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Voorwoord 

Voor u ligt het resultaat van mijn afstudeeronderzoek <lat ik heh uitgevoerd 
ter afsluiting van mijn opleiding aan de leerstoel Vastgoedheheer, van de 
faculteit Bouwkunde aan de Technische universiteit in Eindhoven. 

Onderwerp van <lit onderzoek is de ontwikkeling van een woonzorgzone in 
Breda Noordoost. Na een korte toelichting op de ontwikkelingen rondom 
Wonen en zorg heh ik getracht om, vanuit het perspectief van de volkshuis
vesting, de prohlematiek rondom de implementatie van een woonzorgzone 
in kaart te hrengen. De woonzorgzone kan nu en in de toekomst het ant
woord zijn om de vergrijzing van de hevolking en de wens van de ouderen 
om zolang mogelijk zelfstandig te hlijven wonen. 

Ik wil woonstichting Singelveste hedanken dat zij mij de mogelijkheid heeft 
gegeven dit onderzoek uit te voeren. Mijn interesse in de volkshuisvesting is 
verder toegenomen en ik vond het erg hoeiend om de prohlematiek vanuit 
het perspectief van een woningcorporatie te henaderen. 

Dit onderzoek is mede tot stand gekomen door de hegeleiding van een aantal 
personen; drs. J. Smeets en ir. L. van de Ven vanuit de Technische Univer
siteit Eindhoven en dhr. P. van Happen vanuit woonstichting Singelveste. 
Graag hedank ik hen voor hun goede adviezen, kritische noten en vooral 
voor hun stimulerende hegeleiding tijdens mijn onderzoek. 

Een persoonlijk woord van dank wil ik richten aan Bas en Beatrijs voor 
hun hulp tijdens het schrijven van <lit verslag en hun spontane interesse in 
Wonen en zorg. Niels wil ik hedanken voor zijn hulp hij de lay-out. 

Tot slot wil ik graag mijn naaste omgeving en speciaal mijn ouders te hedan
ken voor al hun steun, vertrouwen en gezelligheid niet alleen in de laatste 
fase van mijn studie, maar gedurende mijn gehele studententijd. 

Eindhoven, Juni 2003 

Marieke G hijsen 
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Samenvatting 

Aanleiding 

De Nederlandse samenleving vergrijst . Het aantal ouderen neemt toe als
mede de wens om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. De overheid 
voert, inspelend op de wens en de ontwikkeling van de bevolking en naar aan
leiding van een tekort aan intramurale plekken, een extramuralisatiebeleid. 
Hierdoor wordt de ontwikkeling van de woonzorgvarianten gestimuleerd. En 
van deze ontwikkelingen is de woonzorgzone. De gemeente Breda heeft in 
het rapport 'Geschikt Wonen voor Iedereen' de stad in 15 zones opgedeeld 
waarbinnen dergelijke woonzorgzones ontwikkeld moet worden. Woonstich
ting Singelveste heeft als woningcorporatie, wonen en zorg als prestatieveld 
toegekend gekregen en is zich bewust van deze nieuwe verantwoordelijkheid. 
Bij de herstructurering van de wijk Breda Noordoost speelt zij in op haar 
verantwoordelijkheid en het GWI rapport door het ontwikkelen van woon
zorgzones. 

Probleemstelling/ doelstelling 

Wat zijn voor woonstichting Singelveste op de korte en op de lange termijn 
de implicaties van de realisatie van een woonzorgzone in Breda Noordoost? 

Wonen en zorg/woonzorgzone 

Wonen en zorg is in ontwikkeling gekomen toen de verpleeg- en bejaarden
huizen de groeiende groep ouderen niet meer konden opvangen. Men ging 
varianten ontwikkelen om zorg buiten de instelling te kunnen ontvangen. 
Bij deze ontwikkelingen speelde de autonomie van de burger een steeds be
langrijkere rol en kon de zorgvraag steeds meer naar eigen behoefte worden 
afgenomen. Er zijn twee varianten die in deze vergaande autonomie voor
zien; het woonzorgcomplex en de woonzorgzone. Een woonzorgcomplex is 
een complex met zelfstandige woningen met een bouwwijze die is gericht op 
beschermd wonen, met een complexgewijs overeengekomen zorg- en service-
arrangement, maar met wel een consequente scheiding tussen wonen, zorg 
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en service. Een woonzorgcomplex is specifiek bedoeld om ouderen binnen de 
muren van een complex zelfstandig te laten leven. De woonzorgzone voegt 
daar de dimensie van de wijk aan toe. 

Er zijn vier belangrijke kenmerken van een woonzorgzone: Levensloopbe
stendig wonen, zorg aanwezig binnen loopafstand, geavanceerde dienstver
lening en infrastructuur en een veilige en barrierevrije woonomgeving. 

De groep Stichting architecten werkgroep gebouwen gezondheidszorg (STAGG) 
heeft een model opgesteld dat richtlijnen geeft voor een woonzorgzone en de 
kenmerken vertaald naar daadwerkelijke realisatiepunten. Deze richtlijnen 
en realisatiepunten komen overeen met de eisen zoals die uit de vraag van de 
bevolking kunnen warden vertaald en kunnen daarom warden aangehouden. 

Uit onderzoek is gebleken dat bij een hoog welzijnsgevoel de zorgvraag van 
de bevolking afneemt. Om deze reden verdient welzijn speciale aandacht bij 
de ontwikkeling van een woonzorgzone. 

De woonzorgzone dient op korte en op lange termijn te voldoen aan de vraag 
van de bewoners. De SWOT analyse wordt gebruikt om de visie op de korte 
en de lange termijn te kunnen bepalen. Hiervoor is de input van een externe 
analyse en een interne analyse van belang. 

Externe analyse 

Voor de realisatie van de woonzorgzone is het essentieel inzicht te krijgen in 
de maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de vraag en de 
wensen van de bevolking van Breda Noordoost. Om deze ontwikkelingen in 
kaart te brengen is gebruik gemaakt van de DESTREP methode. 

In Breda Noordoost is de vergrijzing sterker dan gemiddeld. In 2002 is 
reeds 28% van de bevolking ouder dan 55. Ruim 7% is ouder dan 75. Dit 
percentage zal niet meer stijgen. Maar door de groei van de bevolking zal 
deze groep wel kwantitatief nog groeien. Het aantal 75 plussers stijgt tot 
bijna 9% in 2015. Aangezien de piek reeds in 2005 wordt bereikt is het 
van belang de woonzorgzone al op korte termijn te realiseren. N aast de 
groep ouderen zal ook de groep allochtonen toenemen. In 2002 is ongeveer 
24% van de bevolking allochtoon waarbij in de groep 55 plussers het aantal 
allochtonen rond de 10% bedraagt. In de toekomst zal de groep groeien 
alsmede het percentage allochtonen ouder dan 55 dat zal stijgen tot 40% in 
2020. 

Nederland heeft een maatschappelijke verandering ondergaan. De bevolking 
is: mondiger, mobieler en mondialer geworden. Vooral de groep ouderen van 
nu heeft deze veranderingen meegemaakt en heeft daarom het individualisme 
sterk ontwikkeld. Door de toenemende individualisering behouden mensen 
zich het recht voor keuzes te maken die passen bij hun eigen persoonlijkheid. 
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Ze stellen specifieke eisen aan de woning en de woonomgeving 

De belangrijkste technologische ontwikkeling is die van domotica. Dit is een 
systeem <lat de technologie en diensten binnen de woning integreert, met het 
doel betere kwaliteit van wonen te bevorderen, met name van comfort en 
veiligheid. Domotica biedt vele mogelijkheden, voor de woonzorgzone is het 
vooral belangrijk om een bepaald gevoel van veiligheid en zorg te leveren. 
Het kent vier soorten alarmering; 

1. Brandalarm. 

2. Inbraak alarm. 

3. Actieve personele alarmering. 

4. Passieve personele alarmering. 

De bewoner kan door middel van de personele alarmering in direct contact 
komen te staan met het zorgkruispunt en van daaruit ook worden gecontro
leerd. Op deze wijze kan de bewoner zelfstandig blijven wonen en toch de 
zorg krijgen die hij nodig heeft. 

De inkomens van de ouderen in Breda N oordoost verschillen met het gemid
delde in Nederland. De bewoners kennen overwegend maar een kostwinner, 
het inkomen is overwegend beneden modaal en het merendeel van de inko
mens hebben een opleidingsniveau van LBO of MBO. Daarnaast is in de wijk 
het percentage huursubsidie erg hoog. Hieruit kan worden geconcludeerd <lat 
de investeringen niet terug kunnen worden verdiend op de bewoners. 

Politiek gezien wordt er veel aandacht besteed aan wonen en zorg. De alge
mene wet bijzondere ziektekosten wordt omgezet naar een persoonsgebonden 
budget waardoor de gei:ndiceerde zelf zijn zorg kan inkopen in plaats van <lat 
deze voor hem wordt geregeld. De overheid stimuleert de ontwikkeling van 
wonen en zorg. Ze heeft corporaties wonen en zorg als zesde prestatieveld op
gelegd en heeft de Wet voorzieningen Gehandicapten (WVG) aangenomen, 
waarmee aanpassingen in huis kunnen worden bekostigd. 

Interne analyse 

Breda Noordoost bestaat uit vier wijken; Biesdonk, Geeren Noord, Geeren 
Zuid en Wisselaar met in totaal 7027 woningen. Van <lit aantal woningen 
bezit Singelveste er 1910.Dit is gelijk aan 27% van haar totale bezit. Het is 
geconcentreerd in enkele grote meergezinswoningen en eengezinswoningen. 
Gemiddeld vraagt Singelveste 68% van de maximaal redelijke huur en hel:>
ben de woningen een mutatiegraad van 14.7. Naast Singelveste hebben de 
andere twee corporaties ook bezit in Breda Noordoost. In het GWI rapport 
is gewerkt met de zorgvraag zoals die door het zorgkantoor is voorspeld. In 
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deze prognose wordt echter met zorgvarianten gewerkt die niet direct ver
taald kunnen worden naar een huisvestingsvraag. Daarnaast werken zowel 
het STAGG model als de corporaties met andere varianten. Door het gebrek 
aan uniformiteit kan de vertaalslag niet worden gemaakt. Om dit toch te 
kunnen doen is een methode ontwikkeld. Door twee uitgangspunten, toe
gankelijkheid en zorggarantie, op een assenstelsel te plaatsen worden er vier 
typen woningen onderscheiden, zie figuur 1. 

De zorggarantie is aanwezig indien de woningen zich binnen de zorgstraal 
(300 of 500 meter) van het zorgkruispunt bevinden. De woningen worden 
als toegankelijk bestempeld indien ze voldoen aan de eisen van rolstoel
toegankelijkheid die gelden voor de woning, het woongebouw en de directe 
woonomgeving. 

De richtlijnen van het STAGG model en de zorgvraag zoals die door het zorg
kantoor is voorspeld kunnen worden vertaald naar een huisvestingsvraag. 
Ook het bezit van Singelveste wordt uitgedrukt in de vier nieuwe woning
typen. De vraag en de huidige bezit kunnen dan als volgt worden vertaald, 
zie figuur 2. Uit dit overzicht blijkt dat er een tekort is aan toegankelijke 
woningen. 

Bij een vergelijking van de realisatiepunten van het STAGG model en de hui
dige situatie blijkt dat er naast toegankelijke woningen voor een woonzorg
zone nog enkele punten nodig, die nog worden toegevoegd; zorginfrastruc
tuut met een zorgkruispunt vanwaaruit 24 uurs zorggarantie wordt geleverd, 
medische alarmering in de woningen en multifunctionele wijkcentra. 

Het zorgkruispunt is het middelpunt van een woonzorgcirkel. Van daaruit 
wordt de zorg geleverd. Ook in Breda Noordoost zullen enkele van deze 

Zorg aanwezig 

Zorg + Toegan~ • 

woonzorg woning 

Toegankelijk 

Figuur 1: WZZ model 
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Huidiga situatie Gewenslll situatie 2002 Gewenste situalle 2015 

Figuur 2: Zorgvraag volgens WZZ model in de huidige situatie en in de 
gewenste situatie in 2002 en 2015 

kruispunten aangebracht moeten worden, vanuit financiele overwegingen bij 
voorkeur in een bestaande locatie. Door gebruik te maken van twee reeds 
aanwezige verpleegtehuizen kunnen er twee zorgkruispunten worden ont
wikkeld. De zorgcirkels om verpleegtehuis Vughterhagen en verpleegtehuis 
Raffy samen dekken een gedeelte van Breda N oordoost <lat voldoende is om 
de zorgvraag te huisvesten en van de benodigde (24 uurs) zorg te voorzien. 
De overige punten dienen in het ontwikkeltraject te worden geraliseerd. 

SWOT 

De interne en de externe analyse overwegende kunnen de volgende kansen, 
bedreigingen, sterke en zwakke punten worden benoemd: 

Kansen Bedreigingen 
Domotica Doorstroming 
Samenwerking Samenwerking 
Vergrijzing Veranderde samenleving 
Aanpassingen Ond uidelijkheid 
3M ontwikkeling Nieuwe zorgstelsel 

Sterke kanten Zwakke kanten 
Bezit is aanpasbaar Geen wijkcentrum 
Aanwezigheid zorg woningen Niet voldoende toegankelijke 

woningen 
Goed geregeld Onaangepaste woonomgeving 
Toegankelijke zorgwoningen Weinig differentiatie 
aanwezig 

Hoog percentage MRH 

Korte termijn visie 

Bij het realiseren van de woonzorgzone worden de kansen en de sterke kanten 
benut. De bedreigingen dienen door middel van samenwerking en tijdige 
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reactie te worden afgewent. Om de woonzorgzone op korte termijn te kunnen 
realiseren dienen de zwakke punten te worden weggewerkt. Grofweg dienen 
er dus toegankelijke woningen te worden toegevoegd, dient diversiteit in de 
woningvoorraad te komen, zorg-domotica en gemeenschappelijke ruimten 
moeten worden aangebracht en als laatste dient de directe woonomgeving 
levensloopbestendig te worden gemaakt. 

Uit de interne analyse werd duidelijk dat de woningvoorraad niet voldoende 
toegankelijke woningen heeft. Indien het bezit van de drie corporaties wordt 
uitgedrukt in de vier woningtypen dan is er nog altijd een tekort aan toe
gankelijke woningen. 

In theorie kan het tekort aan toegankelijke woningen worden weggewerkt 
door het overschot aan toegankelijke zorgwoningen als toegankelijke wonin
gen te gebruiken. Deze oplossing is echter vanuit differentiatie oogpunt niet 
wenselijk. Ook worden veel van de woningen bewoond door huishoudens die 
niet in de voor hun geschikte woning wonen. 

Differentiatie en doorstroming verhinderen dus vooralsnog dat de woningen 
gebruikt kunnen worden om ouderen eventueel met een zorgvraag te kunnen 
huisvesten. Om deze reden dient er een oplossing te worden gezocht om toch 
op korte termijn de zorgvraag te kunnen huisvesten. Uitgangspunt is dat 
er geen woonzorgcomplexen mogen ontstaan. Met andere woorden er mag 
geen complex compleet aan ouderen worden toegekend. Om dit te bewaken 
wordt er gewerkt met een differentiatiecoefficient. Dit coefficient geeft aan 
welk percentage van het aantal woningen in een complex toegekend kan wor
den aan ouderen. Daarnaast is een groot gedeelte van de woningen binnen 
de zorgstraal reeds bewoont door een HH ouder dan 55. Er wordt een aan
name gedaan dat een gedeelte van deze groep is opgenomen in de zorgvraag. 
Door de zorgvraag te verminderen met deze groep blijft de resterende groep 
over die nog dient te worden gehuisvest. Doordat er aangenomen wordt dat 
er binnen de zorgstraal meer mensen met een zorgvraag wonen dan gevraag 
hoeft aan deze vraag niet meer te worden voldaan. Er blijft nog wel een 
vraag over buiten de zorgstraal namelijk 265 - 58 = 207. Door een instroom 
van buitenaf dient deze zorgvraag te worden vermenigvuldigd met het in
stroomcoefficient. Deze is vastgesteld op 1.07. De te huisvesten vraag is dan 
gelijk aan 207 x 1.07 = 221 toegankelijke woningen. Om deze HH in de 
gewenste woningen te krijgen dienen er woningen na mutatie toegankelijk 
te worden gemaakt en aan ouderen te worden toegekend. Bij een mutatie
graad van 14. 7 komen er buiten de zorgstraal per jaar 168 woningen vrij in 
meergezinscomplexen. Door een op de twee mutaties te gebruiken voor deze 
toewijzing kan de zorgvraag binnen 2.5 jaar worden gehuisvest. Waarschijn
lijk ligt deze schatting zelfs nog lager omdat na het toegankelijk maken van 
de complexen buiten de zorgstraal een aantal van de HH boven de 55 dat in 
de complexen woont tot de zorgvraag kan worden gerekend. 
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Uit de berekening blijkt <lat Singelveste de woonzorgzone op korte termijn 
alleen kan realiseren als zij samenwerkt met de andere corporaties. Indien 
de andere partijen op korte termijn niet de benodigde toegankelijke kun
nen of willen toevoegen kan Singelveste <lit gedeeltelijk opvangen met het 
verhogen van het differentiatiecoefficient van haar complexen. Daarnaast 
kan er nieuwbouw worden gepleegd. Op korte termijn is <lit echter moeilijk 
realiseerbaar. 

Lange termijn visie 

Aansluiten op de SWOT analyse kunnen voor de lange termijn visie twee 
thema's worden aangenomen: "de klant is koning" en "eerst denken dan 
doen" . Het laatste thema heeft vooral betrekking op de realisatie van de 
woonzorgzone. 

De zorgvraag zoals die door het zorgkantoor is voorspeld varieert op de lange 
termijn niet veel van de zorgvraag op de korte termijn. Er mag echter wor
den aangenomen <lat deze voorspelling kan worden bijgesteld. Op de lange 
termijn zal het aantal Alzheimer patienten groeien alsmede het aantal 75 
plussers. Hierdoor wordt de zorgvraag complexer. De overheid zal het ex
tramuralisatie beleid voortzetten waardoor er meer ouderen in de bestaande 
huisvesting geplaatst moeten worden. Uiteraard zal de zorgvraag ook toene
men door de groei van de bevolking en de groei van het aantal 55 plussers. 
Door deze ontwikkelingen wordt de voorspelde zorgvraag naar boven bij
gesteld wat resulteert in een extra huisvestingsvraag van 60 toegankelijke 
zorgwoningen en 80 toegankelijke woningen. 

Singelveste client op lange termijn ook rekening te houden met het individu
alisme <lat zich sterk ontwikkelt. Door het voortzetten van het project Goed 
geregeld en hier naar gevraagd diensten aan toe te voegen kan grotendeels 
aan de vraag van de bewoners worden voldaan. Ook de groep allochtonen 
zal sterk groeien. Door bij de levering van diensten en zorg ook informatie 
in de eigen taal en aanpassingen op de cultuur aan te bieden kan aan de 
wensen van deze groep gedeeltelijk worden voorzien. Beide punten sluiten 
aan bij het thema de klant is koning. 

Realisatie & samenwerking 

De realisatie van een woonzorgzone kent enkele fasen die doorlopen moeten 
worden: de initiatieffase, de fase van het visiedocument, de oprichting van 
een projectorganisatie en de realisatiefase. Naast deze fasen client ook de 
beheersfase tot het proces te worden gerekend. De samenwerkende partijen 
zijn anno 2002 beland in de fase van het visiedocument. De volgende fase is 
die van de oprichting van een projectorganisatie. Om de deelname aan de 
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samenwerking minder vrijblijvend te maken is het oprichten van een rechts
persoon aan te raden. Daarnaast kan door middel van deze rechtspersoon de 
voortgang van de woonzorgzone veilig worden gesteld en kunnen de subsidies 
op een neutrale plek worden ontvangen. De rechtspersoon wordt veronder
steld een eigen verantwoordelijkheid te hebben en te worden aangestuurd 
door de groep van directeuren van de samenwerkende partijen. 

Bij de samenwerking heeft elke partij zijn specifieke verantwoordelijkheid. 
De woningcorporaties zorgen voor het aantal toegankelijke woningen. De 
zorgpartijen leveren de zorg, de gemeente zorgt voor de levensloopbesten
dige woonomgeving en bewaakt het welzijnsaspect. Er zijn echte verant
woordelijkheden die door de partijen gedeeld moeten worden. Domotica, 
zorginfrastructuur, veilige woonomgeving en sociale voorzieningen. De be
dreigingen die de woonzorgzone kent zijn door middel van goede afspraken 
te ondervangen en ook de financiering van hoeft niet tot problemen te leiden 
door goede afspraken. N aast een inbreng van de verschillende partijen bij 
bijvoorbeeld domotica en sociale voorzieningen kan er ook gebruik worden 
gemaakt van diverse subsidies. 

Conclusies en aanbevelingen 

Naar aanleiding van het onderzoek kan worden geconcludeerd <lat de realisa
tie van de woonzorgzone haalbaar is en op korte termijn moet gebeuren. Hij 
kan echter alleen op korte termijn worden gerealiseerd indien de corporaties 
samenwerken en hun toewijzingsbeleid aanpassen zodat de bewoners met een 
zorgvraag voorrang krijgen en op korte termijn in een voor hun geschikte 
woningen kunnen worden geplaatst. Hierdoor kan de zorgvraag binnen 2.5 
jaar worden gehuisvest. Ook dient er door de samenwerkende partijen een 
uniformiteit in de vraag te worden aangebracht. Om aan de individualiteit 
van de bewoners te voorzien dient er een uitgebreid pakket van diensten en 
voorzieningen te worden aangebracht waarbij speciale aandacht is besteed 
aan welzijn. De samenwerking dient bij voorkeur in een rechtspersoon te 
worden gegoten die er op toe kan zien dan er duidelijk afspraken worden 
gemaakt er <lat iedere partij zijn verantwoordelijkheid neemt. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De N ederlandse maatschappij vergrijst in een rap tempo. Het aantal ou
deren neemt toe en ook de wens om zolang mogelijk zelfstandig te blijven 
wonen. Mede daarom stijgt de vraag naar zorg-faciliteiten die naast de 
woon-faciliteiten kunnen worden afgenomen. Corporaties spelen hierop in. 

Sinds november 2001 is wonen en zorg als prestatie veld aan het besluit 
sociale huur-sector en dus aan de kerntaken van de corporaties, toegevoegd. 
De centrale formulering van <lit prestatie-veld is <lat woningcorporaties die
nen bij te dragen aan het volgens redelijke wensen tot stand brengen en 
beheren van huisvesting voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg 
of begeleiding behoeven. 

Woonstichting Singelveste is zich bewust van deze maatschappelijke ont
wikkelingen en nieuwe verantwoordelijkheden. Ze heeft hier beleidsmatig 
consequenties aan verbonden en 'wonen en zorg' benoemt tot speerpunt in 
haar beleid. Bij de herstructurering van de wijk Breda Noordoost zal hier 
dan ook op worden ingespeeld. 

1.2 Probleemstelling 

Probleemstelling 

Wat zijn voor woonstichting Singelveste op de korte en op de lange termijn 
de implicaties van de realisatie van een woonzorgzone in Breda Noordoost. 

1 
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Doelstelling 

Het onderzoek zal op de volgende drie deelvragen een antwoord proberen te 
genereren; 

1. Wat zijn de relevante maatschappelijke ontwikkelingen random het 
concept woonzorg? 

2. Welke impact heeft de ontwikkeling van een woonzorgzone op de por
tefeuille van Singelveste? 

3. Hoe kan deze woonzorgzone het beste word en gerealiseerd? 

1.3 Onderzoek 

In de afgelopen jaren is 'wonen en zorg' uitgegroeid tot een container-begrip 
dat meerdere varianten, doelgroepen en ontwikkelingen kent, zie hoofd
stuk 2. In Breda Noordoost kan dan ook op verscheidene manieren warden 
ingespeeld op wonen en zorg. Het onderzoek zal concreet moeten zijn en 
behoeft daarom een afbakening. 

1.3.1 Atbakening 

Het college van B& W van Breda heeft in het in 2003 vastgestelde rapport 
'Gewild wonen voor iedereen' aangegeven hoe de stad kan warden opgedeeld 
in woonzorgzones [29]. In navolging van dit rapport heeft Singelveste beslo
ten, samen met andere partijen, in Breda Noordoost een woonzorgzone te 
ontwikkeling. Alvorens de zone kan warden gerealiseerd dient een vertaalslag 
te warden gemaakt van visie naar praktijk. 

Bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen moet de toekomstige situatie 
warden meegenomen waardoor de wijk nu en in de toekomst kan voldoen 
aan de vraag naar wonen en zorg. Hierbij wordt een tijdsbestek van 15 jaar 
aangehouden. 

Alhoewel het concept woonzorgzone het voor meerdere doelgroepen mogelijk 
maakt om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen zal dit onderzoek zich 
specifiek richten op de doelgroep ouderen. 

1.3.2 Beschrijving onderzoek 

Alvorens het onderzoek naar de realisatie van de woonzorgzone in Breda 
Noordoost te starten, wordt het fenomeen wonen en zorg toegelicht. In 
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hoofdstuk 2 zal het ruime begrip worden beschreven. Naast de ontstaansge
schiedenis van het scheiden van wonen en zorg zal ook een overzicht worden 
gegeven van de toepassingsmogelijkheden. Verder wordt in <lit hoofdstuk 
de doelgroep bepaald en worden specifieke kenmerken van deze doelgroep 
omtrent wonen en zorg onderzocht. Hiermee wordt een basis gelegd voor de 
te ontwikkelen woonzorgzone en bijbehorende diensten en faciliteiten. 

Om in Breda Noordoost een woonzorgzone te kunnen realiseren dient een 
vertaalslag te worden gemaakt van visie naar praktijk. De visie voor de 
woonzorgzones wordt gebaseerd op een SWOT analyse. De SWOT behoeft 
input vanuit een externe analyse en vanuit een interne analyse. 

In hoofdstuk 3 wordt de externe analyse beschreven. Met behulp van de 
'DESTREP-analyse' worden de maatschappelijke ontwikkelingen omtrent 
het scheiden van wonen en zorg, voor Breda Noordoost in kaart gebracht. 
Achtereenvolgens zullen de demografische, de ecologische, de sociaal-culturele, 
de technologische, de ruimtelijke, de economische en de politieke ontwikke
lingen worden beschreven. In hoofdstuk 4 komt de interne analyse aan bod. 
Deze analyse is erop gericht de portefeuille van Singelveste door te lichten. 
Ook wordt van de overige corporaties het bezit in Breda Noordoost toege
licht. De externe analyse brengt de kansen en bedreigingen van de woon
zorgzone in Breda Noordoost in beeld. De interne analyse scant de sterke en 
de zwakke kanten van Singelveste voor het realiseren van de woonzorgzone. 
Door deze kansen en bedreigingen uit de externe analyse te confronteren 
met de sterke en de zwakke kanten van Singelveste kan in hoofdstuk 5 de 
SWOT analyse worden gemaakt. Deze SWOT analyse dient als input voor 
de korte en lang termijn visie. 

De korte termijn visie wordt in hoofdstuk 6 uitgewerkt. Deze visie wordt 
vertaald naar actiepunten tot 2005 (de korte termijn) . Invloeden die op de 
korte termijn van belang zijn kunnen op de lange termijn minder relevant 
zijn, of komen te vervallen. Daarom wordt in hoofdstuk 7 een lange termijn 
visie uitgewerkt. In <lit hoofdstuk wordt getracht de toekomstige vraag 
van de bewoners van Breda Noordoost te voorspellen, gedetailleerder te 
onderzoeken en een daarop anticiperende visie te ontwikkelen. Deze visie 
zal gedeeltelijk worden gebaseerd op trends zoals die zijn af te leiden uit de 
externe analyse van hoofdstuk 3. 

De woonzorgzone kan alleen worden gerealiseerd door samenwerking. Deze 
samenwerking moet een lang leven beschoren zijn en behoeft daarom duide
lijkheid en goede afspraken. In hoofdstuk 8 worden de benodigde afspraken 
in kaart gebracht. Afsluitend zullen in hoofdstuk 9 de conclusies en aanbe
velingen worden opgesomd. 
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1.3.3 Stappenplan 

De opzet van het onderzoek is weergegeven in figuur 1.1, waarbij het geheel 
in logische stappen in verdeeld. Elke stap zal in een afzonderlijk hoofdstuk 
worden beschreven. Zoals blijkt uit de figuur zijn de externe en de interne 
analyse de input voor de SWOT-analyse. Deze SWOT-analyse leidt weer tot 
een korte en een lang termijn visie. Dekorte termijn visie is daarbij vooral 
gericht op de benodigde veranderingen zoals die uit de interne analyse zullen 
volgen. De lange termijn visie wordt (onder andere) gebaseerd op trends 
zoals die in de externe analyse zullen volgen. samen geven zullen de korte en 
de lange termijn visie een compleet beeld geven van hoe de woonzorgzone er 
uit zal moeten zien, nu en in de toekomst. Als laatste Kunnen de conclusies 
worden getrokken. 

Probleemdefiniering 

Afbakening terminologie 

lnteme Analyse Exteme Analyse 

SWOT 

Korte termijn visie Lange termijn visie 

Realisatie 

Conclusies en aanbevelingen 

Figuur 1. 1: Stappenplan onderzoek 



Hoofdstuk 2 

Wonen en Zorg 

"Sinds 1987, toen het 'substitutiebeleid' werd ingezet, wordt in 
Nederland getrokken aan wonen en zorg. Nederland was toen 
met 10% van de 65 plussers in verpleeg- en verzorgingshuizen 
het meest 'intramurale' land van Europa. Sindsdien zijn er, als 
we ons beperken tot de ouderensector, honderden woonzorgcom
plexen en tientallen kleinschalige groepswoningen ontstaan, zijn 
er nieuwe extramurale zorg- en diensten-pakketten gekomen, 
zijn er tienduizenden levensloop-bestendige woningen gebouwd 
en duizenden bestaande woningen opgeplust." [18] 

Zoals uit het bovenstaande kan worden opgemaakt, is in Nederland een 
sterke opkomst van woon/zorg varianten. Enerzijds is <lit te verklaren door 
de vergrijzing van Nederland en de behoefte van ouderen om langer zelf
standig te blijven wonen, anderzijds door het extramuralisatiebeleid van de 
overheid. Als een gevolg van <lit beleid en als reactie op de vergrijzing is 
in Nederland, net als in veel landen in Europa, het proces van het schei
den van wonen met zorg in ontwikkeling geraakt. Woonstichting Singelveste 
wil, inspelend op deze ontwikkeling, samen met andere partijen in Breda 
Noordoost een woonzorgzone creeren. Alvorens het onderzoek naar deze 
woonzorgzone kan beginnen dient het principe wonen en zorg en specifiek 
het principe woonzorgzone te worden toegelicht. Hiermee wordt duidelijk 
met welke richtlijnen de ontwikkeling kan worden gestart. 

