nog op zichzelf, 
maar kan door een gebeurtenis, zoals 
het wegvallen van een partner of door 
een overbelaste mantelzorger, kwets-
baar worden. De vitalen zijn de mensen 
die zelfstandig het leven kunnen leiden 
dat zij wensen en die hun eigen zaken 
regelen. Om zelfstandig thuis te kunnen 
wonen heeft deze groep niet veel nodig. 
Van hen zal wel verwacht worden dat 
zij een zorgtaak voor naasten op zich 
nemen als dat nodig is.

Als kwetsbaren zelfstandig thuis blijven 
wonen is de voorwaarde wel dat er 
geen 24 uur per dag zorg nodig is. Als 
dat wel het geval is valt hij of zij onder 
de Wet langdurige zorg en is er huis-
vesting met zorg beschikbaar.

Wat betekent ontmoeting voor de 
mens en hoe kunnen ruimtelijke 
aspecten ontmoeting stimuleren?

Sociale interactie en ontmoetingen met 
anderen heeft een groot effect op ons 
welbevinden. Een gebrek aan sociale 
interactie kan leiden tot eenzaamheid 
met gezondheidsproblemen en depres-
sie als gevolg. Naast dat het effect heeft 
op de fysieke en mentale gesteldheid 
dragen ontmoetingen in de woonomge-
ving ook bij aan de beleving ervan, met 

name het gevoel van veiligheid en het 
thuisgevoel. Als een ontmoeting zich 
gaat herhalen kan dat leiden tot een 
meer duurzamere relatie waaruit onder 
andere sociale steun voortkomt.

Ruimtelijk zijn er drie thema’s die 
ontmoeting stimuleren en de kans op 
sociaal contact vergroten, namelijk: 
functioneel, visueel en logistiek. 

Functioneel – Mensen hebben een 
reden of excuus nodig om hun huis te 
verlaten. Ook al kan de motivatie voor 
een activiteit ontmoeting met anderen 
zijn, er moet wel een activiteit aan 
verbonden zijn. Ontmoeten is dan een 
gunstige bijkomstigheid, maar geen 
handeling op zich. Voor noodzakelijke 
activiteiten, zoals het doen van bood-
schappen of naar werk gaan, verlaten 
mensen in ieder geval hun huis. Voor 
optionele activiteiten moeten de om-
standigheden gunstig zijn. De ruimte 
moet aangenaam zijn en er moeten re-
denen en mogelijkheid tot verblijf zijn. 
Voorbeelden hiervan is zijn een schil-
dercursus of het op een bankje zitten in 
een park. Een activiteit die men prettig 
vindt om te doen, maar niet zelf in huis 
kan uitvoeren is een goede motivatie 
om het huis te verlaten. Deze activiteit 
hangt af van doelgroep of levensfase. 
Een groep mensen die tegelijk ergens 
aanwezig is vanuit een gelijke interesse 
of vanuit gelijke belangen kunnen een 
gevoel van saamhorigheid ervaren. 

Visueel – Het horen en zien van ande-
ren mensen is de basis voor ontmoe-
ting. Het kan uitnodigen tot deelname 
aan een activiteit, maar het verschaft 

ons ook informatie over anderen. 
Belangrijk hierin zijn de zintuigelijke ei-
genschappen van de mens. Zo kan het 
ongemakkelijk zijn om je met vreemden 
gedwongen op een te kleine afstand 
van elkaar te bevinden. Maar is de 
afstand te groot, dan is het moeilijk om 
een gezichtsuitdrukking te herkennen 
en in iemand op die manier te kunnen 
plaatsen. Om te zien en om gezien te 
worden spelen zichtlijnen, afstanden, 
snelheden, niveauverschillen en licht 
een grote rol.

Logistiek – Mensen bewegen zich 
constant van plek A naar plek B, zowel 
in gebouwen als in de openbare ruimte. 
Door routes op een bepaalde plek 
samen te laten komen vergroot dat de 
trefkans tussen mensen. Ook tussen 
mensen die in eerste instantie niet met 
elkaar in aanraking zouden komen. 
Bijvoorbeeld in een foyer of aula waar 
mensen gedurende een pauze samen 
komen om daarna weer hun activiteiten 
te hervatten.

Belangrijk is wel dat er naast de 
mogelijkheid om mensen te ontmoeten 
ook de mogelijkheid moet zijn om een 
ontmoeting met een ander te vermij-
den. Als dit niet het geval is kan dat als 
opdringerig worden ervaren en komt 
de privacy in het geding. 

Wat voor type woonvormen be-
staan er waarbij er sprake is van 
een vorm van gemeenschappelijk-
heid en welke type is het meest 
geschikt voor zelfstandig wonen?
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Er zijn verschillende typen van ge-
meenschappelijk wonen te onder-
scheiden, die elk een andere mate van 
gemeenschappelijkheid hebben en die 
bestaan op basis van verschillende 
relaties. Bij centraal wonen beschikt 
iedereen over een zelfstandige woning 
en deelt daarnaast gemeenschappelijke 
voorzieningen. De huishoudens hebben 
niet per definitie een relationele band 
met elkaar. Van een woongroep wordt 
gesproken als er minstens drie perso-
nen samen wonen zonder dat er sprake 
is van een gezinsverband of relatie. De 
leden van de woongroep verrichten sa-
men dagelijkse huishoudelijke aangele-
genheden en delen, op een eigen kamer 
na, de woonruimten. In een commune 
wordt alles samen gedaan en zijn alle 
(materiële) bezittingen van de hele 
gemeenschap. Een kangoeroewoning 
bestaat uit twee zelfstandige woningen: 
de buidel- en hoofdwoning. Deze zijn 
van elkaar gescheiden door een tussen-
deur. Op deze manier kunnen mensen 
met een zorgvraag zelfstandig naast 
hun mantelzorger wonen. Vaak gaat 
het om een familieband, zoals ouder en 
kind of gezin en grootouders.

Centraal wonen is de woonvorm die 
het meest geschikt wordt geacht. Er 
wordt hier uitgegaan van zelfstan-
digheid, maar met voorzieningen zijn 
waar iedereen gebruik van kan maken. 
Deze voorzieningen dienen tevens als 
ontmoetingsplekken. De bewoners 
kunnen heel divers zijn en hoeven bij 
intrek geen sociale band met elkaar te 
hebben. Deze vorm van wonen is dus 
ook geschikt voor mensen die geen 
(uitgebreid) sociaal netwerk hebben en 

dit door (toenemende) kwetsbaarheid 
wel hard nodig hebben.

Wat zijn de kenmerken van de 
locatie en wat is er nodig in de 
toekomst?

De locatie is een naoorlogse woonwijk. 
Er staan vijf-laagse portiekflats (zonder 
lift) gegroepeerd rondom een groen 
binnenterrein. Dit stempel herhaalt 
zich meerdere malen in het gebied. De 
portiekflats zijn in handen van woning-
corporaties en grotendeels verouderd. 
Bewoners geven dan ook aan weinig 
tevreden te zijn over de gebouwen in de 
buurt en het onderhoud van de woning. 
De woningen hebben lage huurprijzen 
en worden bewoond door huishoudens 
met lage inkomens. In de wijk woont 
een grote groep kwetsbare bewoners 
en is er veel overlast van jongeren. 

Er zijn een aantal doelen gesteld (door 
de gebiedscommissie) om ervoor te 
zorgen dat het leefklimaat in de wijk 
verbeterd wordt. Het eerste doel is 
sociale en economische kracht van de 
bewoners vergroten. Dit door meer 
evenwicht te verkrijgen in de bevol-
kingsontwikkeling en instroom, het 
vasthouden en aantrekken van sociaal-
economisch kansrijke bewoners, het 
stimuleren van de zelfredzaamheid en 
betrokkenheid en het op peil houden 
van maatschappelijke voorzieningen. 
Ten tweede moeten de ouderen meer 
sociaalkrachtiger worden, door het ver-
groten van de zelfredzaamheid en het 
verbeteren van de toegankelijkheid van 
de wijk. Ten derde moet de woonomge-

ving aantrekkelijker gemaakt worden, 
door onderhoud en investering in de 
leefomgeving, het op peil houden van 
de woonvoorraad en door het verbete-
ren van de veiligheid. 