2.1 Ontstaansgeschiedenis 

De babyboom generatie is toonaangevend geweest in de moderne volkshuis
vestingsproblematiek. De jaren '70 werden gekenmerkt door een woning
nood. De babyboom generatie bereikte een leeftijd van 25 en daarmee ook 

5 
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de 'derde levensfase', zie paragraaf 2.4 op pagina 13, die van volwassenheid. 
Deze fase wordt gekenmerkt door de grote hoeveelheid tijd die men besteed 
aan arbeid en door het krijgen van kinderen. Het aanbod van eengezins
woningen voldeed niet aan de vraag en om de doorstroom te bevorderen 
introduceerde VROM daarom de bejaardenhuizen/verzorgingshuizen. Deze 
waren bedoeld als woningvoorziening voor oudere, alleenstaanden. De ont
wikkeling werd (mede) gefinancierd door de Wet op de Bejaardenoorden 
(WBO). 

De bewoners van de bejaardenhuizen konden door het gebrek aan capaciteit 
niet doorstromen naar verpleegtehuizen. Hierdoor veranderde het karakter 
van verzorghuizen langzaam van semi-muraal naar intramuraal. Dit gaf pro
blemen omdat de verzorgingshuizen niet onder de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) vielen. Op dat moment, midden jaren '80, ontstond 
in de maatschappij ook de vraag naar extramuralisatie van de zorg. De 
overheid anticipeerde hierop door een flankerend beleid toe te passen; zorg 
en welzijnsdiensten buiten de intramurale instellingen worden gesubsidieerd. 
Daarnaast neemt de overheid de thuiszorg en de gezinszorg op in de AWBZ. 
Door deze ontwikkelingen ontstaat er een markt voor ouderen om thuis zorg 
te ontvangen. Dit leidt tot de eerste ontwikkelingen van woonzorgwonin
gen. De overheid wil de extramuralisatie van de zorg bevorderen en ook 
geYndiceerden niet meer hospitaliseren. Om deze ontwikkeling te stimuleren 
ontwikkelde het Rijk de rijkssubsidie voor woontussenvoorzieningen. Vanuit 
de markt wordt hierop gereageerd met het ontwikkelen van hof- en aanleun
woningen. Het aantal aangepaste woningen in Nederland is echter, ook na de 
ontwikkeling van deze woonzorgwoningen, niet toereikend om de groeiende 
groep ouderen kunnen huisvesten. Daarnaast zijn er steeds meer ouderen 
die in hun eigen woning willen blijven wonen en zorg willen ontvangen. 

Op dat moment konden ouderen al wel thuis zorg ontvangen maar vaak was 
het huis hier niet fysiek op aangepast. De Wet Voorzieningen Gehandicapten 
(WVG) biedt uitkomst en wordt dan ook door de tweede kamer begin jaren 
'90 aangenomen. Deze wet vergoedt de nodige aanpassingen in huis. Tevens 
verruimt de overheid in dat jaar de huursubsidiewet. Bewoners van onzelf
standige woningen, bijvoorbeeld groepswoningen, kunnen vanaf dat moment 
ook aanspraak maken op huursubsidie. In de periode kort daarna worden 
de woningcorporatie zelfstandig, de zogenaamde bruteringsoperatie. Tevens 
worden mensen met een zware zorgvraag niet meer opgenomen en blijven zo 
lang mogelijk zelfstandig wonen. Deze ontwikkelingen prikkelen de woning
corporaties en de zorgpartijen om verder te gaan met het ontwikkelen van 
woonzorgwoningen. 
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2.2 Woonzorgvarianten 

Zoals blijkt uit het artikel van Jansen [18], zijn er de afgelopen jaren ver
schillende varianten ontwikkeld waarin wonen en zorg in meer of mindere 
mate met elkaar zijn geintegreerd. In het model van Breuer [12] zijn com
binaties van zorg en wonen weergegeven. Indien deze varianten niet meer 
toereikend zijn, en thuis wonen niet meer wenselijk dan wel toelaatbaar is, 
kan men overstappen op intramurale verpleging. 

Het overzicht van Breuer, zie figuur 2.1, geeft een compleet beeld van alle 
varianten met een vastgesteld zorgaanbod. Hij vergeet jammer genoeg de 
verschillende mogelijkheden waarbij de klant zelf zijn zorgbehoefte kan in
vullen ongeacht de lokalisatie van zijn woning. Belangrijke vormen zijn; le
vensloopbestendig wonen, woonzorgcomplexen, woonzorgzones, etc. Om het 
overzicht te completeren warden in de volgende paragraaf de woonzorgmer 
gelijkheden opnieuw gerangschikt. Hierbij warden de varianten gerangschikt 
naar de mogelijkheid om de zorgvraag zelf in te vullen. 

2.2.1 lndeling naar afnamemogelijkheid zorg 

Indien alle varianten warden ingedeeld naar de afnamemogelijkheid van de 
zorg, kan men drie situaties onderscheiden: 

Woonzorg Verpleeghuis/ erzorgings 
C: Groepswoning huis/ 

~~ 
centrum met zorg zorgwoning 

C: Q) 
0 a, Service 
0 ~ 

a, -
(!J lnleun Service 

Woongroepen 
flat Aanleun 

woningen 
z 

voor ouderen w woningen z 
0 
3: Geclusterde senioren 

woningen 
~ 

I Thuiuorg I EJ a, Particuliere 
a. Aanleun verpleging 
~ woningen aan huis a, 

> 

lncidenteel op 24· uurs aanbod 

aanvraag ZORGVERLENING geintegreerd 

Figuur 2.1: Indeling woonzorgvoorzieningen volgens Breuer 
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1. Woningen waaraan een gearrangeerd zorg- en dienstenpakket gekop
peld is. 

2. Zelfstandige woningen waaraan een 24-uurs zorgaanbod gekoppeld kan 
worden. 

3. Zelfstandig wonen waarin incidenteel zorg op aanvraag wordt geleverd. 

Wonen met een gearrangeerd zorg en dienstenpakket Deze woningen 
gaan gepaard met een zorg en dienstenpakket. Deze pakketten zijn 
standaard en elke bewoner maakt er gebruik van. 

Onder deze categorie vallen de concepten verpleeghuis en verzorgings
en/ of bejaardenhuis. 

Zelfstandige woningen met 24-uurs zorgaanbod Deze woningen zijn 
al dan niet fysiek verbonden aan een zorgverlener. De zorgverlening 
kan hier individueel worden gearrangeerd. Het verschil tussen de wo
nen met een gearrangeerd pakket en dit zelfstandig wonen met zor
gaanbod is het feit <lat de ouderen het zorgpakket naar eigen behoefte 
kunnen aanwenden. 

Onder deze categorie vallen de concepten: woonzorgzone, woonzorg
complex, aanleunwoning en serviceflat . 

Zelfstandig wonen met incidentele zorglevering Ouderen blijven zelf
standig wonen in de eigen woning, en maken daarbij gebruik van de 
mogelijkheid om incidenteel gebruik te maken van zorgverlening. Deze 
zorgverlening kan echter geen 24-uurs zorg garanderen. De zorg kan 
worden verleend door de thuiszorg, de verpleeginstellingen of door 
mantelzorg. Indien langdurig intensieve zorgverlening noodzakelijk is, 
is het wenselijk door te stromen naar een ander niveau van huisvesting. 

Onder deze categorie vallen de concepten: ouderenwoningen, levens
loopbestendig wonen (zie paragraaf 2.3) en groepswonen. 

In Bijlage A. l worden de genoemde varianten toegelicht. 

2.2.2 Woonzorgcomplexen 

Woonzorgcomplexen verdienen in deze indeling een nadere uitleg. De woon
zorgzone zoals die in Breda N oordoost gerealiseerd gaat worden is afgeleid 
van <lit concept . Uit de voorgaande paragraaf werd reeds duidelijk <lat ou
deren in woonzorgcomplexen zelfstandig kunnen blijven wonen en het zor
gaanbod deze naar eigen behoefte kunnen afnemen. 
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In de Nationale Survey Woonzorgcomplexen 1 wordt de volgende definitie 
aangehouden voor een woonzorgcomplex: 

"Een complex zelfstandige woningen met een bouwwijze die is 
gericht op beschermd wonen, met een complexgewijs overeenge
komen zorg- en service-arrangement, maar met wel een conse
quente scheiding tussen wonen, zorg en service." 

Het verschil met de woonvormen cluster wonen en beschut wonen is <lat be
woners in principe zelf de regie in handen houden en een zelfstandig huishou
den voeren, zo nodig met praktische hulp, ook al hebben zij een lichamelijke 
handicap of chronische ziekte. In de huidige praktijk heeft gemiddeld een 
derde van de bewoners van woonzorgcomplexen toch nog een intramurale 
indicatie. 

2.3 Woonzorgzone 

Een woonzorgzone is een concept <lat gezien kan worden als overtreffende 
trap van een woonzorgcomplex. 

"Waar woonzorgcomplexen zijn bedoeld om de bewoner meer 
autonomie en woonkwaliteit te bieden binnen de muren van het 
complex, voegt de woonzorgzone de dimensie toe van integratie 
in de wijk." [39] 

Singelenberg [35] beschrijft vier kenmerken van een woonzorgzone: 

1. Levensloopbestendig wonen. 

2. Zorg op loopafstand. 

3. Geavanceerde dienstverlening en (zorg)infrastructuur. 

4. Veilige en barriere vrije woonomgeving. 

Levensloopbestendig Met levensloopbestendig wordt bedoeld dat er vol
doende zelfstandige woningen zijn die geschikt zijn, of eenvoudig ge
schikt zijn te maken, voor bewoning tot op hoge leeftijd, ook in geval 
van fysieke handicaps of chronische ziekten van bewoners [19]. In een 

11n 1998- 1999 is, in opdracht van de Ministeries van VROM en VWS, het Nationaal 
Survey Woonzorgcomplexen uitgevoerd door de Stuurgroep Experimenten Volkshuisves
ting en RJGO Research en Advies. 

Bibliotheek Q 
TU Eindhoven 
Postbu" 00 
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woonzorgzone dient een bovengemiddeld percentage van de woning
voorraad rolstoeltoegankelijk dan wel aanpasbaar zijn. 2 Personen met 
een lichamelijke handicap moeten de woningen kunnen bewonen. De 
woningen kunnen toegankelijk warden gemaakt met behulp van zoge
naamd opplus richtlijnen. In Bijlage A.2 zijn alle opplusmogelijkheden 
beschreven. 

Zorg op loopafstand Binnen de woonzorgzone dient binnen loopafstand 
altijd een 24-uur bezette zorgpost aanwezig te zijn. Deze kan gecom
bineerd warden met bijvoorbeeld een verzorgings- of verpleeghuis met 
wijkfunctie. N aast zorg op afspraak moet vanuit <lit zorgkruispunt 
indien nodig ook zorg op afroep ( niet planbaar) kunnen word en ge
boden. Alle woningen binnen de zorgstraal moeten door middel van 
een alarmsysteem potentieel kunnen aanleunen tegen deze post. De 
responstijd voordat de zorgverlener aan huis komt mag conform de 
intramuraal geldende norm niet meer dan 10 minuten bedragen. 

Geavanceerde dienstenverlening Binnen de zone dient een verhoogd ni
veau van 'diensten aan huis' te warden aangeboden. Hierbij gaat het 
minimaal om de volgende diensten; sociale en medische alarmering, 
inbraak- en brandalarm, garantie op noodhulp bij tijdelijke opname, 
boodschappen- en vervoerservice, maaltijdservice, sociale activiteiten, 
woonwelzijnsteam3• 

Veilige en barriere vrije woonomgeving Iedere woning binnen een woon
zorgzone dient aangesloten te zijn op een netwerk van hoogwaardige 
looproutes <lat de woning verbindt met de centra van zorg en dienst
verlening, de primaire winkels en de haltes van het stedelijk openbaar 
vervoer. De routes dienen barrierevrij, toegankelijk en sociaal veilig te 
zijn en een heldere orientatie te hebben. 

2.3.1 STichting Architectenwerkgroep Gebouwen Gezond-
heidszorg 

In het boek van Heuvelink [16] warden planologische modellen en kengetal
len gepresenteerd voor een woonzorgzone in een stadswijk, het zogenaamde 
STAGG-model. Het wijkmodel is ge'inspireerd door de ouderenzorg in de 
Scandinavische landen waar wonen, zorg en welzijn decentraal zijn gere
geld per 10.000 inwoners. Hierdoor kunnen de bewoners beschikken over 
een compleet pakket voorzieningen op alle zorgniveau's. Het model maakt 

2 Aanpasbaar houdt in dat de woningen relatief eenvoudig en goedkoop rolstoeltoegan
kelijk kunnen worden gemaakt. 

3Een woonwelzijnsteam be.taat uit huismeesters, ouderenadviseurs en zorgbemidde
laars. 
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onderscheid tussen dienstverlening en zorg. Beide kunnen zowel in huis 
warden gehaald als aan huis warden gebracht vanuit het wijkdienstencen
trum. Dit bestaat uit een zorgkruispunt, een activiteitencentrum en een 
coordinatiepunt. Rand het wijkcentrum bevinden zich de woningen die van 
24-uurs zorg kunnen warden voorzien, maar ook zelfstandige woningen voor 
diegenen die slechts service of intervalzorg behoeven. 

Het STAGG model geeft richtlijnen voor de zorg en dienstverlening in een 
bestaand gebied van ongeveer 10.000 inwoners. Vooralsnog is dit model 
het enig model voorhanden dat richtlijnen geeft voor de realisatie van een 
woonzorgzone. Voor de ontwikkeling van de woonzorgzone in Breda Noord
oost zal het model als richtlijn warden gebruikt. In bijlage A.3 wordt het 
STAGG-model verder toegelicht. 

2.3.2 Beschrijving woonzorgzone 

Gebaseerd op het STAGG-model kan een woonzorgzone als volgt puntsgewijs 
warden omschreven. 

Een woonzorgzone is een (buiten)gewone woonwijk waar: 

• Een meerderheid van de bewoners niets met zorg te maken heeft en 
die open blijft staan voor iedereen, met of zonder zorgindicatie. 

• Bijzondere gastvrijheid aanwezig is, ook in de algemene woonwijkvoor
zieningen, voor mensen met lichamelijke of cognitieve beperkingen. 

• Rand een aantal steunpunten ook 24-uurs zorg op afspraak of op op
roep kan warden aangeboden, met steun van een goed functionerend 
communicatiesysteem. 

• Een hoog percentage van de woningen levensloopbestendig is gebouwd 
of gemaakt. Dat wil zeggen veilig en toegankelijk voor alle leeftijden. 

• Het onderscheid tussen intramuraal en extramurale zorg komt te ver
vallen en waar diverse zorgsectoren samenwerken in een gezamenlijk 
eerstelijns wijkteam. 

• Naast de basiszorg ook een goed georganiseerd pakket welzijn en dienst
verlening wordt aangeboden aan al dan niet geindiceerde klanten. 

• De aanbieders van wonen, zorg en welzijn een gezamenlijk informatie
loket hebben geopend. 

• De woonomgeving buitengewoon vriendelijk is ingericht voor minder 
mobiele weggebruikers terwijl er tevens de sociale veiligheid en het 
wijkbeheer goed zijn geregeld. 
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In een intramurale instelling is het aanbod van wonen, zorg en welzijn zoda
nig met elkaar verweven dat het slechts in een geheel kan warden afgenomen. 
Binnen de woonzorgzones wordt dit pakket uiteengehaald en in 3 afzonder
lijke functies aangeboden. Het STAGG-model differentieert per onderdeel 
nog drie functies: 

• functies die warden gehaald door de gebruiker (bijvoorbeeld sociale 
activiteiten) 

• functies die warden gebracht door de aanbieder (zorg- woondiensten) 

• functies die intern warden geleverd (langdurige intensieve zorg) 

De zone wordt gekenmerkt door een centraal zorgkruispunt van waaruit de 
zorg geleverd word. Het kruispunt heeft een centrumfunctie en herbergt bij
voorbeeld ook dagbesteding, ruimtes voor creatieve activiteiten etc. Daar
naast is in het centrum ook een coordinatiepunt gevestigd waar alle te le
veren diensten, zowel zorg- als welzijnsdiensten, warden gecoordineerd. In 
een straal van 300 meter loopafstand random het centrum wordt 24-uurs 
niet planbare zorg gegarandeerd. In een straal van 500 meter wordt 24-uurs 
planbare zorg gegarandeerd. Buiten de woonzorgcirkel kunnen alle zorgdien
sten op afspraak warden geleverd. Figuur 2.2 geeft aan hoe de woonzorgzone 
in het overzicht van Breuer, zie figuur 2.1, kan warden ingepast. 
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Figuur 2.2: Woonzorgzone ingepast in het overzicht van Breuer 
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2.3.3 Atrive rapport 

In navolging van het GWI rapport [29], zie paragraaf 1.3.1, heeft woonstich
ting Singelveste, samen met andere partijen, besloten in Breda Noordoost 
een woonzorgzone te realiseren. Om deze ontwikkeling gestalte te geven is er, 
door de samenwerkende partijen, aan het adviesbureau Atrive opdracht ver
leend om een vernieuwend en concreet concept voor de woonzorgzone Breda 
N oordoost te ontwikkelen. Deze opdracht heeft geresulteerd in het eind
rapport 'Breda Noordoost: de woonzorgwelzijnswijk' [26]. In het rapport 
worden voorstellen gedaan over de gewenste ontwikkelingsrichting van de 
woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen over vier buurten in Breda Noord
oost. Het rapport van Atrive is voor <lit onderzoek als richtlijn gebruikt. 
Voor een uitgebreide beschrijving zie bijlage A.4 

2.4 Wonen, zorg en welzij n 

In de beschrijving van een woonzorgzone in paragraaf 2.3 wordt duidelijk 
<lat naast het fysiek aanpakken van de woningen en de woonomgeving een 
uitgebreid dienstenpakket moet worden aangeboden. In een beschrijving van 
de ideale woonzorgzone wordt <lit bevestigd en het volgende gesteld [26]: 

"Het centraal stellen van de consumentenvraag heeft geleid tot 
een compleet assortiment van voorzieningen en diensten op het 
gebied van wonen, zorg en welzijn." 

Singelenberg beschrijft in [39] de meest wenselijke diensten voor een woon
zorgzone zoals die in het STAGG model zijn opgenomen. In paragraaf 4.5 
worden deze uitvoerig beschreven. 

In deze paragraaf wordt onderzocht welke diensten en voorzieningen vanuit 
het oogpunt van ouderen moeten worden aangeboden in de woonzorgzone. 
Hiervoor wordt de vraag van ouderen naar wonen, zorg en welzijn onder
zocht. De richtlijnen van het STAGG model worden in paragraaf 4.5 vergele
ken met deze vraag en eventueel aangevuld. Deze combinatie zal als richtlijn 
dienen voor het ontwikkelen en samenstellen van het complete aanbod <lat 
bij het ontwikkelen van de woonzorgzone wordt nagestreefd. 

Alvorens de vraag kan worden onderzocht is het van belang de doelgroep 
'ouderen' te bepalen. De levensloop kan opgedeeld worden in verschillende 
fasen [27]: jeugd (0-15 jaar), jongvolwassenheid (15-30 jaar), volwassenheid 
(3o-60 jaar), actieve ouderdom (60-80 jaar) en atbankelijke ouderdom (so+ 
jaar). 

In de meeste relevante onderzoeken wordt gewerkt met de leeftijd 55 jaar 
en ouder. Om de gegevens te kunnen gebruiken zal in dit onderzoek deze 
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laatste richtlijn van 55 jaar worden aanhouden. 

2.4.1 Wonen 

Woonwensen ouderen 

De woonwensen van ouderen bestaan uit algemene en specifieke woonbe
hoeften. De term algemene woonbehoeften duidt erop <lat het gaat om de 
behoeften van ouderen die ongeacht leeftijd, sekse of achtergrond worden 
gedeeld. Hoewel hier veel onderzoek naar is gedaan, zijn deze moeilijk te 
voorspellen. Voor het onderzoek is het nodig deze woonbehoeften toch te 
noemen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de algemene woonbehoeften 
zoals die in [15] zijn benoemd. 

Algemene woonbehoeften: 

1. Zorg 5. Status 
2. Privacy 6. Veiligheid 
3. Comfort 7. Sociaal contact 
4. Vrijheid 8. Toegankelijkheid 

Vertalen woonwensen naar woondiensten 

Om aan de woonbehoeften van ouderen te kunnen voorzien, worden in <lit 
onderzoek de wensen vertaald naar diensten en voorzieningen. Hierdoor kan 
ook een vergelijking tussen de woonwensen van de ouderen en de richtlijnen 
van het STAGG-model worden gemaakt. 

De wensen zijn als volgt te vertalen naar de volgende diensten: 

Zorg De bewoners kunnen zorg ontvagen doordat er in de wijk zorginfra
structuur is aangebracht. Om welke zorgdiensten het gaat wordt in 
paragraaf 2.4.2 nader toegelicht. 

Privacy De ouderen behoeven woningen waarin zelfstandig kan worden ge
woond en waar diensten kunnen worden ontvangen. 

Comfort De woningen dienen van een bepaalde kwaliteit te zijn waardoor 
de ouderen er gemakkelijk en zonder problemen kunnen wonen. Com
fort is een rekbaar begrip en moeilijk in diensten uit te drukken. Wel 
kan gesteld worden <lat een uitgebreid en gedifferentieerd aanbod van 
diensten het comfort verhogen. De aanleg van Domotica maakt het 
mogelijk om vanuit huis gemakkelijk diensten te bestellen. 

Vrijheid De bewoners moeten een keuze hebben uit verschillende opties. 
Hierbij gaat het om een keuze bij zowel diensten als gebruik van voor
zieningen. 
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Figuur 2.3: Zorgbehoefte per leeftijd [41] 

• Verpleging. 

• Dagverzorging. 

• Maatschappelijk werkster. 

• Persoonlijk/ medische alarmering. 

• Thuiszorg. 

Zorgbehoefte Breda N oordoost 

De zorgbehoefte van de inwoners van Breda in het jaar 2015 is in opdracht 
van het zorgkantoor Breda voorspeld. Dit heeft geleid tot het rapport 'Zorg
infrastructuur subregio Breda e.o.' [32]. Het rapport richt zich met name 
op de aan ouderen gerelateerde zorg. De getallen zijn richtlijnen per 10.000 
inwoners. 

De prognose van de toekomstige zorgvraag is gebaseerd op de landelijke ont
wikkelingen, aangepast voor Breda. Daarnaast is er binnen Breda een marge 
aangebracht. Voor de aantallen voor Breda Noordoost kan het maximum 
van de marge worden aangenomen. Dit omdat in Breda Noordoost naar 
verhouding veel 75 plussers wonen, wat een verhogend effect heeft op de 
gemiddelde zorgvraag. Daarnaast hebben de inwoners van Breda Noordoost 
een lager dan gemiddeld inkomen dan gemiddeld. Er is een negatief verband 
tussen inkomen en zorgvraag. Dus lager inkomen, een hogere zorgvraag. Een 
en ander leidt tot de volgende zorgprognose: 

De verdeling tussen de verpleging en verzorgingsector (V&V) en de overige 
zorgsectoren, zie Tabel 2.1, is op basis van [39]. 

Hierbij zijn de volgende defenities gebruikt: 
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Status Status is niet te vertalen naar algemene woondiensten. Iedere be
woner geeft een andere invulling aan het begrip status. 

Veiligheid De woning en de woonomgeving dienen veilig te zijn. Het poli
tiekeurmerk kan de veiligheid binnen de woning verhogen en de woon
omgeving dient barrierevrij te zijn. Alarmsystemen kunnen de per
soonlijke veiligheid verhogen (brand, inbraak en medisch alarm) hier
voor is de aanleg van Domotica noodzakelijk. 

Sociaal contact Binnen de wijk dienen er voor ouderen gezamenlijke ruim
ten te zijn waar men elkaar kan ontmoeten en waar men sociale en 
culturele activiteiten kan ontwikkelen. 

Toegankelijkheid Voor de bewoners die slecht ter been zijn dienen de 
woningen rolstoeltoegankelijk te zijn of warden gemaakt. Daarnaast 
zal de omgeving barrierevrij/toegankelijk te zijn. 

De benoemde woondiensten zijn in figuur 2.4 op pagina 19 weergegeven. 

De vraag van ouderen naar een aangepaste woning en woonomgeving kent 
enkele richtlijnen. De belangrijkste hiervan is het Woonkeur. Voor het 
Woonkeurcertificaat zijn de eisenpakketten samengevoegd uit het Handboek 
voor Toegankelijkheid, het Seniorenlabel, het Politiekeurmerk Veilig Wonen 
en de K waliteitswijzer van de Vrouwen Adviescommissies [14]. Het bestaat 
uit een verplicht basispakket <lat eisen omvat betreffende de directe woonom
geving, het woongebouw en de woning. Daarnaast zijn er drie pluspakketten 
ontwikkeld, veiligheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. In Bijlage A.2 
warden de overige eisenpakketten beschreven. 

2.4.2 Zorg 

Zorgvraag ouderen 

In figuur 2.3 wordt aangetoond <lat de zorgvraag stijgt naarmate de leeftijd 
vordert. Ook is te zien <lat deze vraag erg hoog wordt indien men de 75 
jaar overschrijdt. Van de 70 jarigen heeft maar een op de tien een zorgvraag 
terwijl <lat bij 75 jarigen al opgelopen is tot een gemiddelde van een op 
vier. Boven de 75 heeft een op de drie een zorgvraag. Om deze reden is het 
aantal 75 plussers in een wijk toonaangevend voor de zorgvraag. Volgens 
Franken [15] bestaat de zorgvraag uit: 

• Hulp bij de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), hulp bij 
persoonlijke verzorging. 

• Hulp bij Huishoudenlijke Dagelijkse Verrichtingen (HDL), hulp bij 
huishouden. 
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Verpleging Verzorging Thuiszorg 
2e lijn 1 e lijn Zorg Zorg Zorg Woon Woon 
cen- cen- bij l e in in in indivi-
trum trum lijn buurt com- com- dueel 

plex plex 
V&V 48- 55 75- 102 96 96 315- 349 
overig 18 38 48 48 152 

66- 73 113- 140 144 144 467-
501 

Tabel 2.1: Geprognosticeerde zorgvraag 2015 [32] 

2e lijn centrum: opvang van clienten met een ernstige of meervoudige be
perking. De niet planbare zorg is bepalend. 

1 e lijn centrum: opvang van clienten met een matige tot ernstige beper
king waarbij niet planbare zorg gewenst is. 

Zorg bij 1 e lijn: opvang van clienten met een zware zorgvraag, die niet 
meer instaat zijn om de regie over de eigen huishouding te voeren; niet 
planbare zorg. 

Zorg in buurt/ complex: opvang van clienten met een lichte tot matige 
verstandelijke of lichamelijke handicap. Planbare zorg is voldoende. 

In het GWI rapport [29] is deze zorgvraag vertaald naar woonzorgarrange
menten, zie Tabel 2.2. 

2.4.3 Welzijn 

Intramurale instellingen leveren naast de zorgdiensten ook de (benodigde) 
welzijnsdiensten zoals: wasverzorging, maaltijden, activiteiten etc. Bij het 
scheiden van wonen en zorg zal de intramurale instelling zich (moeten) con
centreren op haar kernactiviteit namelijk het leveren van zorg. Hierdoor 

Nodig 2002 Nodig 2025 
Intramuraal 85 82 
Cl usterwonen 108 104 
Begeleid/ beschut wo- 93 91 
nen 
Wonen in een woon- 265 259 
zorgcom plex 
Individueel wonen met 259 248 
thuiszorg 

Tabel 2.2: Zorgvraag en woonzorgarrangementen 
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kunnen de welzijnsdiensten komen te vervallen. Toch zijn ze voor de zelfred
zaamheid en voor het welzijnsgevoel van de bewoner essentieel. Franken be
schrijft in haar afstudeerverslag de volgende gewenste welzijnsdiensten [15]: 

• maaltijdservice • hulp bij huurders en koperson-
derhoud 

• boodschappendienst 

• was en strijkservice 
• hulp bij tuinonderhoud 

• kapper aan huis 
• voorlichting en advies 

• hulp bij de administratie 
• georganiseerde bijeenkomsten 

• ouderenvervoer 
• georganiseerde uitstapjes 

• cursussen 
• hulp bij de licht huishoudelijke 

werk • bezoek van vrijwilligers 

• hulp bij zwaar huishoudelijk • eetpraatgroep 
werk 

• uitleen, verhuur en verkoop van 
• hulp bij kleine onderhoudsklus- verpleegartikelen 

sen 

2.4.4 Vaststellen richtlijnen 

Bij het ontwikkelen van de woonzorgzone in Breda Noordoost dient lering te 
warden getrokken uit eerdere projecten en moet de ontwikkeling van diensten 
speciale aandacht krijgen. 