De hoofdvraag:
Welke woonvorm en woonom-
geving stimuleert ouderen en 
mensen met een beperking om 
zelfstandig thuis te wonen en 
anderen te ontmoeten zodat zij 
mee kunnen blijven doen in de 
samenleving?

De ouderen en mensen met een be-
perking hebben drietal zaken nodig om 
zelfstandig thuis te kunnen wonen: een 
geschikte woning, een vitaal netwerk en 
een toegankelijke wijk. Een geschikte 
woning is gelijkvloers (met name voor 
ouderen en mensen met een lichamelij-
ke beperking). Er moet goed door heen 
bewogen kunnen worden, ook met een 
rollator of rolstoel en er moet ruimte 
zijn om (technische) hulpmiddelen aan 
te leggen. Een vitaal netwerk is nodig 
om ondersteuning te krijgen die niet 
(meer) vanuit professionele zorg gege-
ven wordt. In veel gevallen is er sprake 
van mantelzorg, verleent door een fa-
milielid, vriend of vrijwilliger, maar ook 
buren die af en toe een boodschap of 
klusje doen zijn belangrijk bij het zelf-
standig thuis wonen. De wijk moet de 
bewoners dicht in de omgeving goed 
toegankelijke voorzieningen aanbieden, 
zoals winkels, eerstelijnszorg, een 
servicepunt en aangename buitenruim-
te. Daarnaast moeten er mogelijkheden 
zijn tot het deelnemen aan activiteiten 
en moet de wijk veilig zijn.



85

Het ontmoeten van anderen is goed 
voor het mentale en fysieke welbevin-
den van ieder mens. Ouderen en men-
sen met een beperking zijn door ver-
minderde mobiliteit vaak gebonden aan 
de directe woonomgeving, waardoor 
het belangrijk is dat deze is ingericht 
op het stimuleren en faciliteren van 
ontmoeting. Dit kan op verschillende 
manieren, zoals het uitnodigen van ge-
bruik van de gemeenschappelijke ruim-
ten door het creëren van activiteiten en 
de mogelijkheid bieden tot verblijven. 
Ten tweede door het mogelijk te maken 
dat mensen visueel en auditief contact 
met elkaar kunnen hebben, middels 
zichtlijnen en geschikte afstanden. 
Ten derde door slimme routing die te 
trefkans tussen mensen vergroot. Dit 
kan plaatsvinden in woongebouwen en 
in de woonomgeving. 

Om het voor ouderen en mensen met 
een beperking mogelijk te maken om 
op een prettige manier zelfstandig thuis 
te kunnen wonen is er een woonvorm 
nodig waarbij er naast een geschikte 
eigen woning de mogelijkheid is om 
ontmoetingen te hebben met anderen, 
maar ook om nieuwe contacten aan 
te gaan. Hiervoor moeten er in het 
woongebouw en/of woonomgeving 
gemeenschappelijke ruimten gerea-
liseerd worden, waarin de factoren 
voor ontmoeting (functioneel, visueel 
en logistiek) gehandhaafd worden. 
Het sociale netwerk kan op die wijze 
worden versterkt, zodat de bewoners 
elkaar onderling kunnen ondersteunen 
waar dat nodig is. Het huisvesten van 
verschillende leeftijdsgroepen creëert 
een levendige omgeving waarin kwets-

baren zich niet uitgesloten hoeven te 
voelen van de samenleving en waarin 
ieder vanuit eigen kracht wat voor een 
ander kan betekenen.  
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