In [25] het Innovatieprogramma Wonen en Zorg (IWZ) wordt beschreven 
dat juist aspecten ter verhoging van de veiligheid en dienstverlening voor 
ouderen belangrijk zijn en niet de technische maatregelen om het bezit op 
te plussen en op te waarderen. Daarnaast beschrijft de rapportage <lat in de 
praktijk is gebleken <lat door het bieden van een veilige woonomgeving met 
aanvullende diensten en professionele alarmopvolging het beroep op zorg 
behoorlijk kan warden teruggedrongen. De visie van corporaties dient dan 
ook te warden aangepast. Volgens de schrijvers van de rapportage is deze 
vaak te beperkt en alleen gericht op de technische maatregelen. Deze visie 
zal moeten warden verbreed: opwaarderen betekent <lat wonen, welzijn en 
zorg op elkaar zijn afgestemd. Met als leidend principe wonen gaat voor 
welzijn, en welzijn gaat voor zorg! 

De gevraagde woon-, zorg- en welzijnsdiensten en voorzieningen zoals die 
uit de woonwensen door ouderen kunnen warden vertaald, zijn in figuur 2.4 
samengevat. Deze vastgestelde vraag verschilt niet wezenlijk van de richtlij
nen voor diensten en voorzieningen zoals die door STAGG-model voor een 
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woonzorgzone worden gegeven, zie paragraaf 2.3.2. Een voordeel van deze 
indeling is dat er door de benoeming van de diensten een beter inzicht wordt 
gegeven in de benodigde capaciteit. De diensten die bij de ontwikkeling van 
de woonzorgzone moeten worden opgenomen en ingepland zijn namelijk in
dividueel weergegeven. Voor de overige diensten wordt gesteld dat er een 
'uitgebreid pakket van diensten' moet worden gerealiseerd. Zowel de korte 
als de lange termijn visie zal in concrete stappen moeten worden geformu
leerd. Daarom zal in het verdere onderwek gebruik worden gemaakt van de 
richtlijnen van het STAGG-model. In hoofdstuk 8 zal de vraag zoals die in 
deze paragraaf is vastgesteld wel als richtlijn dienen voor het samenstellen 
van het 'overige' uitgebreide pakket van diensten. 

Woondiensten Zorgdiensten Welzijnsdiensten 

Toegankelijke 
Hulp bi] persoonlijke Ouderenvervoer 
verzorging Maaltljdservice 

woningen 
Persoonlljke en Boodschappendienst 

Zorgfacilltelten 
medische alarmering Was en strijkservice 

Veiligheidspakket 
Zorginfrastructuur Hulp bij onderhoud 

Veilige woonomgevlng 
Dagverzorging Hulp blj tulnonderhoud 

Gemeenschappelljke 
maatschappelljke Hulp blj hulshouden 

ruimten voor sociale 
activltelten 

werkster Hulp bii adminlstratle 

verpleging Veilige woonomgevlng 
verzorging Sociale avtivltelten 

Figuur 2.4: Overzicht van de gewenste diensten in de woonzorgzone 
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Hoofdstuk 3 

Externe Analyse 

In <lit hoofdstuk zullen alle relevante onderwerpen worden besproken die van 
invloed zijn op het creeren van woonzorgzones. Deze zogeheten externe ana
lyse zal worden uitgevoerd middels de 'DESTREP-analyse' [42]. Dit is een 
methode om de maatschappelijke onderwerpen zodanig te rangschikken <lat 
systematisch alle relevante onderwerpen worden behandeld. Achtereenvol
gens zullen de demografische, de ecologische, de sociaal-maatschappelijke, de 
technologische, de ruimtelijke, de economische en de politieke ontwikkelin
gen worden besproken. Het onderzoek zal zich daar waar nodig, toespitsen 
op Breda en specifiek op de wijk Breda Noordoost. Het bespreken van de 
ontwikkelingen heeft tot doel een overzicht te genereren van de kansen en 
bedreigingen van woningcorporaties, en in het bijzonder van woonstichting 
Singelveste in Breda. 

3.1 Demografische ontwikkelingen 

Aan het ontstaan van woonzorgelementen ligt een belangrijke ontwikkeling 
ten grondslag namelijk de vergrijzing van Nederland. Deze demografische 
ontwikkeling is een logisch gevolg van twee kwesties. Ten eerste is er de 
babyboom generatie. Deze bereikte in 2000 een leeftijd van 55. Hiermee is 
25% van de Nederlandse bevolking ouder dan 55 en behoren dus tot de groep 
van ouderen. Daarnaast worden ouderen steeds ouder. Door een verbeterde 
gezondheidszorg en verbeterde leefomstandigheden bereikt men steeds vaker 
een hoge leeftijd. Er is sprake van een zogenaamde dubbele vergrijzing. 

In deze paragraaf worden de demografische ontwikkelingen van gebied Breda 
Noordoost weergegeven. De ontwikkelingen zijn vergeleken met dezelfde 
ontwikkelingen in Nederland en in de stad Breda welke zijn weergegeven in 
bijlage B. l. 

21 
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Bevolkingsontwikkeling 

Breda Noordoost is in navolging van Breda en Nederland sterk vergrijsd. 
Zoals uit tabel 3.1 uit blijkt, is in 2010 bijna 30% van de bewoners ouder 
dan 55 [7]. In 2015 zal <lit percentage gelijk zijn aan 28%. Het is evident <lat 
de sterkste vergrijzing in Breda Noordoost in 2015 reeds voorbij zal zijn. De 
groep 55 plussers vertegenwoordigt nog wel een behoorlijk percentage van 
de bevolking maar <lit percentage zal niet meer stijgen. Dit in tegenstelling 
tot Nederland waar het percentage ouderen in Nederland oploopt van 25% 
in 2000 tot 32% in 2020, zie bijlage A. l. 

De gegevens van Breda Noordoost voor 2015 zijn afkomstig uit het onder
zoeksrapport Atrive [26]. Deze waarden liggen boven de waarden van 2015 
die als extrapolatie uit de groeilijn 2002-2010 kunnen warden verkregen. 
Over de voorspellingen valt echter geen uitspraak te doen, wel dienen de bo
venstaande gegevens om deze reden kritisch te warden bekeken bij gebruik 
in het verdere onderzoek. Peters [29] voorspelt voor 2015 een omvang van 
1211 ouderen in de leeftijdscategorie 75 jaar en ouder. Dit aantal ligt meer 
in de lijn der verwachting. 

In Breda Noordoost zal de groei van het aantal 55 plussers met 4% tot het 
jaar 2015 minder groat zijn dan in Breda. Toch omvat deze groep in 2015 nog 
steeds 28% van de ruim 17300 inwoners in Breda Noordoost. Het aantal 75 
plussers stijgt daarentegen van 2005 tot 2010 tot 9% van de totale bevolking. 
De minimale groei van de 55 plussers en de sterke groei van de 75 plussers 
is te verklaren doordat de vergrijzing hier aan het begin van de eeuw heeft 
plaatsgevonden, vooruitlopend op hetgeen in de rest van Nederland wordt 
verwacht. Om deze reden dient de woonzorgzone op korte termijn te warden 
ontwikkeld. 

Huishoudenontwikkeling 

In Breda Noordoost zijn op 1 januari 2002 6955 huishoudens (HH) [11]. In 
tabel 3.2 is aangegeven hoeveel huishoudens er waren in de leeftijdscatego-

2002 2005 2010 2015 
Breda Totaal 15529 15380 15213 17300 
Noordoost (100%) (100%) (100%) (100%) 

55+ 4657 4575 4314 4844 
(30%) (29.4%) (28.4%) (28%) 

75+ 1099 1164 1158 1618/1211 
(7.1%) (7.6%) (7.6%) (9%) 

Tabel 3.1: Demografische ontwikkeling Breda Noordoost 
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rieen 40 jaar tot en met 95 jaar en ouder in het jaar 2002. 

Uit de bovenstaande tabel wordt duidelijk <lat op 1 januari 2002, 4193 huis
houdens een hoofdbewoner van 55 jaar of ouder hebben. Dit is gelijk aan 
60% van het tot ale aantal HH in Breda N oordoost. Het is moeilijk om te 
voorspellen hoeveel huishoudens in 2015 een hoofdbewoner hebben met een 
leeftijd van 55 jaar of ouder. In vergelijking met de HH ontwikkeling van 
Breda kan warden ingeschat dat het percentage nog wel zal groeien. In de 
gemeente Breda zal het aantal HH in Breda is 2010 namelijk gestegen zijn 
met 7.25% ten opzichte van 2000 en in 2015 zelfs met 13.5%, zie bijlage B.1. 

N ationaliteiten 

Het aantal nationaliteiten in Breda Noordoost is groat en bedraagt volgens 
het CBS gemiddeld 24%. De grootste groepen bestaan uit Aziaten, Ma
rokkanen, Turken en grate groepen (oost-)Europeanen [10]. In figuur 3.1 
is een overzicht gegeven van hoe het aantal autochtonen zich verhoudt met 
het aantal allochtonen. De bijbehorende gegevens zijn opgenomen in de 
bijlage B.2. 

Het CBS voorspelt voor Nederland een groei van het aantal allochtonen in 
2005 van 15,6% ten opzichte van 2000. In 2010 is deze groep gegroeid met 
30% en in 2015 met 44% ten opzichte van 2000. Deze gegevens zijn op 
basis van schatingen verkregen, maar ze zijn wel toonaangevend. Er kan 
dus vanuit warden gegaan <lat ook in Breda Noordoost de groep allochtonen 
de komende jaren zal toenemen. 

Figuur 3.1 toont <lat het aantal allochtonen in Breda Noordoost onder 55 
plussers anno 2002 nog beperkt is. Indien men deze echter 10 jaar zou op
schuiven naar 2010, bij gelijkblijvende samenstelling van de bevolking, dan 
neemt het aantal allochtonen al beduidend toe. Indien de bevolkingssamen
stelling gelijk zou blijven, zou in 2020 ruim 40% van het aantal ouderen 
allochtoon zijn. 

Leeftijd 
Buurt 40-4445-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95:i= Totaal 
Biesdonk 160 168 171 183 168 196 161 115 101 26 7 
Geeren-zuid 121 111 98 110 145 161 173 178 81 38 6 
Wisselaar 159 146 153 164 195 156 121 93 56 12 3 
Geeren-noord 118 91 84 73 84 83 80 62 40 9 0 
Totaal: 558 516 506 530 592 596 535 448 278 85 16 

Tabel 3.2: Overzicht van het aantal huishoudens binnen de leeftijdscatego
rieen van 40 jaar tot 95 jaar en ouder 

0 1456 
0 1222 
1 1259 
0 724 
1 4661 
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Percentage allochtonen per leeftijdscategorie 
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Figuur 3.1: Percentage allochtonen per leeftijdscategorie 

3.2 Ecologische ontwikkelingen 

In 2003 zal er een gewijzigde Woonwet en een nieuw Bouwbesluit in werking 
treden. In dit nieuwe besluit is duurzaam bouwen opgenomen als nieuw 
criterium. In 1995 waren er vier grondslagen om eisen te stellen aan ge
bouwen of bouwwerken: veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energie(
besparing). Sommige duurzaam bouwen eisen (dubo-eisen) konden op grond 
van deze grondslagen direct worden gerealiseerd: bijvoorbeeld de eisen op 
het gebied van energiebesparing (EPN) en op het gebied van geluidwering 
(gezondheidsaspect). Andere dubo-aspecten (zoals het verbieden van niet
duurzaam geproduceerd hout) konden niet op basis van een van de bestaande 
grondslagen worden doorgevoerd. In 1998 is daarom het uitgangspunt Mi
lieu als vijfde pijler in de Woningwet toegevoegd. 

Duurzaam bouwen ('dubo') is erop gericht de belasting van het milieu ge
d urende het gehele bouwproces ( van het bouwinitiatief tot en met de sloop) 
zo veel mogelijk te beperken. De overheid stimuleert duurzaam bouwen 
met subsidies, maar stelt ook steeds strengere eisen. Woningcorporaties lo
pen voorop met duurzaam bouwen, maar komen ook veel problemen tegen 
doordat het nieuw en veelomvattend is. 

De achterliggende gedachte is dat woningen en gebouwen geschikt moeten 
blijven voor onze steeds langer wordende bevolking (Nederlanders horen tot 
de langste mensen ter wereld). Luie trappen maken dat mensen langer zelf
standig in hun woning kunnen blijven wonen. Zo wordt voortijdige sloop of 
verbouwing met bijbehorende afval en verspilling van materiaal voorkomen. 

Het duurzaam bouwen is vooral van toepassing op de nieuwbouw. Voor de 
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bestaande bouw zijn er energiebesparende en ecologische maatregelen mo
gelijk. De maatregelen kunnen een aangenamer binnenklimaat tot stand 
brengen maar maken vooral een kwaliteitsverbetering van de woning moge
lijk. Voorbeelden van maatregelen zijn dubbel glas en spouwisolatie. 

3.3 Sociaal maatschappelijke ontwikkelingen 

Nederland heeft, net als bijna alle westerse landen de laatste decennia een 
maatschappelijke verandering ondergaan. Deze verandering wordt ook wel 
de 3m verandering genoemd. 

De bevolking is 

• mondiger, 

• mobieler 

• en mondialer geworden. 

Deze ontwikkelingen zijn tot stand gekomen door hogere opleidingen, verbe
terde gezondheid, verhoogde integratie in de samenleving, verbeterde beste
dingsmogelijkheden etc. Vooral de groep ouderen van nu heeft deze veran
deringen meegemaakt en heeft daarom het individualisme sterk ontwikkeld. 
Waren ouderen vroeger vaak hetzelfde, tegenwoordig zijn ouderen verschil
lend en is sprake van een heterogene groep. In tabel 3.3 is doeltreffend het 
verschil tussen ouderen van toen en ouderen van nu weergegeven [22]. 

Door de toenemende individualisering behouden mensen zich het recht voor 
keuzes te maken die passen bij hun eigen persoonlijkheid. Ze stellen spe
cifieke eisen aan de woning en de woonomgeving. De markt, maar ook de 
centrale overheid (Nota Wonen) roepen corporaties op tot het bieden van 
keuzemogelijkheden aan hun klanten. Naast het effect op het individualisme 
van de ouderen hebben deze ontwikkelingen ook invloed op de omgeving en 
het sociale netwerk van ouderen. Door het mondialer en mobieler warden 

Oude generatie senioren 
Dafje 
Wandelstok 
Bingogeneratie 
Krappe bejaardenwoning 
Dagtocht naar de Veluwe 
Griesmeelpudding 
Geruite pantoffels 

Nieuwe generatie senioren 
Renault Twingo/Smart 

Mountainbike 
Fitnessgeneratie 

Ruim appartement 
4 weken door Canada trekken 

Sportdrank, light producten 
Tennis- en wandelschoenen 

Tabel 3.3: Kenmerken ouderen vroeger en nu [22] 
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van de samenleving zijn de kinderen en vrienden van de ouderen vaak ver 
weg gaan wonen. Door de afstand kunnen deze minder snel te hulp schieten 
en daarom kunnen ouderen minder terugvallen op mantelzorg. Het derde 
effect van de 3m ontwikkeling is het mondiger warden van de bevolking. 
Als een gevolg hiervan durven mensen hogere eisen te stellen. De woningen 
dienen een hoger comfort te bieden en de voorzieningen dienen goed ver
tegenwoordigd en bereikbaar te zijn. Het laatste effect van het mondiger 
warden is waarschijnlijk de groei van de sociale contacten. 

3.4 Technologische ontwikkelingen 

Voor het scheiden van wonen en zorg is de ontwikkeling van Domotica essen
tieel. Door deze ( communicatie-) technologie kan de bewoner direct spreek 
of beeldverbinding krijgen met de zorginstelling. 

Domotica is een ontwikkeling die voortkomt uit het GBS (gebouwbeheer 
systeem). Met behulp van dit systeem konden bijvoorbeeld verlichting, ver
warming en ventilatie vanaf een afstand warden beYnvloed. Ontwikkelingen 
op het gebied van informatie en telecommunicatie technologie gaan snel 
waardoor tegenwoordig oak uitgebreide toepassingen mogelijk zijn in wo
ningen. Bij het benutten van deze technologie in het gebied van wonen 
wordt verondersteld dat zelfstandig wonende ouderen de doelgroep zijn. Dit 
komt µiede voort uit het feit dat deze groep vaak over voldoende financiele 
middelen beschikt. 

De stichting Smart Homes geeft de volgende definitie van Domotica [1]: 

"Domotica is de integratie van technologie en diensten binnen 
de woning, met het doel betere kwaliteit van wonen van de be
woner te bevorderen door middel van meer en betere veiligheid, 
comfort, communicatie en technisch beheer." 

Domotica kent vier soorten alarmering [5]: 

1. lnbraakalarm. 

2. Brandalarm. 

3. Medisch alarm actief. 

4. Medisch alarm passief. 

Het actieve en passieve medische alarm kan warden aangeduid als 'zorg
domotica'. In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat bij de aanleg van 
deze domotica automatisch inbraak- en brandalarm wordt aangelegd. Deze 
alarmsystemen kunnen dan eveneens aangesloten op de centrale post. 
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Door middel van Domotica kan zorg op afstand mogelijk worden gemaakt 
en kan de kwaliteit van het wonen in belangrijke mate worden verbeterd. 
Dit kan op diverse terreinen: veiligheid, comfort, communicatie, telematica, 
informatie, energie & klimaat en vrije tijd en spel. 

Belangrijk is dat zorgdomotica bijdraagt aan een beter gevoel van veiligheid 
voor de bewoner en snel alarmeert bij calamiteiten. Hierbij is voor het 
scheiden van wonen en zorg het actieve en passieve medische alarm essentieel. 
Door deze alarmering kan de patient hetzelfde contact en controle krijgen als 
in een intramurale instelling alleen dan van een afstand. Domotica maakt 
het dus m.ogelijk zorg op afstand te leveren. 

Daarnaast kan door middel van domotica de kwaliteit van wonen in belang
rijke mate worden verbeterd. Op het terrein van comfort zijn voorbeelden: 
verschillende soorten verlichting, alles uit met een enkele knop boven het 
bed of bij verlaten van de woning, automatisch geluid zacht bij overgaan 
telefoon. Com.fort betekent ook dat een woning altijd op de juiste tempe
ratuur wordt gehouden. Com.fort richt zich daarmee vooral op gebruiks
en woongem.ak. Bij com.m.unicatie kan worden voorgesteld dat de bewoner 
via beeldscherm of intercom. in contact kom.t met iemand die aanbelt of dat 
er binnen de woning onderling eenvoudig vanuit verschillende ruimten kan 
worden gecom.municeerd.Dienstverlening op afstand zoals telewinkelen, te
lebankieren en telezorg behoren tot de informatiemogelijkheden. Bij energie 
& klim.aat gaat het onder meer om het afl.ezen van gas- en elektrameters 
op afstand, energiebesparing, klim.aatbeheersing en autom.atische melding 
van storingen. Op het gebied van recreatie en entertainment zijn er di
verse toonaangevende ontwikkelingen die gebruik maken van inform.atie- en 
com.municatietechnologie. 

3.5 Ruimtelijke ontwikkelingen 

De wijk Breda Noordoost is een herstructureringswijk. De ontwikkeling 
van een woonzorgzone is geen op zichzelf staande ontwikkeling. Daarnaast 
grenst de wijk aan een Vinexlocatie die in ontwikkeling is. Kort zullen hier 
de m.eest relevante ontwikkelingen worden genoemd, zie figuur 3.2 voor een 
grafische toelichting. 

Samenwerken Aan Leefbaarheid 

Het project Samenwerken Aan Leefbaarheid (SAL) kan gezien worden als het 
overkoepelende project waaronder de overige ontwikkelingen moeten plaats
vinden. In 2001 is het 'Ontwikkelingsplan Breda Noordoost' gemaakt en 
gepresenteerd als het SAL-project. Aan dit plan is door de gemeente, de be
woners en de gebruikers van Noordoost en woningcorporaties samengewerkt. 
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- Doornboslaan 
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- Hart van de Wijk 
(winkelcentrum Vughterhagen) 

Figuur 3.2: Overzichtskaart Breda Noordoost 
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Voor alle buurten van Hoge Vught zijn de sterke en de zwakke punten on
derzocht. Daarna is per buurt een toekomst beeld beschreven en is besloten 
om voor iedere buurt een uitwerkingsplan te maken [8]. 

In bijlage B.3 wordt een overzicht gegeven van de sterke en zwakke punten 
per buurt Om de toekomstvisie gedetailleerd uit te werken is Breda Noord
oost opgedeeld in 5 gebieden: Hart van de wijk, Doornboslaan, Woonpark 
Noord, Geeren Zuid, Linie kwartier en Doornbos. Bij de aanpak van de 
herstructurering van de woningvoorraad in Breda Noordoost moet het uit
gangspunt zijn 'de concurrentiepositie van de wijk te versterken'. Er wordt 
niet voor heel Breda Noordoost een strategie ontwikkeld. Het gaat er juist 
om de kwaliteiten van de verschillende buurten optimaal te benutten om op 
die manier verschillende aantrekkelijke woonmilieu's te creeren en om zo de 
keuzemogelijkheden te vergroten. Er zijn vier benaderingen verstedelijken, 
verparken, verdunnen en vervinexen. In bijlage A.4 is op een overzichtskaart 
aangegeven waar deze nieuwe woonmilieus zich zouden moeten ontwikkelen. 
In de ontwikkelstrategie wordt aangegeven <lat er vraag is naar nieuwe vor
men van dienstverlening. De vervaging tussen de grenzen van commerciele 
en niet commerciel instellingen biedt mogelijkheden voor een nieuwe struc
tuur van dienstverlening en zorg in Breda Noordoost. Daardoor in de wijk 
niet alleen voor ouderen aantrekkelijk maar ook voor overige doelgroepen. 
Het project 'Samen aan de slag in de wijk' speelt hierop in. Het plan is om 
wijkbewoners op te leiden voor de zorg en om tegelijk het werk aantrekkelijk 
te maken door een veel gevarieerder pakket aan zorg- en dienstverleningta
ken. 

Het winkelcentrum Hoge Vught moet uitgroeien tot een stadsdeelcentrum. 
Rekening houdend met een uitbreiding van <lit centrum is een hergroepe
ring van de voorzieningen op buurtniveau noodzakelijk. Voor delen van 
bestaande winkelstrips is het nodig een nieuwe bestemming te vinden. Uit 
workshops is gebleken <lat deze strips functioneel,sociaal en psychologisch 
gezien van belang zijn. De strips moeten een nieuwe functie krijgen die past 
binnen de visie over de buurt. Ze kunnen ook een rol spelen bij de sociale 
vernieuwing. Met name de kinderen en ouderen hebben behoefte aan sociale 
ontmoetingsruimten [8]. 

Hart van de Wijk 

Hart van de wijk is een van deelprojecten die onder de noemer van SAL moet 
plaats vinden. In de beschrijving van het SAL project werd reeds duidelijk 
<lat het uitgangspunt is <lat het huidige winkelcentrum uitgroeit tot een 
werkelijk hart van de wijk. Programmatisch betekent <lat het toevoegen van 
andere functies zoals cafes, restaurants en culturele voorzieningen [13]. 

Bij de ontwikkeling van nieuwe functies voor het winkelcentrum moet wel 
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gelet worden op een evenwichtige verdeling tussen het winkelcentrum en de 
voorzieningen in de buurten. Stedenbouwkundig vraagt het centrum ook 
aandacht. De relatie tussen het centrum en de omliggende buurten moet 
worden versterkt. Ook de bereikbaarheid van het centrum moet worden 
verbeterd. Hierbij dient met name rekening te worden gehouden met de 
versterking van de woonfunctie voor ouderen in de omliggende appartemen
ten. 

Doornboslaan 

De Doornboslaan is de belangrijkste ontsluitingsweg van Breda Noordoost. 
De bedoeling is <lit karakter van belangrijke toegangsweg te versterken. De 
functie als stadsas vereist een aangepaste inrichting en bebouwing. De laan 
moet een betekenis krijgen voor de bewoners als verbinding tussen de Hoge 
Vught en het centrum van de stad. De laan zal zich in de toekomst moe
ten ontwikkelen als een echte stedelijke laan met daaraan woongebouwen 
in parkachtig groen en combinatie gebouwen van wonen en werken. De 
verkeersintensiteit van de laan kan rondom het winkelcentrum Hoge Vught 
leiden tot gevaarlijke situaties. De bereikbaarheid van het centrum wordt 
daarmee bedreigd. Ook de aansluiting van het winkelcentrum op de omlig
gende buurten wordt onderbroken door deze (verkeers-) barriere. Om deze 
twee redenen zijn er discussies over eventuele verlegging van de laan. 

Teteringen 

Tussen Breda en Teteringen ligt een VINEX locatie. Dit gebied is opge
deeld in de Stadsdonken en in de zogenaamde Waterakkers. De Stadsdon
ken grenst aan de noordoostrand van Breda Noordoost zal op korte termijn 
worden ontwikkeld. Hier is een bouw van circa 550 woningen voorzien. De 
woonwijk zal het thema 'wonen op water' krijgen en er zullen zogenaamde 
woonschepen worden ontwikkelen. Hier wordt geexperimenteerd met parti
culier, collectief opdrachtgeverschap. 

Naast de bovengenoemde deelontwikkelingen worden de buurten nog afzon
derlijk bekeken. Hierbij wordt bekeken hoe de bestaande stedenbouwkun
dige structuur kan worden vernieuwd. Bij de herstructurering worden de 
voorgestelde wijkkarakters als leidraad gebruikt. Naast de bebouwing wordt 
ook de buitenruimte opnieuw ingericht. Daarin worden ook de mogelijkhe
den voor andere, meer intensieve en collectieve vormen van beheer opgeno
men. Onder andere experimenten met zelfbeheer door bewoners. In de wij
ken is de woonomgeving verder ook nog niet speciaal aangepast aan ouderen 
en mensen met een handicap. Bij de nieuwe stedenbouwkundige structuur 
dient hier wel rekening mee te worden gehouden. In het kader van de woon
zorgzone dient de wijk ( de woonomgeving) namelijk levensloopbestendig te 
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zijn. 

3.6 Economische ontwikkelingen 

3.6.1 lnkomens ouderen algemeen 

Alie 65 plussers hebben een eigen inkomen: iedereen krijgt op die leeftijd 
AOW. Dit is ook voor de meeste de belangrijkste inkomstenbron, zeker voor 
de huidige 75 plussers. In tabel 3.4 zijn alle mogelijke directe inkomens
bronnen voor ouderen weergegeven. Hieruit blijkt <lat voor de gemiddelde 
oudere de AOW het belangrijkste inkomensbestanddeel is. Het belang is 
tussen 1990 en 1998 wel iets afgenomen, zie tabel 3.4. In 1998 vormt de 
AOW voor 65 plussers gemiddeld 71 % van het inkomen. De aanvullende 
pensioenen zijn tussen 1990 en 1998 in belang toegenomen: in 1990 is bijna 
15% van het bruto-inkomen van de ouderen afkomstig uit aanvullende pen
sioenen en in 1998 ruim 20%. Ook het aandeel van de overige inkomsten 
( vermogensopbrengsten en opbrengsten uit de eigen woning) is gestegen van 
8% naar 12%. 

Na WO-II hebben de pensioenregelingen een vlucht genomen en steeds meer 
mensen hebben tijdens hun loopbaan aanvullende pensioenen opgebouwd. 
De grootste groep die hiervan gebruik kan maken komt er nog aan. Voor 
de 55 plussers groeit daarnaast ook het inkomen uit: eigen woning, aan
delen, erfenis end. De bovenstaande ontwikkeling ondersteunt de gedachte 
<lat ouderen steeds meer te besteden hebben. Wel wordt er in de rappor
tage ouderen van het sociaal cultureel planbureau terecht op gewezen <lat 

1990 1998 

35-54 55-64 65-74 ~ 75 35-54 55-64 65-74 ~ 75 
jaa.r jaa.r jaar jaa.r jaa.r jaa.r jaa.r 

• geen inkornsten 21 27 1 0 13 21 0 0 
• inkornsten uit arbeid 65 28 4 2 74 36 4 2 
• arbeidsongeschiktheids-
uitkering0 6 20 2 0 6 17 1 0 
• werkeloosheids- of 
bijstandsuitkeringa 6 7 1 0 6 10 1 0 
• vervroegd pensioen 
(w.o. VUT) 1 16 0 0 1 14 0 0 
• AOW 0 0 74 82 0 0 71 78 
• aanvullend pensioen 0 0 15 10 0 0 20 15 
• overigb 1 2 4 6 1 2 3 5 

aHet aantal ouderen met een arbeidsongeschiktheids-, werkeloosheids- of bijstandsuitkering betreft mensen 
die in dat jaar 65 zijn geworden en in het eerste deel van dat jaar een uitkering ontvlngen. 

"Dit betreft bijvoorbeeld vermogensopbrengsten en opbrengsten uit de eigen woning (na aftrek van kosten). 

Tabel 3.4: De belangrijkste inkomstenbronnen voor personen in de relevante 
leeftijdsgroepen in 1990 en in 1998 [21] (bewerkt door auteur) 
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de inkomsten uit de aanvullende pensioenen vooral geconcentreerd zijn bij 
een relatief kleine groep mensen die in de praktijk voornamelijk de hogere 
inkomens ontvangen. Dit zal ook gelden voor de inkomsten uit 'overige 
bronnen'. 

3.6.2 lnkomens ouderen Breda Noordoost 

Breda Noordoost kan niet tot een gemiddelde buurt in Nederland warden 
gerekend. Er zijn wezenlijke verschillen waar bij de inrichting van een woon
zorgzone rekening mee moet warden gehouden. 

Over de bewoners van Breda Noordoost is het volgende te zeggen [2]: 

• Per huishouden is er overwegend 1 kostwinner (er is 1 inkomen) . 

• De inkomsten van de huishoudens liggen overwegend beneden modaal. 

• Het merendeel van de kostwinners heeft een opleiding op LO /LBO of 
MAVO/MBO niveau. 

De cijfers van het CBS bevestigen dit: het aantal inkomens lager dan modaal 
ligt in deze buurt op 47%. Hiermee is Breda Noordoost de 'armste wijk' van 
Breda. 

De ouderen in Breda N oordoost hebben een inkomen lager dan modaal. In 
veel gevallen betekent <lit dat zij alleen over een WAO uitkering beschikken. 
In bijlage B.5 zijn de bovenstaande feiten toegelicht. 

3. 7 Politieke ontwikkelingen 

In tegenstelling tot bijvoorbeeld in de Scandinavische landen, waar een grate 
mate van consensus bestaat over <lit onderwerp, is scheiding van wonen en 
zorg in Nederland voortdurend het onderwerp geweest van verhitte debatten 
en moeizame politieke touwtrekkerijen. Het began met het substitutiebeleid 
van het ministerie van WVC aan het eind van de jaren tachtig. Het debat 
speelde zich vooral af op het terrein van de ouderenzorg, niet alleen de groot
ste maar ook de snelst groeiende sector binnen de zorg. De gedachte was <lat 
op elk niveau in de voorzieningenhierarchie een gedeeltelijke verschuiving van 
de populatie naar het naastliggende lichtere niveau mogelijk zou zijn. WVC 
hoopte dat de verzorgingshuizen een deel van de functies van de (duurdere) 
verpleeghuizen zouden kunnen overnemen, <lat de thuiszorg de teruglopende 
capaciteit van de verzorgingshuizen zou kunnen opvangen en dat de groei 
van de informele (mantel)zorg het tekort aan thuiszorg zou compenseren. 
Door duurdere voorzieningen te vervangen (substitueren) door goedkopere 
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voorzieningen zou de toename van de zorgvraag als gevolg van de vergrij
zing van de bevolking zonder verhoging van de nationale (macro-) budgetten 
kunnen worden opgevangen. Dit plan liep gedeeltelijk spaak. De verpleeg
huizen bleven groeien. De verzorgingshuiscapaciteit nam weliswaar af, maar 
hun extramurale substituten bleken slechts weinig kosten te besparen; de 
informele zorg groeide niet en de druk op de thuiszorg nam navenant toe. 
Andere ministeries, met name VROM, vreesden sluipende afwenteling van 
kosten op hun begroting en kwamen in verzet. In de periode 1990-1993 be
reikte de politieke strijd haar hoogtepunt. De wenselijkheid van het langer 
zelfstandig wonen van ouderen en van scheiding van wonen en zorg werd 
breed onderschreven, maar er ont brand de een strijd zowel over de kosten
consequenties als over de nieuwe scheidslijnen tussen zelfstandig wonen en 
intramuraal verblijf. 

Gelukkig is de jaren erna, mede door de toenemende druk van beide kanten, 
op enkele vlakken consensus bereikt: 

• Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt in 2003 ver-
taald naar Persoonsgebonden Budget (PGB). 

• De Nota wonen (2000). 

• De woonwet (2003). 

• De Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG, 1995). 

• De huursubsidie voor zelfstandigen (1998). 

• Het advies geldstromen wonen en zorg (1998). 

Voor de benodigde informatie is gebruik gemaakt van de website van het 
ministerie van VROM; www.minvrom.nl en van Aedes; www.aedes.nl. 

3.7.1 Persoonsgebonden Budget 

Per 2003 zal in Nederland de AWBZ gedeeltelijk worden vervangen door het 
Persoonsgebonden Budget (PGB). Elke geindiceerde krijgt zelf beschikking 
over de uitgaven van zijn zorg. Binnen een bepaald budget mag deze persoon 
zelf zijn zorg gaan inkopen. Door deze nieuwe manier van financieren kan 
het scheiden van wonen en zorg verder ontwikkelen. Er komen bijvoorbeeld 
mogelijkheden voor het betalen van mantelzorg met geld van het PGB. 
De zorgaanbieders kunnen extramurale hulp gaan leveren en zorgaanbieders 
kunnen zorg op elkaars terreinen gaan leveren. Een voorbeeld hiervan is een 
instelling voor verstandelijk gehandicapten die verzorging en verpleging bij 
ouderen in de buurt gaat leveren. Met deze nieuwe mogelijkheden wordt 
gehoopt de wachtlijsten in de zorg te kunnen terugdringen. 
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Het PGB hoeft niet uitsluitend te warden aangewend voor de betaling van 
zorg. Men kan het oak aanwenden voor bijvoorbeeld hulp in de huishouding 
of andere diensten. Deze mogelijkheid is ontstaan onder het motto; "het 
welzijn omhoog, de zorg omlaag", zie paragraaf 2.4.2. 

Een PGB is niet verplicht. De zorg kan oak direct ontvangen warden van 
de gewone thuiszorg of een andere instelling in de zorg. Dan ontvangt men 
zogenaamd de hulp in 'natura' . De instelling wordt buiten de zorgvrager om 
betaald. Voor zorg in 'natura' kan men oak warden geindiceerd. Het is de 
aangewezen weg als u uw zorg niet zelf met een PGB wilt of kunt regelen. 

3. 7.2 Nota wonen 

In Den Haag heeft men de combinatie van wonen en zorg stevig omarmd 
en de in 2000 verschenen nota 'Mensen, Wensen, Wonen' [34] besteedt er 
dan oak ruime aandacht aan. Er wordt vooral gewerkt aan vraagaansturing 
en ontschotting1. 'Wonen en Zorg' wordt uitgeroepen tot zesde prestatie
veld, waarover woningcorporaties voortaan expliciet verantwoording moeten 
afleggen. Nieuwe regelingen leggen een nadrukkelijke verbinding tussen de 
velden wonen, welzijn en zorg en de aanbieders op deze terreinen warden 
opgeroepen om samen 'woonarrangementen' te leveren. 

3. 7.3 Woonwet 

De nieuwe woonwet zal de woningwet en de BBSH gaan vervangen. In de 
Nata Mensen, Wensen, Wonen is aangekondigd dat het kabinet in 2003 een 
nieuwe Woonwet zal presenteren. De Woonwet regelt de positie van de bur
ger (zeggenschap bij het beheer van de woonomgeving en de Overlegwet) , 
de bestuursketen (llijksbeleidskader en Woonvisies) , de woningcorporaties 
( toelating, werkterrein, prestatieplan, toezicht en sancties) en de Sector In
stituut Woningcorporaties (SIW). Vooralsnog is de woningwet van kracht 
met een afzonderlijk BBSH, zie paragraaf 3.7.4. 

De Nederlandse Grondwet geeft aan dat 

" ... bevordering van voldoende woongelegenheid voorwerp van 
zorg der overheid is." 

Deze zinsnede in de Grondwet is de basis voor de Woningwet. De Woning
wet bevat de rechten en plichten van de verschillende bij de volkshuisvesting 
betrokken partijen, zoals het rijk, de gemeenten en woningcorporaties. Oak 

1Ontschotting wil zeggen het scheiden van wonen en zorg waarbij de individuele partijen 
zich gaan richten op hun kerntaak. Voor zorginstellingen is dat het leveren van zorg en 
niet van huisvesting. 
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biedt de Woningwet het kader voor het inhoudelijk beleid van de rijksover
heid ( de sturing). 

De Woningwet geeft aan <lat 

" ... verenigingen met voile rechtsbevoegdheid en stichtingen, die 
zich ten doel stellen uitsluitend op het gebied van de volkshuis
vesting werkzaam te zijn en niet beogen uitkeringen te doen an
ders dan in het belang van de volkshuisvesting kunnen warden 
toegelaten." 

Een andere naam voor woningcorporatie is dan ook toegelaten instelling. 
Een toegelaten instelling dient volgens de Woningwet bij voorrang personen 
te huisvesten die door hun inkomen of door andere omstandigheden moei
lijkheden ondervinden bij het vinden van hun passende huisvesting. In de 
Woningwet staat <lat woningcorporaties onder toezicht staan van de minister 
van Volkshuisvesting. 

3. 7 .4 Besluit Beheer Sociale-Huursector 

Het Besluit Beheer Sociale-Huursector (BBSH) vormt de juridische basis 
voor het functioneren van de woningbouwcorporaties. Het beschrijft op 
welke terreinen de corporaties actief mogen zijn en wat de toelatingseisen 
zijn om een woningbouwcorporatie (Toegelaten Instelling) te warden. Ver
der regelt het zaken als het toezicht door de minister en de verplichting tot 
het opstellen van een jaarrekening, een jaarverslag en een volkshuisvestings-
verslag. 

Het BBSH geeft nadere regels die woningcorporaties in acht moeten nemen. 
Daarnaast heeft het ministerie van VROM op onderdelen regelgeving toe
gelicht in een aantal circulaires. 

3. 7.5 Wet voorzieningen gehandicapten 

De Wet voorzieningen gehandicapten is door het ministerie van VROM en 
VWS in het leven geroepen. Deze wet zorgt ervoor dat gemeentebesturen 
desgevraagd aan mensen met beperkingen, voorzieningen verstrekken die 
hen zo goed mogelijk in staat stellen om zelfstandig aan het maatschappelijk 
leven deel te nemen. Het gaat daarbij om woonvoorzieningen, vervoersvoor
zieningen en rolstoelen. 

Wanneer een gehandicapte belemmeringen ondervindt in het normale ge
bruik van de woning, treft de gemeente een voorziening aan de woning om 
deze belemmeringen weg te nemen of zoveel mogelijk verminderen. 



36 HOOFDSTUK 3. EXTERNE ANALYSE 

Verschil tussen opplussen en WVG is de mate van de ingreep. WVG is een 
voorziening, opplussen is een aanpassing. 

3. 7.6 lndividuele huursubsidie 

In juli 1997 verruimt staatssecretaris Tommel de huursubsidieregeling. De 
zogenaamde aftoppingsgrens, waarboven het huursubsidiepercentage daalt, 
wordt speciaal voor ouderen en gehandicapten verhoogd. Met als argument 
de hoge huren in de woonzorgcomplexen. Daarnaast komt er in 1998 een 
huursubsidieregeling voor groepswonen voor ouderen en gehandicapten met 
24-uurs begeleiding [38]. 

3. 7. 7 Geldstromen wonen en zorg 

Over scheiden van wonen en zorg hebben de Raad voor de Volksgezond
heid en Zorg (RVZ) en de VROM raad in 1998 een advies uitgebracht, dit 
advies beschrijft een viertal modellen van huisvesting met gezondheidszorg 
en dienstverlening. De vier modellen verschillen in de mate waarin wonen 
en zorg gecombineerd zijn. Per model is aangegeven hoe de geldstromen 
moeten gaan lopen. Voor de woonzorgzone zijn twee modellen van belang: 
het model met een complete scheiding van wonen en zorg en het model ge
clusterd wonen met zorg. Beide modellen komen in de woonzorgzone voor. 
Het model waarin wonen en zorg compleet zijn gescheiden wordt als volgt 
omschreven; er is sprake van een normale woning waar de bewoner zorg 
en/of dienstverlening ontvangt van een thuiszorginstelling, verzorgingshuis 
of verpleeghuis. De woning en/ of de woonomgeving zijn eventueel aangepast 
om het de ouderen mogelijk te maken zo lang mogelijk zelfstandig te blijven 
wonen. De woning wordt door de bewoner(s) zelf bekostigd. Voor de zorg 
betaalt de bewoner een eigen bijdrage of hij financiert de zorg met een PGB. 
De zorg bevindt zich doorgaans op afstand en wordt meestal gedurende een 
bepaalde tijd per dag geleverd. Soms kan de bewoner de zorg op afroep 
laten komen. 

Aan verspreid wonen met zorg zit een grens. In een volgend stadium zou de 
bewoner moeten doorschuiven naar een geclusterde woonvorm. Dit zijn bij 
elkaar gelegen zelfstandige woningen. Deze woonvorm kent een zorgovereen
komst (een zorgafspraak/garantie). Ook in deze vorm worden de woonlasten 
door de bewoners zelf betaald. Voor de zorg betaalt de bewoner wederom 
een eigen bijdrage of financiert deze met een PGB. 

In bijlage B.6 is een complete beschrijving van het advies toegevoegd. Hierin 
worden de vier afzonderlijke modellen beschreven. 
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3. 7.8 Overigen 

De kosten voor de zorginfrastructuur kunnen worden gefinancierd door de 
AWBZ, zoals die instant blijft na de activering van het PGB. De zorginfra
structuur zijn voorzieningen die het mogelijk maken zorg buiten de zorgin
stelling te kunnen ontvangen (Domotica is daarvan een onderdeel). 

Voor de kosten voor Domotica is momenteel de woonzorgstimuleringsrege
ling van toepassing. In de toekornst moet hier nog een structurele oplossing 
voor gevonden worden. De regeling is ook vaak niet toereikend. 

Zoals eerder vermeld kan men het PGB aanwenden voor diensten. Men kan 
bijvoorbeeld ook de warme maaltijd in een zorginstelling inkopen of gebrui
ken. De vraag bij het scheiden van wonen en zorg is wie in de toekomst de 
activiteiten als maaltijden, boodschappen, klussen en hulp in de huishouding 
gaat betalen. In de huidige situatie wordt vaak een eigen bijdrage gevraagd 
of worden ze betaald uit het PGB. Dit kan zich zo voortzetten. De moei
lijkheid is echter dat deze activiteiten voorheen tezamen met het verblijf in 
de intramurale instelling werden aangeboden en betaald door de AWBZ. In 
de toekomst zal d us een antwoord verkregen moeten worden op de vraag of 
de zorgvragers voor dergelijke activiteiten zelf een bijdrage moeten betalen 
of niet. Uiteraard kan dit grote invloed hebben op de uitgaven van oudere. 
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Hoofdstuk 4 

lnterne analyse 

Na hoofdstuk 3 waarin de relevante maatschappelijke omtrent wonen en 
zorg zijn benoemd, is het noodzakelijk om de huidige stand van zaken op 
te nemen. Door het bezit en de aangeboden diensten in Breda Noordoost 
nader te bekijken kan er een goed beeld worden gegenereerd van het huidige 
aanbod. In een later stadium kan <lit aanbod worden vergeleken met de 
vraag. 

De inventarisatie wordt toegespitst op Breda Noordoost en op Woonstichting 
Singelveste in het bijzonder. 

4.1 Singelveste 

Woonstichting Singelveste is voortgekomen uit een fusie. Twee woningcor
poraties hebben in 2000 hun krachten gebundeld om op die manier de con
currentieslag op de sociale en commerciele markt beter aan te kunnen gaan. 
Singelveste verhuurt ongeveer 8700 woningen in Breda en daarmee 37% van 
alle sociale huurwoningen. 

Singelveste komt daarmee op de tweede plaats in rijtje van corporaties in 
Breda; Wonen Breda (ruim 9000), Singelveste (8700) en St. Laurentius 
(bij na 7000). 

Naast woningen verhuurt Singelveste ook nog 800 andere verhuurbare een
heden (VHE's), zoals garages, parkeerplaatsen en bedrijfsruimten. In totaal 
heeft zij dus ruim 9300 VHE's. 

39 
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Do els telling 

Doelstelling: 

"Singelveste zet zich als maatschappelijk ondernemer primair in 
voor mensen, die als gevolg van financiele, sociale of fysieke om
standigheden belemmerd warden in hun huisvestingskansen. Ten 
aanzien van deze primaire doelgroep werkt Singelveste nadrukke
lijk aan het vergroten van huisvestingskansen en keuzemogelijk
heden en het werken aan een leefbaar en een kwalitatief volwaar
dig woonmilieu. Binnen de primaire doelgroep heeft Singelveste 
bijzondere aandacht voor de specifieke doelgroepen." [33] 

Primaire taak 

Goede, betaalbare huisvesting voor de primaire doelgroep, een prettige woon
omgeving en efficiente en vriendelijke dienstverlening. 

Beleid 

Singelveste voelt zich niet alleen verantwoordelijk voor haar woningen, maar 
neemt een ruimere verantwoordelijkheid namelijk het verbeteren van de kwa
liteit van woningen, woonmilieus en woondiensten. Het gaat om 'het wonen' 
en niet alleen om de woning: bewoners moeten zich 'thuis' voelen. 

Doelgroep 

Binnen de primaire doelgroep heeft Singelveste speciale aandacht voor men
sen met een zorgvraag zoals gehandicapten en ouderen (klanten met een 
woon/zorg vraag). Het werken op het terrein van worien en zorg ziet Sin
gelveste als een speerpunt van haar beleid. Bijlage C.l geeft een overzicht 
van de speerpunten ten aanzien van Wonen en Zorg voor Singelveste. 

4.2 Portefeuille 

De portefeuille van Singelveste bestaat uit een groat aantal complexen, 
meergezins- en eengezinswoningen uit verschillende perioden. Om een woon
zorgzone te realiseren zullen woningen moeten warden aangepast of de mo
gelijkheid bieden ze snel te kunnen aanpassen. Voor de vertaling van een 
woonzorgzone naar het bezit van Singelveste en inzicht in de eventuele mo
gelijkheden van aanpassingen, is een overzicht van de kenmerken van het 
huidige bezit essentieel. In deze paragraaf warden de complexen in Breda 
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N oordoost systematisch weergeven aan de hand van verschillende kenmer
ken. Om een compleet beeld te verkrijgen wordt eerst beschreven het bezit 
in Breda Noordoost inneemt weergegeven in verhouding tot de gehele por
tefeuille van Singelveste. 

4.2.1 Aantallen woningen 

Singelveste verhuurt ruim 9300 VHE's in Breda, zie tabel 4.1, waarvan 8760 
woningen. Ruim een kwart van het bezit staat in Breda Noordoost en nog 
een kwart in de Haagse beemden. De wijken Centrum en West zijn sa
men goed voor nog eens een derde deel van het woningbezit. Verder heeft 
Singelveste woningen in de wijken Oost, Zuid-Oost en Zuid en in het bij 
Breda behorende dorp Teteringen. Buiten Breda verhuurt Singelveste nog 
een complex in Oosterhout. 

De wijken die behoren tot het gebied Breda Noordoost vallen in tabel 4.1 
onder de wijk Nooronder de wijk Noord. 

Tabel 4.2 geeft een overzicht van het aantal VHE's in deze wijken. Het ver
schil tussen Breda N oordoost en Breda N oord is gelegen in de wijk Belcrum 
met 49 woningen en in de wijk Doornbos Linie met 615 woningen. 

Staat van onderhoud van de woningen 

Het is moeilijk om van de woningen een indicatie te geven van de huidige 
staat van onderhoud. De meeste complexen in Breda Noordoost hebben 
eind jaren '80 een grondige renovatie ondergaan. Tijdens de meerjaren on
derhoudsplanning zijn echter ook werkzaamheden uitgevoerd aan deze com
plexen. Hierbij is te denken aan het vervangen van de badkamer en keuken. 
Daarnaast zijn drie grate complexen in Breda Noordoost (JD fl.at, Groenen-

Wijk Aantal VHE's Percentage v /h totale 
bezit 

Centrum 1338 14.24% 
N oord ( oost) 2574 {1910) 27.4% 
Oost 644 6.9% 
Zuid-Oost 214 2.28% 
Zuid 209 2.22% 
West 1611 17.14% 
Noord West 2271 24.16% 
Dorpen 537 5.71% 
Totaal: 9398 100% 

Tabel 4.1: Bezit Singelveste per buurt in 2002 
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Buurt Aantal VHE's 
Biesdonk 1010 
Wisselaar 86 
Geeren N oord 0 
Geeren Zuid 814 
Totaal Breda N oordoost: 1910 

Tabel 4.2: Bezit Singelveste in Breda Noordoost per wijk in 2002 

dijk en Roeselarestraat) eind jaren '90 toegankelijk gemaakt en gedeeltelijk 
opgeplust. 

4.2.2 De woningtypen 

Woningtypen Breda 

Het aantal grondgebondenwoningen (3125) vertegenwoordigt ruim eenderde 
van het woningbezit van Singelveste. Tweederde deel van het bezit bestaat 
dus uit andere woningtypen. Dit zijn vooral appartementen met en zon
der lift, maar ook studentenkamers en speciale woningen voor ouderen en 
gehandicapten. Deze gegevens zijn schematisch weergegeven in tabel 4.3. 
De speciale woningen zijn vooral steunpuntwoningen, ouderenwoningen en 
ouderenetagewoningen. 

Woningtypen Breda Noordoost 

Het bezit van Singelveste in Breda Noordoost is een wellicht geen goede 
weerspiegeling van het totale bezit. Het aandeel eengezinswoningen is hier 
beduidend groter; namelijk 1052 van de 1910, <lit is ruim 55%. De ove
rige woningen zijn verdeeld over twee grote groepen, meergezinswoningen 
en seniorenwoningen, zie tabel 4.4. In de groep meergezinswoningen is ech
ter ook nog een variatie aanwezig die alleen niet als zodanig is aangegeven. 
Er kunnen onder andere seniorenwoningen, HAT woningen, begane grond 
woningen en etagewoningen met of zonder lift worden onderscheiden. Van 
de aantal woningen in Breda Noordoost is 52.3% eengezinswoning en 47.7% 

Eengezinswoningen 
Appartementen 
Studentenkamers 
Speciale woningen 
Totaal: 

Tabel 4.3: Bezit Singelveste uitgesplitst naar woningtypen 

3135 
3063 
823 

1739 
8760 
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meergezinswoning. In bijlage C.2 is deze indeling per buurt weergegeven. 

Het woningbezit van Singelveste in Breda Noordoost, bestaande uit 1763 
woningen, is gelijk aan 27.2% van de totale woningenvoorraad (= 7027) in 
deze wijk, zie tabel 4.5. Van de 4429 huurwoningen is bijna 85% (5495) in 
bezit van de corporaties [9]. Singelveste bezit hier 38.9% van. Dit is gelijk 
aan 27.2% van de totale woningvoorraad in Breda Noordoost. 

De totale woningvoorraad van Breda Noordoost zal in paragraaf 4.3 verder 
warden toegelicht. 

4.2.3 Huurprijzen 

Voor het bezit van Singelveste in Breda Noordoost is de Maximaal Rede
lijke Huur (MRH) via het WoningWaarderingSysteem (WWS) berekend, zie 
bijlage C.3. In tabel 4.6 wordt het gevraagde percentage van de maximaal 
redelijke huurprijs, zoals die door de huurders wordt betaald, weergegeven. 
In bijlage C.4 is in een tabel per complex het aantal punten, de maximale 
redelijke huur en de gevraagde huur aangegeven. 

Opvallend is <lat voor de meergezinswoningen een hoger percentage van de 
MRH wordt gevraagd. De complexen waarvan de percentages boven de 
70% liggen zijn meergezinswoningen die na 1985 zijn gebouwd. In deze 
periode waren de rentes erg hoog, en daarmee ook de bouwkosten. Hiermee 
wordt een verklaring gegeven voor de hoge huren maar wordt ook impliciet 
aangegeven <lat de onrendabele top erg hoog is. 

De gemiddelden van Singelveste voor Breda N oordoost dienen te word en 
vergeleken met de gemiddelden van de and ere corporaties. Jammer genoeg 
zijn deze gemiddelden niet gecategoriseerd naar woningtypen en is slechts 
een 'overall' gemiddelde voor Breda Noordoost per corporatie gegeven, zie 
tabel 4.7. 

Het streven van Singelveste is 70% van de MRH. Dit zou betekenen <lat de 
eengezinswoningen in huur zouden kunnen stijgen. De meergezinswoningen 

eengezinswoningen 1052 
meergezinswoningen 545 
seniorenwoningen 171 
Garages 141 
Overigen 1 
Totaal aantal VHE 's: 1910 
Totaal aantal woningen 1763 

Tabel 4.4: Bezit Singelveste in Breda Noordoost uitgesplitst naar woning
typen per 1 Janurari 2002 
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Buurt Tota.al aantal Tota.al aantal Aantal woningen 
woningen wijk corpora tie Singelveste 

woningen 
Biesdonk 2222 1430 872 
Wisselaar 1769 932 86 
Geeren Noord 1298 837 0 
Geeren Zuid 1738 1398 805 
Totaal Breda 7027 4597 1763 
Noordoost: 

Tabel 4.5: Woningverdeling Breda Noordoost per 1 Januari 2002 

Buurt Type Gem. aantal Gem. % MRH 
Punten 

Biesdonk Eengezinswoningen 149.9 58.1 
Meergezinswoningen 96.2 62.3 

Geeren Zuid Eengezinswoningen 134.2 63.0 
Meergezinswoningen 106.2 77.7 
Ouderenwoning 116.3 70.8 

Wisselaar Ouderenwoning 118.1 78.8 
Gemiddeld 120.15 68.5 
totaal: 

Tabel 4.6: Het gemiddeld aantal punten en het gemiddeld percentage van 
de MRH voor het bezit van Singelveste in Breda Noordoost in 2002 

Singelveste 
Wonen Breda 
St. Laurentius 

68.5% 
67% 
61% 

Tabel 4. 7: Overzicht van het gemiddelde percentage van de Maximaal Re
delijke Huur, van de verschillende corporaties 
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van voor 1985 hebben een goed percentage en de meergezinswoningen van 
na 1985 zijn relatief hoog. Dit is te verklaren door het feit dat deze com
plexen een relatief hogere kwaliteit hebben. Opmerkelijk is dat alle drie de 
corporaties een streefpercentage van 70% hebben. Uit deze gegevens blijkt 
dat Laurentius en WonenBreda wel ruimte hebben om de investeringen ge
deeltelijk te verhalen op hun huurders. 

4.2.4 Mutatiegraad 

De mutatiegraad 1 geeft een inschatting over de populariteit van de com
plexen. De mutatiegraad is gebaseerd op percentages en is daarom een 
goede graadmeter. In bijlage C.5 is een lijst opgenomen waarop per com
plex de mutatiegraad en de wachttijd is aangegeven. In Breda Noordoost 
had Singelveste in 2000 de volgende gemiddelde mutatiegraden: zie tabel 4.8. 

Een gemiddelde mutatiegraad van 7 .3%. De mutatiegraad van meergezins
woningen is met een gemiddelde van 14.2% veel groter dan die van eenge
zinswoningen {3.9%). De hoogte van de mutatiegraad voor Biesdonk is te 
verklaren door de aanwezigheid van HAT woningen tussen de appartemen
ten. De hoogte van de Jan Darkenissflat (GZ) welke een mutatiegraad heeft 
van 14. 7%, is niet anders te verklaren dan dat bewoners er graag weg willen, 
wat indirect impliceert dat ze er niet graag wonen. De mutatiegraden van 
de eengezinswoningen zijn acceptabel. 

De gemiddelde wachttijden voor Breda Noordoost zijn gegeven in tabel 4.9. 
Opvallend zijn de lange wachttijden van het complex Roeselarestraat met 
29.6 maanden en het Gerrit Rietveldplein met 26 maanden. Al deze com
plexen zijn seniorenwoningen of goed bewoonbaar voor ouderen. Een hoge 
wachttijd geeft aan dat deze woningen zeer geliefd zijn. De huidige bewoners 
zijn ook tevreden aangezien de mutatiegraden van deze complexen laag zijn. 

1De mutatiegraad in dit onderzoek is gedefinieerd als het percentage VHE's die binnen 
een jaar verhuizen. 

Buurt Type Gem. mutatiegraad 
Biesdonk (B) Eengezinswoningen 3.5 

Meergezinswoningen 13.7 
Geeren Zuid (GZ) Eengezinswoningen 3.8 

Meergezinswoningen 14.7 
Ouderenwoning 5.9 

Wisselaar (W) Ouderenwoning 2.3 
Gemiddeld totaal: 7.3 

Tabel 4.8: Overzicht van de gemiddelde mutatiegraad van de complexen van 
Singelveste in Breda Noordoost 
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Eengezinswoningen 
Meergezinswoningen 
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Gemiddelde wachttijd [ maanden] 
20.9 
22.4 

Tabel 4.9: Gemiddelde wachttijden in Breda Noordoost 

4.3 Breda N oordoost 

Naast Singelveste hebben ook de andere corporaties bezit in Breda Noord
oost. In bijlage C.6 is het totale bezit van de corporaties in Breda Noordoost 
zowel grafisch als schematisch weergegeven. De realisatie van een woonzorg
zone heeft door een gezamenlijke aanpak niet alleen effect op het bezit van 
Singelveste. Informatie over de woningvoorraad kan worden gebruikt om in 
een later stadium een inzicht te generen van de eigenaren van de aangepaste 
en aanpasbare woningen in Breda Noordoost. 

In tabel 4.10 is het totaal aantal woningen in bezit van de corporaties per 
buurt aangegeven. 

De verdeling over het totaal aantal woningen over eengezinswoningen en 
meergezinswoningen is weergegeven in tabel 4.11. 

Voor beide tabellen is gebruik gemaakt van gegevens uit [9]. 

4.3.1 Zorgkruispunten 

Het centrum van een zorgzone bestaat uit het zorgkruispunt. Voor de re
alisatie van deze kruispunten wordt gebruik gemaakt van bestaande faci
liteiten. In Breda Noordoost zijn dan vier mogelijke zorgkruispunten te 
realiseren: het complex Groenendijk, verpleeghuis Vughterhagen, steunpunt 
Gerrit Rietveldplein en verpleeghuis Raffy [6], zie figuur 4.1. 

Tielrodestraat (Wisselaar) is een klein reeds verloederd en onveilige winkel-

Buurt Totaal aantal Totaal aantal 
woningen 

woningen corpora ties 
Biesdonk 2222 1292 
Wisselaar 1769 932 
Geeren N 1298 837 
Geeren Z 1738 1393 
Totaal 7027 4454 

Tabel 4.10: Overzicht van het totaal aantal woningen van de corporaties per 
buurt in Breda N oordoost 
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Totaal Singelveste Wonen Laurentius 
aantal Breda 
corpora ties 

Biesdonk 1292 872 420 0 
Wisselaar 932 86 182 664 
Geeren N 837 0 837 0 
Geeren Z 1393 805 588 0 
Totaal 4454 1763 2027 664 

Tabel 4.11: Verdeling van het aantal woningen naar corporatie 

Figuur 4.1: Overzicht ligging van de 4 mogelijke zorgkruispunten 
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strip. Het toevoegen van een zorgkruispunt met activiteitencentrum en het 
herbestemmen van een aantal winkels kan leiden tot het terugdringen van 
de verloedering. 

Vughterhagen (Biesdonk) is een bestaand zorg- en verpleeginstelling waarin 
een aantal voorzieningen reeds aanwezig is. Er kan een aantal intramurale 
plekken worden toegevoegd. 

Gerrit Rietveldhuis (Geeren Zuid) is een specifieke woonvorm voor ouderen. 
Er is reeds een activiteitencentrum aanwezig. 

Huize Raffy (Geeren Noord) is een nieuwe intramurale instelling speciaal 
voor Turkse en Molukse ouderen. Het krijgt een aantal buurtgerichte func
ties zoals een gezamenlijke tuin, een ontmoetingsruimte en een cafe. 

Indien alle vier de zorgkruispunten zouden kunnen worden gerealiseerd, is 
er sprake van een complete dekking van Breda Noordoost. Het zorgpartijen 
geven echter aan slechts twee van de vier kruispunten te kunnen bemannen. 
Ook het management team van Singelveste meent dat, vanuit kostenover
wegingen, moet worden gestreefd naar de realisatie van twee kruispunten. 
Er zal dus een keuze gemaakt moeten worden. Door Raffy en Vughterhagen 
te kiezen, vindt voldoende dekking plaats om aan de zorgvraag te kunnen 
voldoen. 

De andere twee opties, kunnen wellicht op een andere manier worden ingezet 
bij de realisatie van de woonzorgzone. Indien de zorgkruispunten bijvoor
beeld niet kunnen worden ontwikkeld als multifunctionele wijkcentra. De 
activiteitencentra en het informatieloket kunnen dan wellicht in deze voor
zieningen worden gerealiseerd. Belangrijk daarbij te weten is <lat het Gerrit 
Rietveldhuis in bezit is van Singelveste en reeds functioneert als steunpunt 

4.4 Model 

Het prod uctenboek van Singelveste, waarin alle complexen staan beschreven, 
beschrijft ouderenhuisvesting is termen als seniorenwoningen en woningen 
die geschikt zijn voor ouderen. Deze gebruikte typologie is jammer genoeg 
nergens gedefinieerd. Ook komt hij niet overeen met de typologie van het 
GWI rapport. Deze constatering wordt aangevuld met het gegeven <lat de 
termen zoals die in het STAGG model worden gebruikt ook niet aansluiten 
bij het productenboek of het GWI rapport. Er bestaat dus geen uniformiteit 
over de gebruikte terminologie voor woonzorgvoorzieningen. 

Voor de ontwikkeling van de woonzorgzone dienen de woonzorgarrangemen
ten zoals die in het GWI rapport staan beschreven te worden vertaald naar 
het bestaande bezit van Singelveste in Breda Noordoost. Alleen door unifor
miteit in de typologie aan te brengen kan deze vertaalslag worden gemaakt. 
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In deze paragraaf is een model uitgewerkt <lat de bovengenoemde vertaalslag 
mogelijk maakt en een uniformiteit kan aanbrengen door middel van een 
nieuwe codering. Eerst zal het model warden beschreven waarna het bezit 
van Singelveste, alsmede de typologieen van zowel het STAGG-model als 
het GWI-rapport warden vertaald. Nadat alle richtlijnen en cijfers in gelijke 
termen zijn uitgedrukt kan de vertaalslag warden gemaakt. 

4.4.1 lndeling model 

Typerend voor een woonzorgzone is de aanwezigheid van de zogenaamde 
zorgcirkels. Binnen en straal van 300 en 500 meter vanaf het zorgkruispunt 
wordt de zorg gegarandeerd. Respectievelijk 24-uurs planbare zorg en 24-
uurs niet planbare zorg. Deze 24-uurs zorggarantie is essentieel aangezien de 
ouderen hierdoor dezelfde wrg in een zelfstandige woning kunnen ontvangen 
als ze voorheen in een intramurale instelling ontvingen. 

Daarnaast is een belangrijk criterium voor de seniorenwoning de toeganke
lijkheid [17]: 

"Als we het hebben over de behoefte aan toegankelijke woningen 
dan gaat <lat niet zozeer om ziekten of chronische aandoeningen 
maar veeleer om functionele beperkingen." 

In het model is een woning toegankelijk indien de woning, het wooncomplex 
en de directe woonomgeving toegankelijk zijn. Een en ander conform de 
toegankelijkheidsregeling 

Resumerend: 

Voor de woningen in een woonzorgzone zijn er twee relevante eigenschappen: 
bezit die woning een zorggarantie en/of is die woningen toegankelijk. 

Afuankelijk van deze twee eigenschappen kan er warden bepaald of de woning 
geschikt is voor ouderen met een zorgvraag of niet. Door de aanwezigheid 
van zorg op de y-as te zetten en de toegankelijkheid op de x-as ontstaan 
er vier kwadranten. Deze kwadranten warden gekenmerkt door de af- of 
aanwezigheid van zorg en/ of toegankelijkheid 

Op basis van de twee criteria kan een grafi.sche weergave warden gemaakt, 
zie figuur 4.2. 

De portefeuille in een te realiseren woonzorgzone kan dus in vier typen 
woningen warden ingedeeld; 

'Zone' woning Dit zijn woningen binnen de woonzorgwne zonder speci
fieke aanpassingen en zonder zorggarantie. 

Toegankelijke woning Deze woningen binnen de woonzorgzone zijn toe
gankelijk maar kennen geen zorggarantie. 
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Zorg aanwezig 

Zorg + Toegank~ k = 

woonzorg woning 

Toegankel ijk 

Figuur 4.2: WZZ model 

Zorgwoning Deze woningen kennen een zorggarantie maar zijn niet toe
gankelijk. Het feit <lat deze woningen niet het label toegankelijk heb
ben, betekent niet automatisch <lat de woningen compleet ongeschikt 
zijn voor minder validen, ouderen of gehandicapten. Het kan ook bete
kenen <lat de directe woonomgeving of het wooncomplex niet toeganke
lijk is. Deze woningen zijn eventueel met aanpassingen te veranderen 
in toegankelijke zorgwoningen. 

Toegankelijke zorgwoning Dit zijn de woningen die toegankelijk zijn en 
daarnaast ook een zorggarantie kennen. 

Het criterium zorg is niet verder onderverdeeld naar gegarandeerde planbare 
en niet-planbare zorg. In paragraaf 4.4.3 zal <lit verder worden toegelicht. 
N aar het bovenstaande model zal in het verdere verslag gerefereerd worden 
als zijnde het woonzorgzonemodel (WZZ model) . 

4.4.2 Typering bezit Singelveste 

Het bezit van Singelveste in Breda Noordoost kan nu worden gescand volgens 
de in paragraaf 4.4.1 gekozen uitgangspunten. Hierbij wordt ervan uitgegaan 
dat in Breda Noordoost twee zorgkruispunten worden gerealiseerd; verpleeg
huis Vughterhagen en verzorgingshuis Raffy. Deze twee kruispunten zijn het 
middelpunt van een 300 en een 500 meter lijn. De woningen van Singelveste 
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die binnen die grens vallen kennen een zorggarantie de overigen niet. Daar
naast is in paragraaf 4.2 reeds vermeld welke woningen toegankelijk zijn er 
welke niet. 

Resumerend kan het bezit van Singelveste in Breda Noordoost warden ver
deeld over de vier typen, zie figuur 4.3. In bijlage C. 7 is een tabel opgenomen 
met gegevens over de ligging van de portefeuille ten opzichte van de zorg
straal en hoeveel woningen zijn aangepast. 

4.4.3 Typering GWI en STAGG 

STAGG-model 

Het STAGG model werkt met 'aanbodelementen' en onderscheidt onder
staande soorten woningen: 

Aanpasbare woningen Individueel aanpasbaar tot zorgtoegankelijkheid 
met zorgafspraken mogelijk. 

Partieel aanpasbare woningen De woning voldoen in grate lijnen aan 
de gestelde criteria maar met beperkingen. 

Volledig aangepaste woningen Deze zijn weer onderverdeeld in 

• zelfstandig wonen {aangepaste woning met zorg of afspraak) 

• beschutte woningen ( aangepaste woning met 24 uurs planbare 
zorg) 

• clusterwoningen ( aangepaste woning met 24 uurs niet planbare 
zorg) 

• intramuraal wonen 

De overeenkomsten zijn weergegeven in tabel 4.12. 

Intramuraal wonen valt buiten het bezit van Singelveste maar zal wel in de 
woonzorgzone aanwezig zijn. Voor <lit onderzoek is <lit echter niet interessant 
en zal daarom verder achterwegen blijven. 

Toegankelijke zorgwoningen 
zorgwoningen 
toegankelijke woningen 
Zone woningen 
Garages 
Overig 

Totaal 

371 
483 
0 
909 
147 
1 

1910 

Figuur 4.3: Verdeling bezit Singelveste volgens WZZ model 
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STAGG model 
Aanpasbare woningen 
Partieel aanpasbare 
woning 
Zefstandig wonen 
Beschutte woning 

Clusterwoningen 

HOOFDSTUK 4. INTERNE ANALYSE 

WZZ model 
zorg-woning 
zone-woning 

toegankelijke woning 
toegankelijke 
zorg-woning 

toegankelijke 
zorg-woning 

Tabel 4.12: Vertaling STAGG model naar WZZ model 

GWI rapport 

Het GWI rapport werkt met de volgende termen: individueel wonen met 
thuiszorg, woonzorgcomplex, begeleid/ beschut wonen en clusterwoningen. 
Deze termen zijn overgenomen uit het van het zorgkantoor. 

Het zorgkantoor heeft voor Breda bekeken welke zorg de bevolking nodig 
heeft, nu en in de toekomt, waarbij de totale zorgvraag wordt opgedeeld in 
zeven zorgsoorten, zie paragraaf 2.4.2. Daarna wordt voor elke zorgsoort 
aangegeven welke woonvorm daarbij het beste zou passen; 

2e lijn centrum Opvang van clienten met een ernstige of meervoudige be-
perking. De niet planbare zorg is bepalend. Beste woonvorm: Clus
terwonen of begeleid wonen. 

1 e lij n centrum Opvang van clienten met een matige tot ernstige beper
king waarbij niet planbare zorg gewenst is. Beste woonvorm cluster
wonen en begeleid wonen. 

Zorg bij 1 e lijn Opvang van clienten met een zware zorgvraag <lien niet 
meer instaat zijn om de regie over de eigen huishouding te voeren; niet 
planbare zorg. Beste woonvorm clusterwonen. 

Zorg in buurt/complex Opvang van clienten met een lichte tot matige 
verstandelijke of lichamelijke handica, Planbare zorg is voldoende. 
Beste woonvorm clusterwonen of zelfstandig wonen. 

Wonen individueel Lichte zorgvraag, de planbare zorg in voldoende. Beste 
woonvorm clusterwonen in reguliere bouw. 

Deze gegevens leiden tot de vertaalslag afgebeeld in tabel 4.13. 



4.4. MODEL 

GWI 
Individueel wonen 
met thuiszorg 
Woonzorgcomplex 
Begeleid en beschut 
wonen 
Clusterwoningen 

= 

= 
= 
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WZZ model 
zorg-woning 

toegankelijke woning 
toegankelijke 

zorgwoning 
toegankelijke 
zorg-woning 

Tabel 4.13: Vertaling GWI naar WZZ model 

Onderscheid tussen 300 en 500 meter 

Het zorgkantoor geeft aan <lat zowel bij planbare 24-uurs zorg en bij niet 
planbare zorg clusterwonen en begeleid wonen de meeste gewenste woon
vormen zijn. Daarnaast zijn de getallen van de vraag naar 24uurs planbare 
zorg en 24uurs niet planbare zorg ook nog onder een noemer geplaatst. Door 
beide is het onduidelijk welk percentage van de vraag naar clusterwoningen 
24-uurs planbare zorg behoeft en welk percentage 24-uurs niet planbare zorg. 
Binnen het model is de scheiding daarom ook niet verder aangebracht. 

Er wordt in <lit onderzoek verder vanuit gegaan dat ouderen alleen willen 
verhuizen door de stijging van de zorgvraag. Wellicht <lat bij deze verhuizing 
de zorgvraag kan worden ingeschat en <lat de oudere afbankelijk daarvan in 
de 300 of 500 meter zone kan worden gehuisvest. Om deze zorgvraag te 
kunnen inschatten is dan echter een indicatie nodig. De koppeling tussen de 
indicatie en het WZZ model wordt in de volgende paragraaf uitgewerkt. 

4.4.4 Koppeling indicatie 

Het PG B en het daarbij horende indicatiesysteem kan op de verdeling van 
het WZZ model worden toegepast. De indicaties kunnen die kunnen worden 
toegekend zijn: 

• Huishoudelijke verzorging. 

• Persoonlijke verzorging. 

• Verpleging. 

• Ondersteunende begeleiding. 

• Activerende begeleiding. 

• Behandeling. 
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• Verblijf. 

Deze indicaties zijn op volgorde van handelingintensiviteit. De indicatie 
verblijf impliceert een verblijf in een intramurale instelling. 

De indicaties kunnen grofweg warden gesplitst in twee delen: verpleging en 
welzijn. De basis van deze onderverdeling wordt het toegankelijkheidscrite
rium aan de indicatie gekoppeld. In <lit onderzoek wordt ervan uitgegaan 
<lat indien de geYndiceerde geholpen wordt door verplegend personeel er toe
gankelijkheid vereist is, <lit in verband met het gebruik van verpleegbedden, 
rolstoelen en medische apparatuur. 

Indicaties met betrekking tot verpleging zijn: 

• Verpleging. 

• Behandeling. 

Deze activiteiten kunnen warden uitgevoerd door verplegend personeel van 
de intramurale instellingen of de kruisvereniging. 

Indicaties met betrekking tot welzijn zijn: 

• Persoonlijke verzorging. 

• Huishoudelijke verzorging. 

• Ondersteunende en activerende begeleiding. 

Deze handelingen kunnen door de welzijnsinstanties, bijvoorbeeld SOB, war
den uitgevoerd. 

Indien de geYndiceerde een verplegingsindicatie heeft, wellicht in combinatie 
met een welzijnsindicatie, dan zal alleen de optie toegankelijke zorgwoningen 
van toepassing zijn. Om de behoeftigen goed te kunnen bedienen is het 
verstandig om in de woonzorgzone de geYndiceerden voorrang te geven. Op 
deze wijze kan voorkomen warden <lat mensen die behoeften verwachten in 
woningen wonen die geschikt zijn voor mensen die behoeften hebben. 

4.4.5 Vertaling van de zorgvraag 

Voor de ontwikkeling van een woonzorgzone is de zorgvraag een relevant 
gegeven. Deze zorgvraag is richtinggevend voor de inrichting van de wijk 
en het aantal benodigde aangepaste woningen. Na de realisatie dient de 
zone voor een geruime tijd te voldoen aan de vraag. Dus op korte en op 
lange termijn moeten er voldoende woningen zijn. Om deze reden is ook de 
huidige zorgvraag interessant. 
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Nodig 2002 Nodig 2015 
lntramuraal 
Clusterwonen 
Begeleid/ beschut 
wonen 
Wonen in een 
woonzorgcomplex 
Individueel wonen 
met thuiszorg 

85 
108 
93 

265 

259 

Tabel 4.14: Overzicht van de huidige zorgvraag en anno 2015 

Een en ander leidt tot de volgende zorgprognose, zie tabel 4.14 [29] . 

82 
104 

91 

259 

248 

In paragraaf 4.4.3 is reeds aangetoond hoe de zorgvraag kan warden vertaald 
naar het bezit van Singelveste. Deze vertaalslag leidt dit tot de volgende 
verdeling, zie figuur 4.4. 

4.5 Zorg en welzijnsdiensten 

Een woonzorgzone combineert wonen, zorg, welzijn en diensten. Naast de 
vastgoedaspecten van de wijk Breda Noordoost is het daarom interessant 
om de reeds aangeboden diensten te inventariseren. Op basis van deze in
ventarisatie kan warden bekeken of dit aanbod, vanuit het oogpunt van het 
STAGG model, dient te warden aangepast of aangevuld en of er in de fysieke 
realisatie rekening mee moeten warden gehouden. 

Huidige situatie Gewenste situatie 2002 Gewenste situatie 2015 

Figuur 4.4: Portefeuille Singelveste volgens WZZ model in huidige situatie 
en gewenste situaties in 2002 en 2015 
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4.5.1 Vastgestelde vraag 

Om een verschil tussen vraag en aanbod te kunnen constateren is het nodig 
om te weten welke diensten wenselijke zijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 
van [39], waarin Singelenberg de meest wenselijke diensten opgesomt. 

In een woonzorgzone dient een verhoogd niveau van 'diensten aan huis' te 
worden aangeboden, <lat tenminste omvat: 

• actieve sociaal/medische of personenalarmering met 24-uurs-alarmopvang 
met professioneel bemenste centrale en professionele alarmopvolging 
(zie onder zorg) 

• zo mogelijk passieve personenalarmering via activiteitsmeting (----+ 
Domotica) 

• inbraak- en brandalarmering met gegarandeerde alarmopvolging (zeker 
voor goede vormgeving inbraakalarmering ----+ Domotica) 

• garantie op noodhulp met directe tijdelijke opname of tijdelijke ( aan
vullende particuliere) thuiszorg, 

• dienstenpakket op abonnement met diverse breng- en comfortdiensten, 
mogelijk ook omvattend de hiervoor genoemde onderdelen. Voorbeel
den [24]: klussendienst, boodschappendienst, warme maaltijdservice, 
was- en strijkservice enz. 

• mogelijkheid tot deelname aan sociaal-culturele en recreatieve activi
teiten binnen de woonzorgzone 

• een multifunctioneel wijkactiviteiten centrum 

Het STAGG-scenario combineert de algemene wijkwelzijnsfuncties en de 
zorggerelateerde functies in het wijkactiviteitencentrum. Dit vindt dan sa
men met de 24-uurs zorgpost onderdak in een multifunctioneel wijkservice
centrum. Dit vormt het hart van de woonzorgzone. 

4.5.2 Aanbod 

Goed geregeld 

Wonen Breda, kruiswerkvereniging Breda, woonstichting Singelveste en de 
stichting ouderenwerk Breda bieden gezamenlijk een woon-zorg-dienstenpakket 
aan ten behoeve van de huurders van de corporaties. Dit pakket wordt 
aangeboden ten einde het langer zelfstandig wonen te bevorderen en het 
algemene welbevinden van de bewoners te verhogen. 
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Door middel van een lidmaatschap kan men lid worden van Goed Geregeld 
en daarmee automatisch van de kruisvereniging Breda. Door dit lidmaat
schap kan men gebruik maken van de verschillende diensten die, vaak met 
korting, worden aangeboden. Indien men gebruik wenst te maken van een 
van de aangeboden diensten, kan men een centraal nummer bellen en de 
wens doorgeven waarna de dienst thuis wordt geleverd. 

Het aanbod van de diensten bestaat uit: 

• Diensten voor de woning. 

• Diensten voor persoonlijke verzorging. 

• Diensten voor het huishouden. 

• Zorg en hulpverlening. 

• Activiteiten. 

• Advies en bemiddeling. 

In bijlage C.8 worden de diensten die hieronder vallen opgesomd. 

N aast het aanbod van diensten van Goed Geregeld zijn in Breda N oordoost 
ook verschillende zorgdiensten aanwezig. De Stichting Ouderenbond Breda 
(SOB) verzorgt er reeds advieswerk. De Thuiszorg Breda doet er zijn werk 
en de intramurale instellingen vangen de zwaardere gevallen op. De thuiszorg 
kan een garantie afgeven voor noodhulp. In het ontwikkelproces richting de 
woonzorgzone hebben alle zorgpartijen aangegeven de ontschotting door te 
voeren en zich te concentreren op hun kerntaak; het leveren van zorg. 

4.5.3 Vraag minus aanbod 

Om in Breda N oordoost een goed functionerend en vraagdekkende woon
zorgzone te realiseren dienen de volgende voorzieningen nog te worden aan
gepast. 

• Actieve sociaal/medische of personenalarmering met 24-uurs-alarmopvang 
met professioneel bemenste centrale en professionele alarmopvolging. 

• Zo mogelijk passieve personenalarmering via activiteitsmeting (Dom
otica) . 

• Multifunctioneel wijkactiviteitencentrum. 

De ontwikkeling van deze voorzieningen moeten worden opgenomen in de 
korte termijn planning. Indien deze diensten in de wijk worden aangebracht 
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zijn alle diensten volgens de richtlijnen van het STAGG aanwezig. Naast 
deze richtlijnen is er ook nog de vraag naar diensten zoals die in para
graaf 2.4 is vastgesteld op basis van de bewonerswensen. Deze lijst komt, 
zoals reeds vermeld in paragraaf 2.4.4, nagenoeg overeen met de diensten 
zoals die door het STAGG-model in totaal worden voorgeschreven. Mo
gelijk <lat de vraag naar diensten verschilt. Deze diensten behoeven echter 
geen verdere specifieke inplanning en kunnen hier verder buiten beschouwing 
worden gelaten. 

N aast de aanleg van deze diensten en voorzieningen is er nog een belangrijke 
richtlijn van het STAGG model waaraan moet worden voldaan. Zoals uit pa
ragraaf 3.5 blijkt, is Breda Noordoost nog niet levensloopbestendig gemaakt. 
Dit zal bij de realisatie van de woonzorgzone nog moeten gebeuren. 



Hoofdstuk 5 

SWOT 

Het onderzoek naar de woonzorgzone in Breda Noordoost moet zowel tot een 
korte als tot een lange termijnvisie leiden. De korte termijnvisie kan warden 
vertaald naar een plan van aanpak tot 2005. Dit plan van aanpak dient 
de vertaling van de huidige situatie naar de gewenste situatie te zijn. De 
gewenste situatie wordt hier bepaald door de voorspelde zorgvraag alsmede 
door de beschreven ontwikkeling van de doelgroep ouderen. Voor de lange 
termijn dient er een visie te warden ontwikkeld, waarmee de wijk tot 2015 
aan vraag van de consument kan voldoen. 

5 .1 Aandachtspunten 

Breda Noordoost dient zoveel mogelijk aan de vraag van de ouderen te vol
doen. De vraag naar wonen en zorg zal door Singelveste met behulp van 
een woonzorgzone warden ingevuld. Uit de interne analyse van hoofdstuk 4 
is gebleken, <lat er een discrepantie bestaat tussen de vraag en het aanbod. 
De vraag is in de interne analyse vertaald naar woningtypen. Het verschil 
tussen de vraag en het aanbod is in de SWOT analyse als een zwak punt van 
Singelveste' s bezit aangemerkt. De sterke punten van de analyse bestaan 
uit die punten, waarmee volgens de interne analyse reeds aan een gedeelte 
van de vraag wordt voldaan. 

De kansen en bedreiging zoals die in de SWOT analyse zijn geformuleerd 
zijn uit de externe analyse van hoofdstuk 3 geextrapoleerd. In tabel 5.1 zijn 
de kansen en dreigingen alsmede de sterke en zwakke kanten schematisch 
weergegeven. 

59 
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Kansen Bedreigingen 
Domotica Doorstroming 
Samenwerking Samenwerking 
Vergrijzing Veranderde samenleving 
Aanpassingen Onduidelijkheid 
3m Ontwikkeling Nieuwe zorgstelsel 

Sterke kanten Zwakke kanten 
bezit is aanpasbaar geen wijkcentrum 
aanwezigheid zorgwoningen niet voldoende toegankelijke 

woningen 
goed geregeld weinig differentiatie 
toegankelijke zorgwoningen hoog percentage MRH 
aanwezig 

Onaangepaste woonomgeving 

Tabel 5.1: Overzicht van de kansen bedreigingen, sterke en zwakke punten 

5.1.1 Kansen 

Domotica 

Door middel van domotica is zorg op afstand mogelijk. Het scheiden van 
wonen en zorg kan (mede) hierdoor mogelijk warden gemaakt. Ouderen, 
of mensen met een handicap, kunnen daardoor langer zelfstandig blijven 
wonen. Bij de ontwikkeling van de woonzorgzone dient de mogelijkheid 
van domotica te warden benut . Daarnaast kunnen, eventueel in een later 
stadium, verdergaande toepassingen van domotica in de wijk warden aan
geboden. Door de grate variatie van mogelijkheden en door aanpasbaarheid 
kan hiermee later warden ingespeeld op de meer individualistische vraag van 
de bewoners. 

Samenwerking 

Doordat Singelveste in Breda N oordoost samenwerkt met andere corpora
ties, de zorgleveranciers en de gemeente, kan met behulp van een integrale 
aanpak een woonzorgzone warden gerealiseerd. Ook het project 'Goed Ge
regeld' is mogelijk gemaakt door middel van samenwerking. Met <lit project 
voorzien de verschillende partijen samen in een groat gedeelte van de ge
vraagde zorg en welzijnsdiensten. 
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3m Ontwikkeling 

Doordat de bevolking mondiger wordt ( een van de drie 3m Ontwikkelingen) 
geven bewoners steeds beter aan wat hun wensen zijn. Hierdoor kan Sin
gelveste beter inspelen op deze wensen en zijn de bewoners meer tevreden. 
Het welzijnsniveau kan hierdoor warden verhoogd. 

Aanpassingen 

Het aanpassen van een bestaande situatie creeert vaak een kans. Voor de 
woonzorgzone is aanpasbaarheid tweeledig. Ten eerste kunnen de complexen 
warden aangepast en ten tweede kan Singelveste haar aanbod uitbreiden 
naar zowel welzijnsdiensten als woningen. Corporaties richten zich sinds de 
bruteringsoperatie op een concurrerende markt en mogen naast de verhuur 
van sociale woningen ook andere diensten aanbieden. Hierdoor kunnen zij 
taken op zich nemen, waar behoefte aan is, bijvoorbeeld het ontwikkelen van 
een zorgloket. Corporaties kunnen, door de bruteringsoperatie, onderling de 
concurrentie aangaan en proberen beter op de vraag van de consument in 
te spelen dan de concurrent. 

Vergrijzing 

Breda Noordoost kent een sterke vergrijzing die eerder plaatvind dan ge
middeld in Nederland en Breda. Door in te spelen op deze ontwikkeling kan 
Singelveste voldoen aan een van de speerpunten van haar beleid en kan zij 
aan de vraag van een groat percentage van haar huurders voldoen. 

5.1.2 Bedreigingen 

Doorstroming 

Er bestaat een krapte op de woningmarkt. Hierdoor blijven mensen steeds 
langer wonen in woningen, die eigenlijk niet geschikt voor hen zijn. Er is 
weinig doorstroming. Hierdoor is het moeilijk om de bewoners in de juiste 
huisvesting te krijgen. 

Samenwerking met zorgpartijen 

De zorgpartijen hebben de volgende problemen; een tekort aan geld en perso
neel. Hierdoor kan het functioneren van de woonzorgzone in gevaar komen. 
Doordat het leveren van gegarandeerde zorg wellicht niet mogelijk is, kan 
het voor ouderen veiliger zijn geen gebruik te maken van de mogelijkheid 
om zelfstandig te blijven wonen. 
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Veranderende samenleving 

Door de 3m zijn er twee belangrijke veranderingen tot stand gekomen: het 
wegvallen van de mantelzorg en de grote diversiteit binnen de vraag. Door 
het wegvallen van mantelwrg zijn ouderen steeds meer aangewezen op de 
professioneel aangeboden diensten, zowel zorgdiensten als welzijndiensten. 
Door het mondiger en mondialer worden van de bevolking ontstaat er een 
diversiteit aan vragen en wensen. Het is moeilijk aan de individuele wensen 
van alle bewoners te voldoen. Tevens verandert de samenleving door een 
toenemend percentage allochtonen. Breda Noordoost kent een procentueel 
hoger aantal allochtonen dan gemiddeld. Binnen de huidige groep ouderen 
is het procentueel aantal allochtonen nog gering, maar het percentage al
lochtonen, zowel boven de 55 jaar als beneden de 55 jaar, zal in de toekomst 
toenemen. Deze trend kan twee consequenties hebben. Ten eerste hebben 
allochtone ouderen andere wensen ten aanzien van wonen en zorg, dan de 
autochtone ouderen. Ten tweede kan er binnen de groep autochtonen oude
ren een onveiliger gevoel ontstaan, omdat allochtonen de openbare ruimten 
anders gebruiken dan autochtonen. 

Ond uidelijkheid 

Bij de ontwikkeling van de woonwrgzone is onduidelijkheid een grote be
dreiging. Met name financiele onduidelijkheid over de ontwikkelingen en 
aanpassingen in de wijk kan de ontwikkeling vertragen. Verder kan er on
duidelijkheid ontstaan over welke zorgpartij welke zorg levert. 

Nieuw zorgstelsel 

Door deze ontwikkeling kan het zijn <lat ouderen niet goed omgaan met de 
geboden vrijheid en daardoor niet de zorg krijgen die ze zouden moeten 
krijgen. Daarnaast is het mogelijk <lat door het wegvallen van de schotten 
in de gezondheidszorg diensten komen te vervallen omdat deze niet meer 
rendabel zijn terwijl er nog wel behoefte aan is. Hierbij dient men met 
name aan welzijnsdiensten te denken. 

5.1.3 Sterke kanten 

Veel relevant bezit in Breda Noordoost 

Singelvest bezit in Breda Noordoost 29% van te totale voorraad. Hierdoor 
kan zij een grote rol spelen bij het ontwikkelen van de woonzorgzone. Daar
naast bezit Singelveste in Breda N oordoost meerdere meergezinswoningen 
op goede locaties ten opzichte van de voorzieningen. 
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Bezit is aanpasbaar 

Een sterk punt van het bezit van Singelveste is, dat het merendeel van de 
complexen (met name de meergezinswoningen) makkelijk aan te passen zijn 
en dus ook toegankelijk kunnen warden gemaakt. 

Het project 'Goed Geregeld' 

Singelveste heeft in samenwerking met andere partijen het project 'Goed 
Geregeld' opgezet. Dit project voorziet de bewoners van een groat aantal 
diensten. Hiermee wordt ingespeeld op de groeiende vraag naar zorg en 
welzijnsdiensten. Ook kan dit project warden gebruikt om het wegvallen van 
diensten bij zorginstelling als gevolg van de extramuralisatie op te vangen. 

Reeds veel toegankelijke zorgwoningen 

Er van uitgaande dat de twee genoemde zorgkruispunten warden gereali
seerd, kan gesteld warden dat Singelveste veel toegankelijke zorgwoningen 
in Breda Noordoost bezit. Voor de inrichting van de woonzorgzone is dit 
woningtype noodzakelijk. 

Aanwezige zorginstellingen 

In Breda Noordoost zijn reeds meerdere zorginstellingen aanwezig. Naast 
de thuiszorg en de stichting ouderenwerk Breda (SOB) zijn er ook twee 
instellingen, die als zorgkruispunt dienst kunnen gaan doen. Van hieruit 
kan de extramurale zorg warden geleverd. 

5.1.4 Zwakke kanten 

Geen gemeenschappelijke ruimten voor ouderen 

Binnen de woonzorgzone is een multifunctioneel wijkactiviteitencentrwn ge
wenst. Dit centrum kan dienst doen als zorgkruispunt, activiteitencentrwn, 
cordinatiepunt voor de zorg en als informatieloket. Binnen Breda Noord
oost zijn reeds mogelijkheden voor het realiseren van een zorgkruispunt, 
maar voor de overige functies dient nog een oplossing te warden gezocht. 
Het gaat hier met name om toegankelijke, gemeenschappelijke ruimtes. Op 
dit moment ontbreken deze ruimtes, maar voor een complete woonzorgzone 
zijn ze essentieel. Er kunnen namelijk activiteiten plaatsvinden en ouderen 
kunnen er zorg ontvangen. 
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Onaangepaste omgeving 

De buitenruimte van Breda N oordoost is nag niet levensloopbestendig ge
maakt. Er zijn nag veel barrieres aanwezig en ook de looproutes dienen nag 
te warden aangebracht. Bij de herstructurering van de wijk kunnen deze 
twee uitgangspunten echter warden meegenomen. 

Onvoldoende toegankelijke woningen 

In paragraaf 4.5 werd duidelijk gemaakt, dat er voor de huisvesting van 
de huidige zorgvraag een tekort is aan toegankelijke woningen. Buiten de 
zorgstraal bezit Singelveste te weinig meergezinswoningen om dit tekort te 
kunnen inpassen. Op korte termijn is het daarom voor Singelveste niet 
mogelijk alleen aan deze vraag te voldoen. 

Weinig differentiatie 

Het bezit van Singelveste kent weinig differentiatie. Om het kwaliteitsniveau 
van de buurt te verhogen en om meer aan de bewonerswensen te kunnen 
voldoen, dient er differentiatie te warden aangebracht. 

Hoog percentage MRH 

Veel van de complexen van Singelveste hebben een hoog percentage van de 
maximaal redelijke huur. Hierdoor kan Singelveste de kosten, die met de 
aanpassingen zijn gemoeid, moeilijk door middel van een huurverhoging op 
de huurders verhalen. Daarnaast heeft een groot deel van de meergezins
woningen in Breda Noordoost een hoge onrendabele top, oftewel een hogere 
boekwaarde dan marktwaarde. Investeren zonder huurverhoging zou kunnen 
resulteren in het vergroten van deze onrendabele top. 

5. 2 Bepalen visie 

De visie kan warden opgesplitst in een korte- en langetermijn-visie. De wo
ningbehoefte wordt in Nederland in belangrijke mate bepaald door de ont
wikkeling van het aantal huishoudens. De groei van het aantal huishoudens 
wordt weer door demografische, economische en sociaal culturele factoren 
bepaald, zie tabel 5.2. 

In [23] stelt Kooij dat de visie uit vier gedeelten kan bestaan. Elke gedeelte 
is gebaseerd op kwadrant waarin ofwel de kansen of bedreigingen gecon
fronteerd warden met de sterke dan wel de zwakke kanten. Zie figuur 5.1. 
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Tabel 5.2: Schematisch overzicht van de confrontatie van de kansen en be
dreigingen met de sterke en zwakke punten 

Afuankelijk van het kwadrant kan <lit een offensieve, een defensieve, een 
schoonschip of een calimero strategie zijn. 

5.2.1 Korte termijn visie 

De woonzorgzone client op korte t ermijn te warden gerealiseerd. Om het ver
schil tussen vraag en aanbod te verkleinen, zullen de zwakke kanten moeten 
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Figuur 5.1: Aanduiding van de gewenste strategie per confrontatie kwadrant 
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warden aangepakt. Het gaat hier met name om de facetten, die nodig zijn 
om op korte termijn de woonzorgzone te kunnen realiseren. 

Volgens de SWOT analyse dient voor kwadrant 3 de 'schoon schip' strategie 
te warden gekozen, zie figuur 5.1. Deze strategie sluit aan bij het uitgangs
punt om zo snel mogelijk het verschil tussen vraag en aanbod te verkleinen. 

Concreet houdt dit in <lat op korte termijn de meeste 'zwakke punten' van 
het bezit dienen te warden aangepast; Er dient voldoende passende huis
vesting te zijn om de zorgvraag te kunnen opvangen. Uit figuur 4.4 blijkt 
immers, <lat er met name een tekort is aan toegankelijke woningen. Verder 
moeten er gemeenschappelijke ruimten warden toegevoegd en de woonom
geving dient levensloopbestendig te warden gemaakt. Als laatste dienen er 
nog de benodigde faciliteiten te warden aangebracht om zorg thuis te kunnen 
ontvangen. (hiernaar wordt verder gerefereerd als 'zorg-domotica' ) 

Op de korte termijn heeft Singelveste het volgende nodig om aan de vraag 
van wonen en zorg te kunnen voldoen: 

• Toegankelijke woningen. 

• Aanbrengen diversiteit . 

• Aanbrengen zorgdomotica. 

• Aanbrengen gemeenschappelijke ruimten. 

• Aanpassing in de directe woonomgeving. 

Daarmee wordt ingespeeld op de kans van de vergrijzing, de kans van dom
otica en de kans van aanpasbaarheid. Om de woonzorgzone reeds op korte 
termijn te kunnen realiseren, dient er een off ensief beleid te warden gevoerd 
om de samenwerking met de zorgpartijen snel gestalte te geven. Hierbij gaat 
het met name om de realisatie van de extramurale zorgdiensten. Ook dient 
het project 'Goed Geregeld' te warden gecontinueerd. Hiermee spelen de 
partijen immers in op de individuele vraag en verzilveren daarmee de kans 
van de mondigere en individuelere bewoners. 

Veel van de bedreigingen zullen in de toekomst relevanter warden. Op korte 
termijn zal de samenleving niet sterk veranderen en weten de corporaties 
goed te anticiperen op de huidige vraag. De bedreiging van de samenwerking 
kan defensief warden benaderd. Indien alle betrokken partijen het belang 
inzien van heldere afspraken en allen dezelfde koers varen, kan <lit warden 
ingedamd. De problemen, die vanuit het nieuwe zorgstelsel ontstaan, kunnen 
ook vanuit een defensief oogpunt warden benaderd. Deze problemen zullen 
vooral bij de klant terechtkomen, maar kunnen door goede begeleiding en 
informatie warden geminimaliseerd. 
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Onduidelijkheid en doorstroming kunnen op de korte termijn problemen ver
oorzaken. De doorstromingsproblemen veroorzaken opstopping, waardoor 
het moeilijk wordt ouderen met een zorgvraag snel van een juiste woning te 
voorzien. De corporatie dient het beleid hiervoor op korte termijn te her
zien, en in te spelen op dit probleem. In hoofdstuk zes wordt dit probleem 
gekwantificeerd. 

De onduidelijkheid is een duaal probleem. Voor de realisatie van de woon
zorgzone dient er in eerste instantie financiele duidelijkheid te komen. In 
een intentie verklaring tussen de verschillende participerende partijen dient 
hierover duidelijkheid te worden geschapen. Met name de financiering van 
de zorginfrastructuur en de domitica- faciliteiten zijn van belang. Ook zullen 
de partijen goede afspraken over de verdeling van de verantwoordelijkheden 
en de zorgvraag moeten maken. Beide aspecten zullen in hoofdstuk 8 nader 
worden toegelicht. 

5.2.2 Lange termijn visie 

Op de lange termijn wordt van een reeds ontwikkelde woonzorgzone uitge
gaan. De ontbrekende facetten zijn toegevoegd en de zone functioneert. 

In de SWOT analyse wordt een onderscheid, tussen de zwakke plekken op 
korte termijn en op lange termijn, gemaakt. Tot 2005 zijn enkele 'korte 
termijn zwakheden' weggewerkt. Hierdoor zijn deze zwakke plekken op de 
lange termijn minder relevant. Het gaat hier met name om de aanpassingen 
aan de woonomgeving en het toevoegen van gemeenschappelijke ruimten. De 
vraag naar toegankelijke zorgwoningen verandert. Hierdoor zal het aanbod 
ook moeten veranderen. 

Uiteraard blijven er altijd zwakke punten aanwezig. Ondanks het aanpassen 
van het aanbod aan de vraag zal de diversiteit van de woningen nog niet 
optimaal zijn. Verder blijft Singelveste, in vergelijking met andere corper 
raties, een relatief hoge huur vragen. Dit is door de huidige krapte op de 
woningmarkt van minder belang. Als laatste kan het feit, dat veel com
plexen een hoge onrendabele top hebben, invloed hebben op toekomstige 
investeringsbeslissingen. In de visie wordt daar verder geen rekening mee 
gehouden. 

Voor de lange termijn visie wordt van twee richtlijnen gebruik gemaakt: 

• De klant is koning. 

• "Eerst denken dan doen". 
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De klant is koning 

Door <lit uitgangspunt kunnen de sterkste punten met de grootste kansen 
warden gecombineerd. De vragersmarkt staat bij <lit uitgangspunt centraal; 
de klant is koning. Dit uitgangspunt kan warden geprofileerd, vanwege het 
grate, aanpasbare bezit van de corporaties. Het aanbod kan aan de vraag 
warden aangepast. 

Zowel 'Goed Geregeld' als de samenwerking tussen de zorginstellingen en 
de corporaties sluit aan bij <lit uitgangspunt. Door middel van een offensief 
beleid kan de klant tevreden warden gehouden, doordat de corporaties en de 
zorginstellingen tijdig kunnen inspringen op de verandering van de vraag. 

"Eerst denken dan doen" 

Het tweede gedeelte van de visie richt zich op een meer defensief beleid. Veel 
van de bedreigingen kunnen door middel van goede afspraken warden gemi
nimaliseerd. In de initiatieffase van de woonzorgzone dienen reeds heldere 
afspraken te warden gemaakt. Ook in de verdere ontwikkelingsstadia is dit 
essentieel. De samenwerking dient zich te ontwikkelen tot een zelfstandig 
orgaan, <lat de woonzorgzone laat functioneren en tijdig kan inspelen op 
veranderingen en problemen. 

Deze twee kernregels zullen de lange termijn visie domineren, maar zijn 
uiteraard niet zaligmakend. Door gebruik te maken van de kenmerken van 
het bezit kunnen de kansen warden benut en kan op de bedreigingen warden 
ingespeeld. 

In hoofdstuk 7 zal de lange termijn visie verder warden uitgewerkt. Er wordt 
getracht de toekomstige vraag te voorspellen. Hoofdstuk 8 zal zich richten 
zijn op het in kaart brengen van de belangrijkste factoren voor een goede 
samenwerking tussen de verschillende partijen. 



Hoofdstuk 6 

Korte termijn Visie 

"Woningcorporaties en andere huisvesters van senioren worden 
geconfronteerd met twee ontwikkelingen: enerzijds een gestage 
toename van het aantal ouderen en met een grote groei na 2020. 
Anderzijds is de tendens bij ouderen om zo lang mogelijk zelf
standing te wonen. Beide tendensen zijn merkbaar door een 
het stijgen van de gemiddelde leeftijd in het woningbezit en een 
toenemende vraag naar gelijkvloerse en anderszins geschikte wo
ningen. 

Een mogelijk antwoord hierop is de bouw van woonzorgcom
plexen waarbij de corporaties ook samenwerken met de zorgaan
bieders. Evident is <lat met de nieuwbouw slecht een klein deel 
van de senioren en andere doelgroepen kan worden opgevangen. 
Daarom ontkomen we niet aan de opgave oplossingen te creeren 
in de bestaande woningvoorraad." [37] 

Bovenstaande uitspraak sluit aan op de problematiek in Breda Noordoost. 
De oplossingen voor de groeiende groep ouderen dienen te worden gezocht in 
de bestaande voorraad. Door hier de juiste aanpassingen in aan te brengen 
en door een samenwerking met zorgleveranciers aan te gaan, kunnen er voor 
ouderen geschikte woningen in een geschikte wijk worden gecreeerd. In <lit 
hoofdstuk worden de hiervoor benodigde aanpassingen uitgewerkt. 

In hoofdstuk 5 is vastgesteld wat op korte termijn in Breda Noordoost dient 
te gebeuren om een woonzorgzone te kunnen realiseren, zie pagina 66. 

Deze punten kennen een bepaalde synergie en kunnen dus niet los van elkaar 
worden gezien. Toch zal er geprobeerd worden ze systematisch, los van elkaar 
uit te werken. 

69 
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6.1 Opplussen complexen 

In paragraaf 4.5 werd duidelijk dat Singelveste een tekort heeft aan toegan
kelijke woningen. de mogelijkheid om deze te kunnen realiseren zijn nihil 
aangezien zij buiten de zorgstraal geen meergezinswoningen heeft. Voor de 
woonzorgzone kan ook gebruik worden gemaakt van het overige bezit in 
Breda Noordoost. Daarom wordt het totale bezit in kaart gebracht. Voor 
de woonzorgzone is het interessant om te weten welke complexen aangepast 
kunnen worden. Ook is het essentieel om, in verband met de zorgvraag, 
te berekenen hoeveel toegankelijke woningen moeten worden toegevoegd. 
In bijlage D.2 is een plattegrond opgenomen waarop is aangegeven welke 
complexen aanpasbaar zijn en welke complexen reeds aangepast zijn. In bij
lage D.3 is op een plattegrond aangegeven welke complexen binnen de 300 
en de 500 meter grens liggen van de zorgkruispunten. Door een combinatie 
van beiden kan een overzicht worden gemaakt welke complexen binnen de 
zorgcirkel reeds aangepast zijn en welke complexen daarbuiten. Daarnaast 
kan worden aangegeven welke corporaties welke complexen in bezit heeft. 
Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van bijlage C.6. 

6.1.1 Theoretisch aanbod 

In bijlage D.4 is schematisch weergegeven, welk bezit binnen en buiten de 
zorgstraal valt en welk gedeelte daarvan is aanpast. De volgende gegevens 
zijn het resultaat. 

Binnen de 
zorgstraal en 
toegankelijk 
Binnen de 
zorgstraal maar 
niet 
toegankelijk 
Buiten de 
zorgstraal en 
toegankelijk 
Buiten de 
zorgstraal en 
niet 
toegankelijk 
Totaal: 

= 

= 

toegankelijke 
zorgwoningen 

zorgwoningen 

toegankelijke 
woningen 

zone woningen 

447 

1026 

97 

2806 

4459 

Tabel 6.1: Overzicht bezit Singelveste naar woonzorgzonemodel 
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B 
Huidige situatie Gewenste situatie 

Figuur 6.1: Indeling van de huidige en gewenste situatie volgens het WZZ 
model 

Op het overzicht ziet dit er als volgt uit, zie figuur 6.1. 

Uit de figuur blijkt , dat er nog steeds een tekort is aan toegankelijke wonin
gen buiten de zorgcirkel. Er is echter een overschot van 246 zorgtoegankelijke 
woningen. Doordat de zorg binnen de zorgstraal kan warden afgestemd op 
de individuele vraag, en dus ook op een minimale vraag, kunnen de zorgtoe
gankelijke woningen warden ingezet als toegankelijke woningen. De totale 
vraag naar toegankelijke woningen is dan gedekt. 

Concluderend kan gezegd warden dat; 

De zorgvraag kan theoretisch in de bestaande portefeuille worden 
gehuisvest. 

6.1.2 Theorie in praktijk 

Theoretisch kunnen de corporaties dus voldoen aan de huisvestingvraag, 
zoals die gekoppeld is aan de zorgvraag. Er zijn echter enkele problemen die 
<lit praktisch niet mogelijk, dan wel veel moeilijker maken; 

B • === 
Huidige situatie Gewenste situatie 

Figuur 6.2: Indeling van de huidige en gewenste situatie volgens het WZZ 
model met doorschuiving van de toegankelijke zorgwoningen 
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• Doorstroming. 

• Differentiatie. 

• Instroming. 

Veel van de woningen, die het WZZ model betiteld als toegankelijke zorgwo
ningen, worden niet door een huishouden met een hoofdbewoner van 55 jaar 
of ouder bewoond. Door de krapte op de woningmarkt wonen veel huishou
dens niet in een voor hun geschikte dan wel bestemde woning. In de praktijk 
wonen vaak jonge gezinnen in appartementen en ouderen in ontoegankelijke 
eengezinswoningen. 

Doorstroming naar geschikte woningen wordt dan van beide kanten tegen
gewerkt . Dit is een van de belangrijkste bedreigingen van de woonzorgzone. 
Ten tweede is het niet wenselijk om complete complexen te bestemmen voor 
ouderen. Indien <lit gebeurt ontstaan er woonzorgcomplexen in plaats van 
een woonzorgzone. In verband met de differentiatie is het dus niet wenselijk 
om het tekort van 168 toegankelijke woningen op te vangen met het overschot 
aan toegankelijke zorgwoningen, aangezien de complexen in het zorggebied 
dan over het vanuit het differentiatieoogpunt gewenste getal heen gaan. 

De daadwerkelijke vraag naar (toegankelijke) zorgwoningen is in de praktijk 
moeilijk te bepalen. Deze derde moeilijkheid treedt op, omdat voor veel 
woningen, die geschikt zijn voor ouderen, een wachtlijstregeling geldt. De 
wachtenden voor deze woningen komen niet alleen uit Breda Noordoost , 
maar uit andere delen van Breda. Daarnaast moet men zich realiseren, <lat 
de wachtlijsten van de complexen 'vervuild' zijn. Veel mensen willen bij 
verhuizing, met het oog op de toekomst, alvast een levensloopbestendige 
woning betrekken, ook al hebben zij hiervoor nog geen directe aanleiding. 
Tevens vindt er een instroom van immigranten plaats. 

6.1.3 Aanbodforrnule 

Uit bovenstaande blijkt, <lat de huidige omstandigheden het moeilijk maken 
om snel alle ouderen een voor hun geschikte woning aan te bieden. Dit 
probleem kan door middel van toewijzing en het toevoegen van toegankelijke 
woningen worden opgelost. Om <lit te bereiken, moet de corporatie per 
direct het in paragraaf 4.2 bepaalde toewijzingsbeleid invoeren; Ouderen 
met een indicatie V & V krijgen voorrang op de toegankelijke zorgwoningen. 
Daarnaast moeten er toegankelijke woningen worden toegevoegd. 

Vanuit het discriminatieprincipe kan het voorgestelde toewijzingsbeleid pro
blemen opleveren. Singelveste heeft echter in haar beleid opgenomen, <lat 
er binnen de sociale doelgroep speciale aandacht voor wonen en zorg is. 
Dit toewijzingsbeleid is een consequentie van <lat beleid. Ook kan de door-
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stroming worden gestimuleerd door gebruik te maken van woningruil. Dit 
effect is echter niet onderzocht en daarom moeilijk te kwantificeren. In <lit 
onderwek wordt het dan ook verder buiten beschouwing gelaten. 

Om over voldoende geschikte woningen te beschikken, dient duidelijk te 
worden gemaakt hoeveel woningen nog nodig zijn. Hiervoor dienen achter
eenvolgens de volgende vragen te worden beantwoord; 

• Hoeveel ouderen dienen er nog te worden gehuisvest? 

• Hoe groot is de instroom van buiten Breda Noordoost? 

• In hoeverre zijn alle toegankelijke woningen bruikbaar voor de huis
vesting van ouderen in verband met differentiatie? 

• Hoeveel woningen komen in de nabije toekomt vrij? 

• In hoeverre dienen er in de nabije toekomst nog toegankelijke woningen 
te worden toegevoegd in de bestaande portefeuille? 

Om deze vragen te kunnen berekenen zijn de volgende gegevens nodig: 

• Aantal 55 plussers per complex. 

• Mutatiegraad per complex. 

• Gewenste differentiatie per complex. 

Deze gegevens zijn te verkrijgen uit hoofdstuk 3 & 4. In bijlage B.l worden 
de 55 plussers op kaart weergegeven. Hieruit kan een schatting worden ge
maakt over de verhouding ouderen in geschikte woningen en ouderen in niet 
geschikte woningen. Deze schatting wordt ondersteund door gegevens van de 
afdeling onderzoek en informatie van de gemeente Breda. De mutatiegraad 
per complex wordt in paragraaf 4.2 behandeld. Hier is de mutatiegraad 
van de complexen van Singelveste berekend. Deze mutatiegraad wordt aan
genomen als algemeen gemiddelde voor de meergezinswoningen in Breda 
Noordoost. 

De differentiatie is echter moeilijker te bepalen en is per complex verschil
lend. Dit gegeven dient door de corporatie te worden vastgesteld. In <lit 
verslag wordt er met twee differentiatiecoefficienten (dq) gewerkt; 1 en 0.33 
Een dq van 1 wordt gebruikt bij complexen, die geheel voor ouderen zijn 
opgeplust of geheel door ouderen worden bewoond. Voorbeelden hiervan 
zijn het Gerrit Rletveld plein en Groenendijk. Deze complexen verschillen 
van woonzorgcomplexen door de afwezigheid van complexgebonden voorzie
ningen en openbare ruimten. Voor de overige complexen wordt een dq van 
0.33 gebruikt. Dit differentiatiecoefficient is gebaseerd op de aanname, dat 
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drie doelgroepen in appartementen kunnen worden gehuisvest: starters, een 
en twee persoonhuishoudens tot 30 jaar, een en twee persoonshuishoudens 
tussen de 30 en de 55 jaar en senioren. De vierde doelgroep die volgens 
Smeets [42] kan worden onderscheiden is gezinnen met kinderen. In deze 
berekening wordt er vanuit gegaan <lat deze doelgroep niet in apartementen 
worden gehuisvest. 

Om de berekening juist te kunnen uitvoeren gaan we uit van de volgende 
defenities en stellingen; 

Defenities: 
dqc differentiatiecoefficient voor complex c 
iq instroomcoefficient 
mg mutatiegraad 
Ne totaal aantal woningen in complex c 
Nc,v aantal vrijkomende woningen voor complex c 
Nc,t aantal huidige toegankelijke woningen voor 

complex c 
Nc,tw aantal wenselijke toegankelijke woningen voor 

complex c 

Pc nog toe te voegen aantal toegankelijke wonin-
gen voor complex c 

Zv vraag zoals door zorgkantoor is vastgesteld 
Z h nog te huisvesten vraag 
Hc,o ouderen huishoudens in toegankelijke wonin

gen voor complex c 

Stelling 1 Elke complex kent een differentiatiecoefficient (dqc), dat aangeeft 
welk gedeelte van het aantal woningen voor de doelgroep ouderen is bestemd. 

Stelling 2 Aantal woningen per complex (Ne) x differentiatiecoefficient per 
complex ( dqc) = aantal wenselijke toegankelijke woningen voor dat complex 
(Nc,tw). H et to tale aantal wenselijke toegankelijke woning en is dus gelijke 
aan 

Stelling 3 Aantal wenselijke toegankelijke woningen per complex (Nc,tw) -
aantal toegankelijke woningen voor complex c (Nc,t) = nog toe te voegen aan
tal toegankelijke woning en voor dat complex (Pc). Voor de tot ale voorraad 
geldt dan dat er nog 

woningen kunnen worden toegevoegd. 
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Stelling 4 Totale zorgvraag {Ztot) = nog te huisvesten vraag {Zh} x in
stroomcoefficient {iq}. 

Stelling 5 Nog te huisvesten vraag {Zh} = vraag zoals door zorgkantoor is 
vastgesteld (Zv) - ouderen huishoudens in toegankelijke woningen f'I:c Hc,0 ). 

Stelling 6 Aantal woningen per complex (Ne) x mutatiegraad (mg)= aan
tal vrijkomende woningen voor dat complex {Nv)- Voor het totaal aantal 
vrijkomende woningen voor de hele voorraad geldt 

LNcxmg 
C 

Rekenvoorbeeld: Stel je hebt een complex a met 200 woningen waarvan 
er 50 zijn aangepast en waarin 30 huishoudens wonen die ouder zijn 
dan 55. De zorgvraag is vastgesteld op 40 woningen, de differentia
tiecoefficient is vastgesteld op 0.33 en voor de mutatiegraad nemen we 
1.06. Hierbij wordt er vanuit gegaan <lat alle ouderen in het complex 
in een toegankelijke woning wonen en dus in de zorgvraag zijn opge
nomen. De vraag is nu of de zorgvraag in het complex gehuisvest kan 
worden en hoelang het duurt voordat <lit is bereikt. 

Voor <lit voorbeeld geldt 

Na= 200 

Na,t = 50 

Hao= 30 , 

dqa = 0.33 

iq = 1.1 

mg= 1.06 

Zv = 40. 

Eerst wordt het aantal wenselijke toegankelijke woningen berekend: 

Na,tw = Na X dqa 

= 200 X 0.33 

= 66. 

In complex a kunnen dan nog 

Na,tw - Na,t = 66- 50 = 16 

toegankelijke woningen worden toegevoegd. 
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De totale zorgvraag die nog gehuisvest dient te worden is gelijke aan 

(Zv - Ha,o) X iq = (40 - 30) X 1.1 

= 11. 

De totale zorgvraag kan dus nog in complex a worden gehuisvest. Per 
jaar komen er 

Na X mg= 200 X 0.06 = 12 

woningen vrij. De zorgvraag van 11 kan dus in minder dan 1 jaar 
worden gehuisvest. 

In tabel 6.2 worden alle relevante gegevens van de complexen weergegeven.In 
bijlage D.3 is een tabel opgenomen waarin het aantal wenselijke woningen en 
het aantal woningen <lat per jaar vrijkomt is uitgesplitst naar ligging binnen 
en buiten de zorgstraal. 

6.1.4 Berekening 

Hoeveel ouderen dienen er nog te worden gehuisvest? 

De vraag naar toegankelijk woningen wordt in deze berekening niet bepaald 
door het aantal huishoudens van 55 jaar en ouder, maar door de zorgvraag, 
zoals die door het zorgkantoor is vastgesteld. Niet alle ouderen hebben im
mers een zorgvraag. Niet alle ouderen huishoudens (HH) kennen een zorg
vraag. Dit blijkt uit het gegeven, <lat het zorgkantoor een vraag vaststelt 
van 201 toegankelijke zorgwoningen en 265 toegankelijke woningen, terwijl 
er veel meer ouderen HH in Breda N oordoost won en, zie paragraaf 3.1. 
Daarnaast wordt aangenomen, <lat een persoon in het HH toonaangevend 
is voor de zorgvraag. De zorgvraag kan daarom 1 op 1 naar het aantal ge
vraagde woningen worden vertaald. Als laatste wordt verondersteld, <lat het 
aantal ouderen HH, <lat reeds in een toegankelijke woning of toegankelijke 
zorgwoning woont, in de zorgvraag is opgenomen. Voor <lit aantal maken 
we gebruik van een schatting. In bijlage D .1 is een overzicht van het aantal 
huishoudens met een hoofdbewoner ouder dan 55 opgenomen. Niet al deze 
huishoudens wonen in een toegankelijke woning in het complex. Huishou
dens met een hoofdbewoner ouder dan 55, die een woning in een nog niet 
aangepast complex bewonen, worden dus niet in deze schatting meegeno
men. 

Wat is de resterende te huisvesten vraag? Hiervoor wordt gebruik gemaakt 
van stelling 5. 

De vraag naar toegankelijke woningen binnen de zorgcirkel is gelijk aan de 
vraag naar toegankelijke zorgwoningen. In paragraaf 4.5 is deze vastgesteld 



II ·-· ·-

II 
wenselij ke wenselijke 

Aantal t oeganke lijke to eg ankelij ke 

Ii wensellfke woningen woningen 

Aan tal Binn en Waarvan Aantal Bulten Waarvan Aantal toegan kelij k e binnen de buiten de Muta tie 

. -· ·- _com t•tid W'Oll illq8111 , aoq.C-1 &Qngapaiist 55+ hh. z:Qr g,.tl'a.!ll aangepast 55+ h h. Dq wonlngen zorgst raal zorg-st raal araad 
Bie adonk 

Hoeselarestraat 300 300 13 6 70 0 nvt 0 0 .33 99 100 0 0 .142 
Brussels traat 420 168 0 0 25 2 0 0 0 .33 139 55 83 0.142 

1 gezinsw on inge n B iesdonk 572 138 0 0 43 4 0 0 0 0 0 0 0 . 142 
W iaae laa r 
Kaster leest real 168 0 nvt 0 16 8 63 24 0 . 33 55 0 55 0 . 1 42 

Zomergenstraat 14 0 nvt 0 14 0 0 0 0 0 0 0.1 42 
Groenen d ijk 86 86 86 86 0 nvt 0 1 86 86 0 0.142 

1 uezinswon1ngen wIsseIaar t>t> 4 IJ IJ IJ 
"" 4 

IJ IJ u 0 0 0 0.1 42 

Gee re n Noord 0 0 0 0.1 4 2 

Groe nendijkple in 133 133 76 42 0 nvt 0 0 .33 44 44 0 0 .142 

8 .de Wi lde street 240 nvt nvt nvt nv t 0 0 .33 0 

J Nern pest raat 270 35 0 0 23 5 0 0 0.33 89 1 2 78 0.1 4 2 

1 Gezi n swoningen Geeren N 194 52 0 0 142 nvt 0 0 0 0 0 0.1 42 

Geeren Z u id 

Jan Darkennis 245 245 64 64 0 nvt 0 0 .33 81 8 1 0 0 . 1 42 

Ge rrit Rietveldplein 85 85 85 85 0 nvt 0 1 85 85 0 0 .142 

Call andst raat 528 48 0 0 480 0 14 4 0 .33 174 1 6 158 0.1 4 2 

Le lystraat 34 0 34 34 34 1 34 0 34 0.1 4 2 

1 Gezi n swoningen Geeren 480 240 0 249 0 0 0 0 0 0 0.142 

1+-u..,zinswoningen Geeren 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0.142 

,UUlla ( 4 4-59 1530 4 4 7 3 4 7 19-09 97 202 886 479 409 0 . 142 
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op 201. De vraag naar toegankelijke woningen buiten de zorgcirkel is gelijk 
aan de vraag naar toegankelijke woningen. Deze is vastgesteld op 265. 

In totaal zijn er 447 toegankelijke zorgwoningen aanwezig. Hiervan worden 
34 7 door een huishouden van 55 plus bewoond. Ook zijn er 97 toeganke
lijke woningen, waarvan er 58 door een huishouden ouder dan 55 worden 
bewoond. Voor deze gegevens is gebruik gemaakt van tabel 6.2. 

Voor de nog te huisvesten vraag binnen de zorgcirkel geld 

zh = Zv - LHc,o 
C 

= 201-347 

= -146. 

Voor de nog te huisvesten vraag buiten de zorgcirkel geld 

zh = Zv - LHc,o 
C 

= 265- 58 

= 207. 

Aangezien de nog te huisvesten vraag binnen de wrgcirkel negatief is, is aan 
deze vraag dus al voldaan en deze komt daarom te vervallen. 

De nog te huisvesten zorgvraag is dus gelijk aan de nog te huisvesten vraag 
buiten de zorgcirkel welke gelijke is aan 207 toegankelijke woningen. 

Hoe groot is de instroom van buiten Breda Noordoost? 

De instroom van buitenaf wordt op de verhuisgeneigdheid van Breda ge
baseerd. In <lit onderzoek, zie [30], is geconstateerd, <lat de instroom naar 
Breda Noordoost in 2001 gelijk is aan 1946. De uitstroom is gelijk aan 1818. 
Gemiddeld komt er dus voor 1 vertrekkende bewoners 1.07 voor terug. 

Deze instroom wordt vervolgens vermenigvuldigd met de vraag. Het gaat om 
de resterende vraag, aangezien slechts bij mutaties daadwerkelijke instroom 
kan plaats vinden. De vraag naar toegankelijke woningen kan berekend 
worden met stelling 5. Dit geeft 

zh = Zv - LHc,o 
C 

= 265- 58 

= 207 

toegankelijke woningen. Vermenigvuldigd met het instroompercentage van 
1.07 geeft <lit 

Zh X iq = 207 X 1.07 = 221 

toegankelijke woningen. 
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In hoeverre zijn alle toegankelijke woningen bruikbaar voor de 
huisvesting van ouderen in verband met differentiatie? 

Voor het beantwoorden van deze vraag wordt gebruik gemaakt van het dif
ferentiatiecoefficient, zie stelling 1. 

In de complexentabel, tabel 6.2 op pagina 77, is voor elke complex de ge
bruikte coefficient weergegeven. Door het totaal aantal woningen van <lat 
complex (kolom 2) te vermenigvuldigen met het differentiatiecoefficient (ko
lom 9) wordt het totaal aantal wenselijke toegankelijke woningen berekend 
(kolom 10). Door alle wenselijke aantallen bij elkaar op te tellen, komt men 
uit op een totaal van 886 woningen, die vanuit het differentiatieprincipe in 
de bestaande portefeuille wenselijk zijn. Dit in vergelijking met de reeds 
aanwezige 544 toegankelijke woningen. Vanuit het differentiatie oogpunt 
kunnen er binnen de totale portefeuille van Breda Noordoost dus nog 376 
toegankelijke woningen worden toegevoegd. 

Het is nu zaak om te bepalen welk percentage van <lit aantal binnen de 
zorgstraal ligt en welk gedeelte erbuiten. De eengezinswoningen worden 
hier buiten beschouwing gelaten, omdat deze niet rolstoeltoegankelijk te 
maken zijn. In bijlage D.4 is een tabel opgenomen, waarin het aantal ge
wenste toegankelijke woningen is uitgesplitst naar ligging binnen en buiten 
de zorgstaal. 

Er is gekozen om van de complexen, die gedeeltelijk binnen en gedeeltelijk 
buiten de zorgstraal vallen het totaal aantal wenselijke toegankelijke wonin
gen te verdelen. 

Uit de gegevens van bijlage D.5 blijkt, dat er in verband met de differen
tiatie binnen de zorgstraal nog 32 woningen aan ouderen kunnen worden 
toegekend. Er zijn 479 woningen wenselijk waarvan er reeds 447 zijn gerea
liseerd. Met name de woningen in het complex Brusselstraat, die binnen de 
zorgstraal liggen, kunnen nog als toegankelijke zorgwoningen worden toe
gevoegd. Daarnaast kan er voor gekozen worden om alle woningen van de 
J.Nempestraat en de Callandstraat, die binnen de zorgstraal vallen als ge
wenste toegankelijke woningen te bestempelen. In verband met de grootte 
van deze complexen is <lit niet direct bezwaarlijk voor de differentiatie. Ook 
zou het totale aantal toegankelijke woningen in het complex Groenendijk
plein tot het wenselijke aantal toegankelijke woningen kunnen worden gere
kend. 

Buiten de zorgstraal is er ruimte voor 409 toegankelijke woningen, waarvan 
er op <lit moment maar 97 toegankelijk zijn. 312 Woningen is voldoende om 
de vraag naar het type toegankelijke woningen buiten de zorgstraal op te 
vangen. Deze was immers gelijk aan 265. Vooral in de complexen Brussel
straat, J. Nempestraat en de Callandstraat kunnen toegankelijke woningen 
worden toegevoegd. Het aantal toegankelijke woningen aan de Kasterlees-
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traat dient te worden verminderd. 

Samenvattend kan <lit als volgt worden weergegeven: 

waarbij 

L Pc= LNc,tw - LNc,t 
cEbinnen zorgcirkel c c 

C 

= 479 - 447 

= 32 

C 

Buiten de zorgstraal geldt: 

L Pc= LNc,tw - LNc,t 
cEbuiten zorgcirkel c c 

waarbij 

C 

= 409-97 

= 312 

C 

Hoeveel woningen komen er in de nabije toekomt vrij? 

Hiervoor maken we gebruik van stelling 6. 

Voor het invullen van de formules wordt gebruik gemaakt van tabel 6.2. In 
bijlage D.6 vindt men de benodigde gegevens. 

In totaal wordt er gerekend met 2283 woningen. De eengezinswoningen 
(1936) en de Bernard de Wildestraat (240) worden niet meegenomen. 

Binnen de zorgstraal zijn er dan 1152 woningen,waarvan er 

1152 X 0.142 = 163 

per jaar vrijkomen. Buiten de zorgstraal zijn er dan 1183 woningen, waarvan 
er 

1183 X 0.142 = 168 

per jaar vrijkomen. 

Voor de mutatiegraad is een gemiddelde aangenomen. Dit gemiddelde is 
gebaseerd op de mutatiegraad van Singelveste's complexen in Breda Noord
oost, zie paragraaf 4.2. 
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In hoeverre dienen er in de nabije toekomst nog toegankelijke 
woningen in de bestaande portefeuille te worden toegevoegd? 

Voor de resterende vraag gaan we terug naar vraag 1 en 2. Daar werd 
duidelijk, <lat er binnen de zorgstraal geen resterende vraag bestaat. Buiten 
de zorgstraal resteert echter een vraag van 207 toegankelijke woningen. Dit 
wordt vermenigvuldigd met de instroomcoefficient van 1.07. Er ontstaat dan 
een vraag van 

1.07 X 207 = 221 

toegankelijke woningen. 

Uit vraag vier kwam naar voren, <lat er per jaar 168 woningen buiten de 
zorgcirkel vrijkomen. Deze woningen kunnen worden gebruikt om het aantal 
toegankelijke woningen toe te laten nemen. In totaal loopt <lit aantal, binnen 
een jaar op tot 168 + 97 = 265. Hiermee is totale aantal gewenste woningen 
nog niet bereikt. In het volgende jaar kunnen de vrijkomende woningen ook 
worden opgeplust. Na 1 jaar resteert er namelijk nog een vraag van 53. 

Alie vrijkomende meergezinswoningen buiten de zorgstraal worden dan voor 
<lit doel gebruikt. Indien van het aantal vrij te komen ouderen echter maar de 
helft aan ouderen wordt toegewezen, dan kunnen er per jaar 84 toegankelijk 
worden gemaakt. De vraag van 221 is dan binnen 2.5 jaar te realiseren. 
Hierbij wordt met name gebruik gemaakt van de complexen de Brusselstraat, 
J.Nempestraat en de Callandstraat. Alle drie de complexen zijn in bezit van 
Wonen Breda en alle drie hebben ze nog voldoende ruimte om toegankelijke 
woningen toe te voegen. In bijlage D.6 is <lit schematisch weergegeven. Dit 
impliceert, <lat de woonzorgzone alleen met behulp van samenwerken kan 
worden gerealiseerd. 

Indien de complexen Brusselstraat, J.Nempestraat en Callandstraat toegan
kelijk zijn gemaakt kan een gedeelte van de huidige bewoners waarschijnlijk 
tot de zorgvraag worden gerekend. Indien hun woningen toegankelijk wor
den gemaakt en kan hun aantal van de zorgvraag worden afgetrokken. De 
nog te huisvesten zorgvraag wordt daardoor kleiner en de realisatietijd naar 
alle waarschijnlijkheid korter. Hier dient echter nader onderzoek naar te 
worden verricht. 

6. 1.5 Resume 

In hoofdstuk 4 is vastgesteld, <lat de zorgvraag gelijk is aan 265 toegankelijke 
woningen en 201 toegankelijke zorgwoningen. In <lit onderzoek wordt er 
vanuit gegaan, <lat alle ouderen huishoudens, die in Breda Noordoost in een 
toegankelijke woning wonen, reeds in deze zorgvraag zijn opgenomen. Dus 
naast <lit aantal blijft er een resterende te huisvesten zorgvraag over. 

Deze is gelijk aan 207 toegankelijke woningen buiten de zorgstraal. Binnen 
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de zorgstraal wonen meer ouderen huishoudens in een toegankelijke woning, 
dan er volgens de zorgvraag nodig wordt geacht. Hieraan wordt dus al 
voldaan. 

Om de vraag naar toegankelijke woningen buiten de zorgcirkel te kunnen 
huisvesten, dienen er toegankelijke woningen te warden toegevoegd. Dit kan 
gebeuren bij mutatie. Bij deze vraag moet echter rekening warden gehouden 
met een instroom van buiten Breda Noordoost. Deze verhoogt immers de 
vraag. Het instroomcoefficient is gelijk aan 1.07 en hiermee wordt de vraag 
tot 221 toegankelijke woningen verhoogd. Daarna is berekend hoeveel toe
gankelijke woningen buiten de zorgstraal, vanuit het differentiatieoogpunt, 
wenselijk zijn. Dit aantal is gelijk aan 409, waarvan er maar 97 daadwerkelijk 
toegankelijk van zijn. Er is dus nog ruimte om 312 toegankelijke woningen 
buiten de zorgcirkel toe te voegen. Met name in de in de complexen Brus
selstraat, J.Nempestraat en de Callandstraat is hiervoor ruimte. 

Er moeten dus 221 toegankelijke woningen warden toegevoegd. Buiten de 
zorgstraal komen per jaar 168 woningen vrij. Dit aantal kan warden aan
gewend om het tekort aan toegankelijke woningen aan te vullen. Vanuit 
differentiatie oogpunt levert dit geen problemen op, aangezien er nog vol
doende woningen kunnen warden toegevoegd. Wel kan over de termijn van 
toevoegen warden gediscussieerd. Het is realistischer om niet alle vrijko
mende woningen direct aan ouderen toe te kennen. Indien slechts de helft 
van het aantal mutaties hiervoor wordt gebruikt, kan binnen 2.5 jaar de 
vraag alsnog zijn gehuisvest. 

6 .2 Nieuwbouw en verbouw 

Zoals uit paragraaf 6.1.4 blijkt, kan het tekort aan toegankelijke wonin
gen het beste binnen de complexen van Wonen Breda warden gerealiseerd. 
Indien deze corporatie hiermee niet akkoord gaat, dient er een andere op
lossing te warden gevonden. Dit kan door middel van een verandering van 
het differentiatiecoefficient of door nieuwbouw. 

6.2.1 Differentiatiecoefficient 

Om het toevoegen van toegankelijke woningen in plaats van in de drie voor
gestelde complexen te realiseren kan Singelveste ervoor kiezen om binnen 
haar bezit meer woningen voor ouderen te bestemmen. Hiervoor dient de 
differentiatiecoefficient te warden veranderd. De complexen de Rouselaren
straat en de J .Darkennisstraat kunnen hiervoor warden gebruikt. De vraag 
naar toegankelijke woningen wordt dan binnen de zorgstraal opgevangen. In 
de huidige berekeningen kunnen daar nog 41 woningen aan ouderen warden 
toegekend. ( Aantal wenselijke woningen - aantal ouderen HH). 
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Indien beide complexen een differentiatiecoefficient van 0.55 krijgen, dan 
wordt het aantal wenselijke woningen verhoogd tot 165 in de Roeselarestraat 
en 134 in de J.Darkenisstraat. Er kunnen dan 95, respectievelijk 70 extra 
woningen aan ouderen warden toegekend. Met het totaal van 165 woningen 
kan niet de totale vraag naar toegankelijke woningen warden opgevangen, 
maar wel een groat gedeelte. 

6.2.2 Toevoegen ouderenwoningen 

In de voorgaande paragraaf werd reeds duidelijk, <lat er buiten de zorgcirkel 
ruim 200 toegankelijke woningen extra nodig zijn. Deze woningen zouden 
in principe binnen de bestaande portefeuille kunnen warden toegevoegd. 
Hiervoor zouden de drie eerder genoemde complexen geschikt zijn. N aast 
de woningen zouden ook de complexen zelf toegankelijk moeten warden ge
maakt. 

Indien deze mogelijkheid niet kan warden benut, dienen de woningen op 
een andere manier te warden toegevoegd. N aast het verhogen van de dif
ferentiatiecoefficient kan er naar een andere oplossing warden gezocht. Een 
oplossing kan binnen de complexen van Singelveste warden gevonden. In 
verband met de differentiatie kunnen hier echter maar 48 woningen extra 
aan ouderen warden toegewezen. Er ontstaat dan een noodzaak om buiten 
het bestaande bezit toegankelijke woningen toe te voegen. Deze noodzaak 
ontstaat ook indien een lagere differentiecoefficient wenselijk is. 

Er zijn in Breda Noordoost nog voldoende mogelijkheden om, middels nieuw
bouw of verbouw, ouderenwoningen te creeren. Er zijn de volgende opties: 

• Nieuwbouw boven het winkelcentrum. 

• Nieuwbouw te plekke van de garages in de wijk Biesdonk. 

• Verbouw van de HAT woningen in de Rouselarenstraat. 

• Verbouw van de eengezinswoningen. 

Boven het winkelcentrum de Hoge Vught zouden eenvoudig ouderenwonin
gen kunnen warden toegevoegd. Deze woningen zouden dan in de buurt 
van het zorgkruispunt Vughterhagen komen te liggen. Hierdoor zouden dus 
toegankelijke zorgwoningen warden gecreeerd. Het beheer van de openbare 
ruimten zou in samenspraak met de eigenaar van het winkelcentrum (Re
ijsterborgh) en de bouwende partij moeten gebeuren. Door boven op het 
centrum toegankelijke woningen te bouwen wordt het aandeel toegankelijke 
zorgwoningen erg groat. Er dienen dan afspraken te warden gemaakt over 
welke complexen wel en welke complexen geen zorggarantie krijgen. De wo
ningen zonder zorggarantie kunnen dan als toegankelijke woningen warden 
gebruikt. 
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Mogelijk is de bouw van ouderenwoningen ter plekke van de garages in de 
wijk Biesdonk. Deze garageblokken zouden moeten worden gesloopt. Het 
probleem hiervan is, dat er door het wegvallen van de garages een extra 
aanslag wordt gepleegd op het reeds krappe aantal openbare parkeerplekken. 

De HAT woningen in de Roeselarestraat voegen niet zozeer ouderen wonin
gen toe, maar brengen wel diversiteit aan. Door het samenvoegen van 1 
HAT woning met een appartement ontstaat 1 zeer ruim appartement. In
dien alle HAT woningen op die manier worden verbouwd, komt het totale 
aantal woningen in de Roeselarestraat op 200. Dit heeft gevolgen voor het 
aantal wenselijke toegankelijke woningen. 

Als laatste optie wordt de verbouwing van eengezinswoning genoemd. Het 
verbouwen van deze woningen is een kostbaar en moeilijk realiseerbaar pro
ces, <lat zeker op de korte termijn niet mogelijk is. Hier wordt het om deze 
reden verder buiten beschouwing gelaten. 

Alle bovenstaande opties overwegende, kan er het beste worden gekozen voor 
een combinatie van twee mogelijkheden. Zowel boven op het winkelcentrum 
als ter plekke van de garageblokken kan nieuwbouw worden gerealiseerd. 
De vraag naar toegankelijke woningen buiten de zorgstraal is groter dan de 
vraag naar toegankelijke zorgwoningen. Hierdoor zou optie een wel de ver
houding toegankelijke woningen binnen en buiten de zorgstraal scheef kun
nen trekken. Binnen de zorgstaal dienen dan duidelijk afspraken te worden 
gemaakt welke complexen wel en welke complexen geen 24-uurs zorggarantie 
kennen. 

Ter plekke van de garageblokken zouden dan 56 ouderenwoningen moeten 
worden gebouwd. Hierbij moet wel een oplossing voor het reele parkeer
probleem worden gezocht. De verbouwing van de HAT woningen in de 
Roeselarestraat zou een gewenste diversiteit toevoegen. Door de gecreeerde 
ruime appartementen zouden wellicht ook ouderen huishoudens met hogere 
inkomens in de woonzorgzone Breda Noordoost willen wonen. 

Bij nieuwbouw kunnen er ook huizen in het hogere segment worden gerea,
liseerd. In de Visie op Wonen 2003-2006 pleit Aedes voor verruiming van 
het aanbod van betere en duurdere woningen om de doorstroming van de 
goedkope naar de duurdere segmenten op de woningmarkt weer op gang te 
brengen. 

6.2.3 Aanbrengen Domotica 

Voor de realisatie van een woonzorgzone is het essentieel, dat ouderen met 
een zorgvraag binnen de zorgstraal in direct contact met het zorgkruispunt 
(kunnen) staan. Het aanbrengen van Domotica is dan noodzakelijk. 

Binnen de woonzorgzone gaat het er in eerste instantie om, <lat de toeganke-
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lijke zorgwoningen en de zorgwoningen in directe verbinding kunnen komen 
te staan met de zorginstelling (het zorgkruispunt). Dit wil zeggen, dater de 
mogelijkheid moet bestaan om 24 uur per dag, 7 dagen per week hulp in te 
roepen in geval van persoonlijke calamiteiten, zie paragraaf 3.4. 

Ten tweede moeten alle woningen binnen de zone door middel van een alarm
systeem potentieel kunnen aanleunen tegen deze zorgpost. Het is aan te 
bevelen, dat het alarm door een professioneel bezette alarmcentrale elders 
wordt opgevangen [39]. Deze kan indien nodig het zorgpersoneel op de zorg
post voor de alarmopvolging inschakelen. Verder kan domotica worden ge
bruikt voor het thuis aanbieden van diensten. Het dienstenpakket dient hier 
dan op te worden afgestemd. Voor de implementatieafspraken van zorg
domotica wordt verwezen naar hoofdstuk 8. 

6.3 Woonomgeving 

"De praktijk leert dat het technisch opwaarderen van een com
plex vaak niet voldoende is. Juist aspecten ter verhoging van de 
dienstver lening en de veiligheid word en door de ( oudere) bewoners 
gewaardeerd. Te denken valt aan welzijnsaspecten zoals ontmoe
ting, bemiddeling en ondersteuning en de mate van zorgverlening 
in betreffende complexen waar bewoners een beroep op kunnen 
doen." [37] 

In de interne analyse van hoofdstuk 4 werd reeds geconstateerd, dat in de 
wijk een multifunctioneel wijkcentrum moet komen. Hierdoor ontstaan er 
voor ouderen mogelijkheden tot deelname aan sociaal-culturele en recrea
tieve activiteiten binnen de woonzorgzone. Daarnaast moet ook de woon
omgeving levensloopbestendig worden gemaakt. 

6.3.1 Multifunctioneel wijkcentrum 

M ultifunctioneel wijkactiviteitencentrum 

Het STAGG-model combineert de algemene wijkwelzijnsfuncties en de zorg
gerelateerde functies in het wijkactiviteitencentrum. Dit vindt dan samen 
met de 24-uurs zorgpost onderdak in een multifunctioneel wijkservicecen
trum. Dit vormt het hart van de woonzorgzone. In paragraaf 4.5 is vermeld, 
dat in Breda Noordoost twee zorgzones worden gecreeerd. Per zone dient 
er een wijkcentrum te komen. Een bij het verzorgingshuis Vughterhagen en 
een bij het verzorgingshuis Raffy. Op deze wijze kunnen de centra dienst 
doen als zorgkruispunt en kan de zorg van daaruit worden gecoordineerd. De 
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overige functies die aan het multifunctionele centrum zijn toebedacht ( acti
viteitencentrum en informatiepunt) dienen nog te warden gerealiseerd. De 
mogelijkheden voor het combineren van alle vier de functies ter plaatse van 
de zorgkruispunten moet warden onderzocht. Voor het activiteitencentrurn 
en het informatieloket kan ook gebruik warden gemaakt van de winkelstrips 
in de wijken of van het steunpunt 't Rietveldhuis, zie paragraaf 4.5. Een 
voordeel van het verspreiden van de functies is dat de winkelstrips weer een 
prominentere plaats krijgen in de wijk. Ook kan bij deze optie gebruik war
den gemaakt warden van bestaande voorzieningen. Daarnaast ligt het voor 
de hand op de ontmoetingsplekken daar te realiseren waar een hoge concen
tratie is van ouderen. Daarom kan de ontwikkeling bij de grotere complexen 
plaatsvinden. 

Deze uitgangspunten overwegend en refererend aan figuur 4.1 kan voor Breda 
Noordoost het beste warden gekozen voor de realisatie van een ontmoetings
centrum nabij het winkelcentrum Hoge Vught en wellicht dat dit kan ter 
plekke van het zorgcentrum Vughterhagen. Het tweede ontmoetingscentrum 
kan het beste warden gerealiseerd bij 't Rietveldhuis. Aangezien dit complex 
reeds als steunpunt in gebruik is kan dit voor de woonzorgzone prima war
den aangehouden als activiteitencentrum ook kan het informatieloket daar 
warden toegevoegd. Indien dit laatste niet mogelijk is kan het worden on
dergebracht bij het zorgkruispunt. Daarnaast moet bekeken warden of niet 
elke buurt afzonderlijk een ontmoetingsplek voor ouderen kan moet krijgen. 
Dat er twee zorgkruispunten komen impliceert niet automatisch dat er ook 
twee activiteitenruimtes moeten komen. De ouderen in Breda Noordoost 
hebben aangegeven behoefte te hebben aan ontmoetingsplekken, dit blijkt 
uit een workshop die door Singelveste is georganiseerd voor de bewoners van 
de wijk Biesdonk. Naast de activiteiten centra kan ook gedacht warden aan 
een cafe. 

6.3.2 Woonomgeving 

Iedere woning binnen een woonzorgzone client aangesloten te zijn op een net
werk van looproutes, dat de woning verbindt met het wijkservicecentrurn, 
de primaire winkels en de haltes van het stedelijk openbaar vervoer. Dit 
routestelsel dient tot en met het betreden van genoemde centra of de ver
voersmiddelen te voldoen aan nader in te vullen criteria van barrierevrije 
toegankelijkheid, sociale veiligheid en heldere orientatie. Eisen ten behoeve 
van ouderen en gehandicapten warden gecombineerd met eisen ten behoeve 
van baby's en jonge kinderen. Ook buiten de routes dient de woonomgeving 
een verhoogde gebruiks- en verblijfskwaliteit te hebben voor de genoemde 
groepen. 
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6.4 Conclusie korte termijn 

Op de korte termijn dienen er in Breda Noordoost 221 toegankelijke wonin
gen buiten de zorgzones te worden toegevoegd. Dit kan door toegankelijke 
woningen toe te voegen aan de complexen Brusselstraat, J.Nempestraat en 
de Callandstraat. Naast de woningen dienen ook de complexen toegankelijk 
te worden gemaakt. Indien deze mogelijkheid niet wordt benut, zijn er twee 
manieren om extra toegankelijke woningen te creeren. In eerste instantie 
kan worden getracht om de complexen Roeselarestraat en J.Darkenisstraat 
hiervoor te gebruiken. Door middel van een verhoging van de differentia
tiecoefficient kan binnen de zorgstraal een gedeelte worden opgevangen. In 
totaal kunnen er dan nog 165 toegankelijke woningen worden toegevoegd. 
Met deze oplossing kan de vraag dan niet geheel worden opgevangen. Er 
moet dan naar andere manieren worden gezocht. Een tweede mogelijkheid 
is binnen de buurt nieuwbouw of verbouw te plegen. Het realiseren van wo
ningen bovenop het winkelcentrum is een mogelijkheid. Er zijn dan afspra
ken nodig over welke complexen wel en welke complexen geen zorggarantie 
krijgen. Het realiseren van ouderenwoningen ter plaatse van de garageboxen 
in Biesdonk is daarnaast ook een reele optie. Bij deze optie ontstaan er wel 
directe parkeerproblemen. 

De genoemde opties om de vraag naar 221 toegankelijke woningen te ver
vullen, dienen in een haalbaarheidsonderzoek te worden onderzocht. Afhan
kelijk van de resultaten kunnen de partijen beslissen welke oplossingen het 
meeste wenselijk zijn. 

Daarnaast is het belangrijk, <lat op korte termijn ontmoetingsplekken en 
wijkcentra worden gerealiseerd. De wijkcentra dienen te worden gereali
seerd in de directe omgeving van het zorgkruispunt; de zorginstellingen. De 
definitieve plek voor de recreatie ruimten client nader te worden bepaald. 
De woonomgeving client op zulke wijze te worden aangepast, <lat er levens
loopbestendigheid ontstaat. Dit houdt in <lat er voldoende haltes voor het 
openbaar vervoer moeten komen en <lat de wijk barriere vrij client te worden 
gemaakt. 

Om aan de vraag naar toegankelijke woningen te voldoen, dienen de corpo
raties per direct een nieuw toewijzingsbeleid in te voeren. Op korte termijn 
kan bij de vraagontwikkeling de instroom van buiten worden verwaarloosd. 

om de zorg thuis te kunnen ontvangen is de aanleg van zorgdomotica es
sentieel. Voorals kan het systeem alleen worden geruikt voor het leveren 
van (personele medische )alarmering. In een later stadium kan het systeem 
ook worden gebruikt voor geriefsverbeteringen in huis. 



88 HOOFDSTUK 6. KORTE TERMIJN VISIE 



Hoofdstuk 7 

Lange Termijn Visie 

Het ontwikkelen van een lange termijn visie voor de woonzorgzone in Breda 
Noordoost heeft tot doel in een vroeg stadium te kunnen inspelen op de 
toekomstige situatie. Hierdoor kan een woonzorgzone worden ontwikkeld 
die nu en in de toekomst aan de vraag van de bewoners voldoet. Indien 
in een vroeg stadium de toekomstige vraag kan worden ingeschat kunnen 
onnodige ingrepen in een later stadium worden voorkomen. 

De vraag waar de woonzorgzone op in moet spelen is tweeledig en moeilijk 
te voorspellen. In eerste plaats is er de zorgvraag van de bewoners die in 
de zones gehuisvest moeten worden. De grootte en de samenstelling van 
de zorgvraag is bepalend voor het aantal zorgvoorzieningen en het aantal 
toegankelijke woningen. 

Op de tweede plaats is er de algemene woonvraag van de bewoners. De 
woonvraag kan worden vastgesteld door middel van een profielschets van de 
bevolking. Voor <lit profiel wordt gebruik gemaakt van trends. 

In dit hoofdstuk zullen zowel de zorgvraag als de algemene woonvraag van 
de bewoners worden voorspeld. Op basis van deze gegevens kan dan een 
lange termijn visie worden ontwikkeld. 

7 .1 De toekomstige zorgvraag 

"Wat betreft de ontwikkeling van gezondheid en fysieke handi
caps zijn er twee scholen. De expansietheorie gaat er van uit <lat 
de extra levensjaren boven de 75 jaar vooral ongezonde jaren 
zullen toevoegen aan het leven, met veel beroep op de gezond
heidszorg. De compressietheorie daarentegen veronderstelt een 
positief effect van steeds betere gezondheidszorg en gezondere 
leefgewoonten, waardoor het beroep op gezondheidszorg ook op 
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hogere leeftijd minder frequent wordt." [39] 

Met deze stelling wordt onderkend <lat ontwikkelingen moeilijk zijn te voor
spellen en <lat er een grote differentiatie mogelijk is. De omvang van de 
zorgvraag en de samenstelling van de zorgvraag staat ter discussie. Voor 
het creren van de woonzorgzone en met name voor het aantal te ontwikke
len toegankelijke woningen is het van belang toch een uitspraak over de te 
verwachte zorgvraag te doen. 

7 .1.1 Voorspelling zorgkantoor 

In paragraaf 4.4 werd de toekomstige zorgvraag zoals die door het zorg
kantoor is voorspeld reeds genoemd, zie tabel 4.12 en figuur 4.4. Er wordt 
verwacht <lat de zorgvraag constant blijft ten opzicht van 2002. 

De zorgvraag is berekend vanuit een standaard aantal per 10.000 inwoners. 
Aangezien de bevolkingstoename nihil is, is <lit constant blijven van de zorg
vraag te verklaren. Het aantal 55 plussers en 75 plussers daarentegen zal 
echter toenemen. Aangezien het aantal 75 plussers maatgevend is voor de 
zorgvraag, is de zorgvraag zoals die op <lit moment is vastgesteld door het 
zorgkantoor naar verwachting te laag. In de volgende paragraven wordt 
onderzocht in hoeverre deze zorgvraag dient te worden bijgesteld. 

7. 1. 2 Alzheimer 

De toekomstverkenning 'Ruimte voor zorg' [31] bevat de volgende prognose: 

"Een extra groei van de zorgvraag valt te verwachten in de ca
tegorie mensen met verstandelijke of mentale beperkingen. De 
grootste groei wordt veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer, 
de belangrijkste vorm van dementie. Het aantal levensjaren 
nadat de eerste symptomen zijn geconstateerd blijft toenemen. 
Daarom wordt met name voor de groep ouderen met dementie 
een groei verwacht." 

Dit is kwantitatief onderbouwd in tabel 7.1. 

Andere organisaties op <lit vlak hanteren hogere cijfers. Bijvoorbeeld de 
Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek: momenteel zijn er 180.000 
mensen die lijden aan een vorm van dementie, waarvan 130.000 met de 
ziekte van Alzheimer. In het midden van de eeuw is <lit opgelopen naar 
420.000, waarvan 300.000 met de Ziekte van Alzheimer. Dit is een op de 57 
N eder landers. 

Bij deze prognoses is geen rekening gehouden met de mogelijke ontwikkeling 
van nieuwe medicijnen of andere therapieen die de ziekte van Alzheimer 
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Jaar 

2000 
2010 
2030 

Aantal dementerenden 

145.800 
170.500 
265.000 

91 

waarvan intramurale 
indicatie 

50.000 
59.000 
91.000 

Tabel 7.1: Groei van de populatie dementerende ouderen 

zouden kunnen remmen. N aar de huidige stand van zaken echter zal het 
minstens 15 jaar duren eer er een goed medicijn of vaccin tegen de ziekte 
op de markt is [40]. Voor de groep mensen met dementie of een ernstige 
verstandelijke handicap, zal de percentuele groei in de komende 15 jaar 
ongeveer een derde deel bedragen [31]. 

7.1.3 Voorspelling STAGG model 

Vanuit de combinatie van toekomstscenario en extramurale woonvormen is 
door het Innovatieprogramma Wonen en Zorg de volgende prognose voor 
2015 opgesteld. Hierbij is verondersteld dat de thans intramuraal verblij
vende doelgroepen zich in de toekomst op de volgende wijze zullen verdelen 
over extramurale woonvormen. Er vindt een zogenaamde deconcentratie 
plaats. 

Tabel 7.2 geeft de behoefte aan wonen in diverse extramurale woonvormen 
in 2015 aan, in een woongebied van 10.000 inwoners. 

Volgens het STAGG scenario zou de intramurale capaciteit in 15 jaar krim
pen van 246.000 naar 91.000, dat is met ruim 4% per jaar. Als gevolg 
hiervan ontstaat een vervangende extramurale behoefte aan wonen en zorg 
voor 155.000 personen. Als hierbij de 15-jarige demografische groei van de 
doelgroep 'wonen en zorg' van 80.000 personen wordt opgeteld, dan is in 
15 jaar in totaal een extra extramurale wooncapaciteit nodig voor 235.000 
personen, dat is 15.000 op jaarbasis. Hiervan is dan ongeveer een derde 
bestemd voor de opvang van de demografische groei en twee derde voor de 
gevolgen van de extramuralisering. 

In een gebied van 10.000 inwoners betekent dit: 50 personen als gevolg van 
demografische groei en 100 personen als gevolg van de extramuralisering. In 
totaal zijn er dus 150 personen extra te huisvesten in verband met wonen en 
zorg. Het gaat hierbij om de doelgroepen die thans 24-uurs-zorg ontvangen. 
In vergelijking met de huidige 500 is dit een verhoging van 30%. 
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Woonvorm 
( 1) Intramuraal 
verblijf (buiten 
woongebied) 
(2) Cluster wonen 
(3) Begeleid/beschut 
wonen 
Totaal 'onzelfstandig" 
(1-3) 
( 4) Zelfstandig won en 
in woonzorgcomplex 
(5) Individueel 
zelfstandig, met 
thuiszorg 
Totaal clienten wonen 
en zorg in de wijk 
(2-5) 

Situatie 2000 
154 

4 
8 

166 

81 

106 

199 

scenario 2015 
58 

45 
50 

153 

144 

141 

380 

Tabel 7.2: Planologische kengetallen: personen 

7.1.4 Conclusie zorgvraag 

Uit de voorgaande paragraven is te concluderen dat de geprognosticeerde 
zorgvraag zoals die door het zorgkantoor is opgesteld een bijstelling vereist. 
Dit gegeven is vooral de verklaren door de toename van het aantal 75 plussers 
en de verdere extramuralisatie van de zorg. Daarnaast zal de samenstelling 
van de zorgvraag ook veranderen. De zorgvraag zal intensiever warden. 
Doordat mensen ouder worden neemt de zorgvraag toe en ook het percentage 
Alzheimerpatienten zal toenemen. 

Zowel het Prismant onderzoek [31] als het STAGG-model voorspellen een 
groei van 33% van de zorgvraag. Voor Breda Noordoost zal hetzelfde per
centage warden aangehouden. Dit zou betekenen <lat de vraag naar zorg
woningen en toegankelijke woningen er uit gaat zien zoals weergegeven in 
figuur 7.1. 

7.1.5 lnpassen zorgvraag 

De vraag naar toegankelijke woningen zal stijgen van 265 naar 353. Buiten 
de zorgstraal is vanuit het differentiatieoogpunt ruimte voor woningen (in 
totaal 409). Het is dus geen probleem om ouderen met een zorgvraag bij 
mutatie in een toegankelijke woning te plaatsen. Ook de vraag naar toegan
kelijke zorgwoningen kan warden opgevangen. Binnen de zorgstraal kunnen 
44 7 woningen vanuit differentiatie oogpunt toegankelijk warden gemaakt. 
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Gewenste situatie 2002 Aangepaste zorgvraag 2015 

Figuur 7.1: Aangepaste voorspelde zorgvraag voor 2015 

Zorgwoningen zijn woningen binnen de zorgstraal die niet speciaal toegan
kelijk zijn gemaakt maar wel een zorggarantie kennen. In Breda Noordoost 
liggen, naast de toegankelijke zorgwoningen, meer dan 1000 woningen bin
nen deze straal. Er zijn dus voldoende mogelijkheden. De mensen met een 
zorgvraag dienen <lit kenbaar te maken zodat er bij de toewijzing van een 
woningen rekening mee gehouden kan warden en indien nodig een voorrangs
regeling kan warden aangemaakt. 

7. 2 De trends 

Het toekomstige beeld van Breda N oordoost kan door middel van trends 
warden ingeschat. De algemene woonvraag wordt gedomineerd door enkele 
trends welke hier warden opgesomd. Het betreft hier hoofdzakelijk ontwik
kelingen die meetbaar of voorspelbaar zijn en trends waar in het algemeen 
consensus over is bereikt <lat deze in de toekomst gaan plaatsvinden. De 
informatie wordt gebaseerd op de ontwikkelingen van hoofdstuk 3 en het 
boek futurascoop. 

Demografische ontwikkelingen 

Het aantal inwoners van Nederland zal in 2015 varieren tussen 16,5 en 17,5 
miljoen. Het aantal inwoners van Breda wordt geschat op ruim 190.000 
inwoners en Breda Noordoost zal in 2015 ruim 17.000 inwoners hebben. In 
alle drie de peilingen is er sprake van een groei van de bevolking; het is 
niet waarschijnlijk <lat de bevolkingsomvang afneemt. Het aantal ouderen 
in Nederland zal toenemen. Na 2010 zal de vergrijzing het sterkst toe slaan, 
de voorhoede van de geboortegolf uit de jaren '50 en '60 wordt dan 65 jaar. 
Rond het millennium werd de leeftijd van 55 bereikt. 

Breda en Breda Noordoost hebben rond het millennium echter al een grate 
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vergrijzingsgolf gehad. Het aantal ouderen zal nog wel toenemen, het per
centage 55 plussers zal echter nagenoeg gelijk blijven. Het aantal 75 plussers 
zal daarentegen wel sterk stijgen, een ontwikkeling die in Nederland pas 10 
jaar later, in 2020, waargenomen zal worden. Het percentage 75 plussers zal 
stijgen naar ongeveer 9% van de bevolking van Breda Noordoost in 2015. 

Huishoudenontwikkeling 

Het aantal huishoudens zal volgens het CBS in Nederland toenemen van 6.8 
naar 7,7 miljoen in 2015. Dit wordt met name veroorzaakt door de groei 
van het aantal eenpersoonshuishoudens met 700.000 stuks, zie tabel 7.3. In 
2015 zullen bijna 3 miljoen mensen alleen wonen, dat is eenderde meer dan 
nu. 

Naast de toename van het aantal alleenstaanden in het algemeen, is de 
toename van het aantal alleenstaanden in de leeftijdscategorie 60 jaar en 
ouder met ruim 35% opvallend. De bovenstaande tabel geeft aanleiding tot 
de voorspelling dat ook het aantal alleenstaanden in Breda N oordoost zal 
toenemen. In de leeftijdscategorie 60 jaar en ouder zal dit aantal dan, in 
verband met de eerdere vergrijzing, v66r 2015 sterk toenemen. 

De totale groei van het aantal huishoudens in Breda wordt geschat op bijna 
13,5%, zie figuur 7.2. Voor Breda Noordoost zal dit groeipercentage ook 
als richtlijn worden aangehouden. Hiermee komt het aantal huishoudens in 
2015 uit op circa 7900. 

Allochtone ouderen 

"Allochtone ouderen of te wel ouderen die de afgelopen decen
nia vanuit de zogenaamde migratielanden naar Nederland zijn 
gekomen. De belangrijkste gemeenschappelijke kenmerken zijn 
dat er veelal sprake is van een laag inkomen, lage opleiding, 
slechte beheersing Nederlandse taal, vroeg 'oud' en cultuurver
schillen. Binnen deze groep heeft men vaak al op vroege leeftijd 

Aantal alleenstaanden 
Leeftijd 2000 2015 
Tot 30 jaar 450.000 500.000 
3~49 jaar 650.000 850.000 
5~59 jaar 250.000 450.000 
60 jaar en ouder 850.000 1.150.000 
Totaal 2.200.000 2.950.000 

Tabel 7.3: Overzicht van het aantal alleenstaanden in 2000 en in 2015 
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Figuur 7.2: Procentuele groei van het aantal huishoudens in Breda tot 2015 

ouderdoms- en gezondheidsklachten. De zorg en opvang voor 
ouderen zoals zij die kennen vanuit hun land van herkomst ont
breekt in Nederland. Men heeft hier veel minder familie, vrien
den, buren waarop men een beroep kan doen. Op kinderen legt 
<lit een grote druk. Tegelijkertijd 'vernederlandsen' deze kinde
ren." [3] 

De zorg- en dienstverlening en andere voorzieningen voor ouderen zijn vaak 
weinig bekend. Omgekeerd zijn de behoeften van allochtone ouderen en hun 
omgeving vaak weinig bekend bij gemeentelijke overheden en instellingen. 

• Door onbekendheid, taalbarrieres en cultuurverschillen zijn diensten 
en voorzieningen niet goed toegankelijk. 

• Het aanbod is weinig afgestemd op specifieke behoeften. Voorbeeld: 
maaltijdvoorzieningen kennen vaak uitsluitend Hollandse pot. 

• Door het lage inkomen is het vaak moeilijk om gebruik te maken van 
activiteiten, diensten en voorzieningen. 

• Behoefte aan speciale voorzieningen waar men mensen met de eigen 
achtergrond kan ontmoeten. 

Specifi.eke taal: 

• informatie en advies in eigen taal, 

• goed beschikbare tolkdiensten, 

• zorg- en dienstverleners die de eigen en de Nederlandse taal en cultuur 
kennen, 
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• dusdanig inrichten van voorzieningen (b.v. alarmering, meldpunt e.d.) 
dat deze ook toegankelijk zijn voor anderstaligen, 

en cultuur: 

• aanpassing van het bestaande aanbod van zorg- en dienstverlening 
zodat dit ook aan allochtone ouderen 'op maat' geboden kan worden, 

• flexibiliteit van indicatienormen (bijvoorbeeld ten aanzien van huis
houdelijke hulp) 

• en specifieke voorzieningen (groepswonen) niet alleen op lange termijn. 

Individ ualisering 

Mensen manifesteren zich steeds meer als onafhankelijke individ uen men hun 
eigen normen en waarden, die hun eigen keuze maken. De individualisatie 
gaat gepaard met toenemende mondigheid, en mobiliteit. Individualisme 
houdt in dat dan mensen individuele keuzes maken gericht op hun eigen 
ontwikkeling en ontplooiing en daarbij hun eigen belang afwegen tegen het 
collectief belang [ 4]. 

Door de individualisering groeit ook het aantal alleenstaanden huishoudens. 
De groep ouderen kent ook een bepaalde mate van individualisering echter 
minder sterk dan de jeugd. In Brabant heerst een typische cultuur waarin 
sociaal contact, kroegenbezoek, groepscultuur en gezelligheid centraal staan. 
Verder spreken ouderen de vraag uit naar sociale en culturele activiteiten 
om hiermee de aanspraak en het sociale contact te vergroten. 

Connectiviteit 

Door ontwikkeling is ICT gebruiksvriendelijker en kostentechnisch aantrek
kelijker geworden. De mogelijkheden voor het gebruik van 'zorgdomotica' 
zijn toegenomen. Deze ontwikkelt zich langzaam tot draadlozen toepas
singen waardoor het ook persoongebonden kan worden en opgenomen kan 
worden in het persoongebonden budget. Binnen de complexen zal er wel 
altijd een systeem blijven waar deze domotica op kan worden aangesloten. 
Hierdoor wordt het ook mogelijk om voor individuele huishoudens domotica 
op andere terreinen toe te passen zoals bijvoorbeeld comfort. Ook kunnen 
steeds meer diensten via dit systeem worden aangeboden. Al met al kan 
domotica zich ontwikkelen tot een medium waarmee je diensten op maat 
kunt krijgen en waarmee je zorg thuis kunt ontvangen. 

De verdere ontwikkeling van domotica wordt bemoeilijkt door de enorme 
investeringen die het behoeft. De ontwikkeling van diensten en de ont
wikkeling/ aanleg van de benodigde zorginfrastructuur verwachten beide op 
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een stimulerende investering van de antler, waardoor een stagnatie ontstaat. 
Deze impasse kan alleen door overheidsingrijpen en samenwerking worden 
door broken. 

Extramuralisatie 

De ingezette extramuralisatie zal in de komende jaren verder worden voort
gezet. De extramuralisering van de zorginstellingen verloopt via het beper
ken van de instroom en het bevorderen van de uitstroom [32]. De focus ligt 
hierbij op de verhuizing van de bewoners van instellingen naar zelfstandige 
woningen. De achterliggende gedachte van de extramuralisering is <lat men
sen in staat moeten worden gesteld om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen 
en te leven. Er is speciaal aandacht voor de realisatie van een woon, zorg 
en dienstenpakket <lat intramurale verzorging vervangt. 

7.3 Het scenario 

Een scenario is een gedetailleerde beschrijving van een mogelijk toekomst
beeld. Door de in paragraaf 7.2 beschreven trends te combineren kan voor 
Breda Noordoost een trend-scenario worden geschetst voor het jaar 2015. 

7.3.1 Breda Noordoost anno 2015 

In 2015 is de bevolking van Breda Noordoost gegroeid tot een aantal van 
17.300 inwoners. Dit is een groei van circa 12%. De vergrijzing heeft reeds 
toegeslagen en 28% van de bevolking behoort tot de categorie ouderen. Dit 
is ongeveer gelijk aan het percentage in 2002. Deze minimale groei is te 
verklaren doordat de vergrijzing reeds aan het begin van de eeuw heeft 
plaatsgevonden in tegenstelling tot de rest van Nederland waar de vergrijzing 
net sterk in opkomt is. 

In Breda Noordoost zijn de gevolgen van dubbele vergrijzing sterk te merken. 
Van de totale bevolking behoort 9% tot de categorie 75 plussers. Dit is een 
groei van het aantal met ruim 40% ten opzichte van 2002. 

N aast de groei van de bevolking is er ook een toename van het aantal huis
houdens geconstateerd. De individualisering van de bevolking heeft tot een 
toename van het aantal alleenstaanden geleid. Door het overlijden van de 
partner is er in de leeftijdscategorie 75 jaar en ouder ook een toename van 
eenpersoonshuishoudens te constateren. Door de groei van de bevolking en 
het aantal huishoudens is er een groei van de totale vraag naar woningen 
ontstaan. De vraag is gestegen met bijna 18% naar een totale vraag van 
ruim 8200. Deze groei is vroegtijdig gesignaleerd en bij de herstructurering 
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van de wijk is hiermee rekening gehouden. 

Binnen de bevolking van Breda Noordoost is het percentage allochtonen 
toegenomen, alsmede de groep allochtone ouderen. Deze allochtone ouderen 
zijn eerste generatie allochtonen. Ze zijn in de jaren 60 en 70 naar Nederland 
gekomen. Het zijn over het algemeen laag opgeleiden met een laag inkomen 
en hebben een slechte kennis van de Nederlandse taal en cultuur. De tweede 
generatie zal deze problemen minder kennen. Binnen de woonzorgzone is 
aandacht besteed aan deze groep, zodat ook zij hun vraag naar wonen en 
zorg naar eigen inzicht kunnen invullen. Er is voldoende informatie in de 
eigen taal te verkrijgen, bij de zorgverlening wordt rekening gehouden met 
de culturele achtergrond en er zijn woonvormen ontwikkeld die hierop aan
sluiten. 

Het centraal stellen van de consumentenvraag heeft geleid tot een compleet 
assortiment van voorzieningen en diensten op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn. Hiermee is ingespeeld op de vraag van de oudere bewoners om langer 
zelfstandig te kunnen blijven wonen. In de wijk zijn twee woonzorgcirkels 
ontwikkeld metals middelpunt een zorgkruispunt . 

Mensen met een intensieve zorgvraag kunnen verhuizen naar zelfstandige 
woningen binnen deze cirkels waar 24 uurs zorg wordt gegarandeerd en van
uit de zorgkruispunten wordt geleverd. Hierdoor kunnen de ouderen met 
een zorgbehoefte zelfstandig blijven wonen en blijven functioneren in hun 
bestaande sociale netwerk. Ook is voor deze groep intensieve zorgvragers 
een aanbod van welzijnsdiensten en activiteiten ontwikkeld, gericht op de 
zelfredzaamheid, die makkelijk bereikbaar zijn en die thuis kunnen worden 
gebracht. Buiten de zorgcirkels zijn er voldoende woningen die toeganke
lijk zijn te maken of reeds toegankelijk zijn. Daarnaast kan de zorg buiten 
de zorgcirkel op afspraak thuis worden geleverd. Het zorgkruispunt bevat 
een informatiepunt waar ouderen met vragen over zorg, diensten en overige 
zaken terechtkunnen. 

Breda Noordoost is een levensloopbestendige wijk geworden waar jong en 
oud zich thuis voelt. De woonomgeving is veilig en de looproutes zijn barriere 
vrij. Een groot percentage van de woningen is aanpasbaar en om de zorg
vraag van de bewoners op te kunnen vangen is een groot gedeelte reeds 
toegankelijk. In de wijk zijn alle benodigde voorzieningen aanwezig en ook 
zorg en welzijndiensten worden aangeboden. Voor ouderen zijn er gemeen
schappelijke ruimtes gecreeerd en worden activiteiten georganiseerd. De 
bewoners kunnen het aanbod afstemmen op hun individuele vraag. 

7.3.2 Externe invloedsfactoren 

Het is van belang te realiseren dat er factoren zijn die het geschetste toe
komstbeeld kunnen beYnvloeden. Het gaat hierbij met name om economische 
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en politieke factoren. Door een verandering van beleid of een ornslag in de 
economie kunnen de trends zich anders manifesteren. Het is interessant te 
weten welke verschillen er dan ontstaan. Van twee factoren wordt de impact 
beschreven. 

Economische groei; De economische groei van anno 2002 is voorbij en er 
sprake van een conjuncturele neergang. 

Geen deconcentratie; De demografische groei van de bevolking wordt wel 
extramuraal opgevangen maar er wordt geen uitstroom van intramurale 
patienten naar extramurale woonvormen bevorderd. 

Economische neergang 

Bij een economische neergang beperken mensen hun bestedingen. Er is ook 
een groep mensen die hun koopwoningen gedwongen moeten verkopen en 
hun heil zoeken in de huursector. Er is een hoge werkloosheid waardoor veel 
mensen zich de luxe van een koopwoning niet kunnen permitteren en ook 
wachten op een huurwoningen. In dit scenario zal de druk op de sociale wo
ningmarkt toenemen. Het gebruik van domotica zet niet door. De bewoner 
is minder in staat en bereid te investeren in de woning. Ook de behoefte 
aan gemaksdiensten zal niet toenemen. Door tekorten op de overheidsba
lans zullen er vanuit het rijk ook minder snel stimuleringsregelingen warden 
gegeven, die de ontwikkeling bevorderen. 

De vraag naar wonen en zorg blijft echter in stand. Het individualisme 
zal ook doorzetten zij het in mindere mate; met zijn tweeen zijn de lasten 
lichter. De groep allochtone ouderen zal ook bij een economische neergang 
groeien. De maatschappij is dan echter veel minder bereid te investeren in 
deze speciale doelgroepen. 

Geen deconcentratie 

lndien het extramuralisatie beleid van de overheid wordt aangepast en alleen 
de demografische groei extramuraal wordt opgevangen heeft dit verschillende 
consequenties. In paragraaf 7.1.3 werd reeds het volgende gesteld; in een 
gebied van 10.000 inwoners komt dit neer op: 50 personen als gevolg van 
demografische groei en 100 personen als gevolg de extramuralisering. Van 
de 150 extra te huisvesten personen zouden er 100 in dit scenario komen te 
vervallen. Dit betekent een lagere druk op de woningmarkt. Wei kan door <lit 
scenario de zorg zich niet op de gewenste manier ontwikkelen. Intramuraal 
blijft een grote behoefte ontstaan waardoor de instellingen zich niet kunnen 
concentreren op de extramurale zorg. Het scheiden van wonen en zorg wordt 
hierdoor vertraagd. 

T E:: ndhov n 
Postbus 9 ' 

0 
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7.4 Conclusies lange termijn visie 

De zorgvraag van de bewoners van Breda Noordoost zal in de komende 13 
jaar stijgen en van samenstelling veranderen. Het aanbod van de zorg en de 
faciliteiten dienen hierop te warden aangepast. Per 10.000 inwaners zijn er 
150 extra te huisvesten huishoudens met een zorgvraag. Een groei van 30%. 
Tussen 2005 en 2015 zullen er binnen de zorgstraal daarom 67 toegankelijke 
woningen moeten warden toegevoegd en buiten de zorgstaal gaat het om 
een aantal van 88 toe te voegen toegankelijke woningen. Hiermee wordt 
de demografische groei van het aantal HH met een zorgvraag opgevangen 
alsmede de deconcentratie van de inwoners van verzorginginstellingen. 

Verwijzend naar paragraaf 6.1.3 kan warden gesteld dat zowel binnen de 
zorgstraal als buiten de zorgstraal er nog voldoende mogelijkheden zijn om 
de extra vraag naar toegankelijke woningen op te vangen. In principe kan de 
zorgvraag in de toekomst dus warden gehuisvest. Indien echter van de 447 
toegankelijke zorgwoningen, zoals die anno 2002 aanwezig zijn, geen huis
houdens verhuizen, dienen er extra toegankelijke zorgwoningen te warden 
toegevaegd. Van de 67 extra gevraagde toegankelijke zorgwoningen kunnen 
er nog maar 32 wenselijk warden toegevoegd. Met een verhoging van de 
differentiatiecoefficient naar 0.5 kan deze vraag wel warden gehuisvest. 

Indien het deconcentratie beleid niet wordt doorgevoerd zou dat een reductie 
betekenen van de toegenomen vraag naar woningen. Binnen de zorgstraal 
zou dan alleen de demografische groei van de vraag naar wonen en zorg 
hoeven te warden opgevangen. Dit is ongeveer gelijk aan 25 woningen extra 
welke binnen de bestaande portefeuille kunnen warden gerealiseerd. Buiten 
de zorgstraal gaan het dan om ongeveer 30 woningen. 

Tot het jaar 2015 zal de vraag naar woningen toenemen. Dit is te verklaren 
door de toename van het aantal huishoudens en door de toename van de 
bevolking. Het gaat concreet om 1250 extra woningen. Deze kunnen warden 
gerealiseerd op de aangewezen nieuwbouwlocaties van hoofdstuk 6. Ook kan 
in de Stadsdonken een deel van deze vraag warden opgevangen. 

Binnen de woonzorgzone client rekening te warden gehouden met de groei 
van de groep allochtonen en met name met de groep allochtone ouderen. 
Ze moeten informatie kunnen krijgen in hun moedertaal en eventueel kan 
de zorg warden afgestemd op hun culturele achtergrond. De mogelijkheid 
voor groepswonen, drie generatiewoningen en kangaroo-waningen etc., voor 
allochtone ouderen moet warden onderzocht. Met de realisatie van het ver
pleeghuis Raffy wordt reeds op deze ontwikkeling ingespeeld. 

Voor het gebruik van damotica is de economische ontwikkeling van belang. 
De standaard domotica client echter in elk geval te warden aangebracht 
aangezien hiermee de zorg op afstand kan warden geleverd. Aangezien de 
bevolking van Breda N oordoost over het algemeen een laag inkomen heeft en 
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een laag opleidingsniveau, zie paragraaf 3.6, zal de vraag naar domotica in 
de overige woningen naar alle waarschijnlijkheid te verwaarlozen zijn. Wel 
kan onderzocht worden of er bij de toegankelijke zorgwoningen nog verdere 
toepassingen van domotica kunnen worden aangeboden. 
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Hoofdstuk 8 

Samenwerking 

Ter afsluiting van het onderzoek naar de woonzorgzones in Breda N oordoost 
wordt bekeken hoe deze het beste kunnen worden gerealiseerd. Aangezien 
Singelveste zelf geen zorg en welzijn kan aanbieden is ze voor de realisatie van 
het totale project afhankelijk van andere partijen. Alleen een samenwerking 
tussen de verschillende partijen kan de bewoners de mogelijkheid bieden zo 
lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en is daarom van cruciaal belang. 

Dit hoofdstuk heeft een dubbele doelstelling. Enerzijds wordt beschreven 
op welke wijze een woonzorgzone kan worden gerealiseerd, anderzijds wordt 
duidelijk welke afspraken gemaakt moeten worden om de samenwerking en 
de woonzorgzone te laten slagen. 

De samenwerkende partijen worden benoemd en het proces van de realisatie 
van woonzorgzones wordt beschreven. In hoofdstuk 5 werd reeds geconclu
deerd dat de samenwerking en de gerealiseerde woonzorgzone bedreigingen 
kennen. In dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe met deze bedreigingen moet 
worden omgegaan. Vervolgens wordt de daadwerkelijke realisatie beschre
ven. De te nemen stappen volgen uit de vergelijking tussen de bestaande 
situatie en de ideale situatie. Hierdoor wordt tevens duidelijk welke afspra
ken er nog moeten worden gemaakt. Uiteindelijk zal er een stappenplan 
worden samengesteld, dat leidt van visie tot gerealiseerde woonzorgzone. 

8.1 Samenwerking 

In 2002 hebben verschillende partijen een ontwikkelproces opgestart om 
samen een toekomstbeeld van de gewenste woonzorgwelzijns-voorzieningen 
voor de wijk Breda Noordoost te schetsen. Het doel van de samenwerking 
tussen de verschillene partijen is om een woonzorgzone te realiseren die aan 
de bewoners met een zorgvraag de mogelijkheid biedt om zo lang mogelijk 
zelfstandig te blijven wonen. In het ideaalbeeld van de woonzorgzone is een 
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compleet assortiment van woon, zorg en welzijnsdiensten aangeboden, zie 
paragraaf 2.4. 

8.1.1 Partijen 

De projectgroep bestaat volgens het Atrive rapport uit vertegenwoordigers 
van: 

woonpartijen, waaronder 

• Woonstichting Singelveste. 

• Wonen Breda. 

zorgpartijen, waaronder 

• Zorgverlening st. Elisabeth. 

• Thuiszorg Breda. 

• Huize Raffy. 

en overige partijen, waaronder 

• Dienst SAW, gemeente Breda. 

• Stichting ouderenwerk Breda. 

Figuur 8.1 geeft een overzicht van de huidige aanbod van diensten en goe
deren. 

Woondiensten Zorgdiensten Welzijnsdiensten 

Toegankelijke Dagverzorglng 

wonlngen Mantelzorg 
Gerneenschappelljke Maatschappelijk 
nimten voor sociale werkslllr 
activitenen Hulp bij verpleging 

Maaltijdservice " Persoonlijke en 
Boodschappendienst m c, 

medlsche alarmering :co 
Hulp bij onderhoud Hulp bij persoonlijke 

Was en strijkservice mm 
Veiligheidspakket verzorging 

Hulp bij tuinonderhoud "o 
Hulp bij huishouden 

m 
r-

Hulp bij administratie 0 
Socials activiteiten 

Figuur 8.1: Overizicht van het huidige aanbod van diensten in Breda Noord
oost. 
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Wonen Breda, kruiswerkvereniging Breda, woonstichting Singelveste en de 
stichting ouderenwerk Breda bieden gezamenlijk een woon-, zorg-, en dien
stenpakket aan ten behoeve van de huurders van de corporaties, het project 
'Goed Geregeld'. In deze stichting is het grootste gedeelte van de diensten 
ondergebracht. 

8.1.2 Proces 

Singelenberg [36] onderscheidt in het ontwikkelingsproces van een woonzorg
zone 4 fasen: 

1) Initiatief fase 

De initiatiefnemende partijen ondertekenen een korte puntsgewijze verkla
ring, waarin het basisconcept van de woonzorgzone wordt omschreven en de 
partijen verklaren zich gezamenlijk te zullen inspannen voor de totstandko
ming. 

Deze fase van het proces is voor Breda N oordoost reeds ingang gezet en 
afgerond. De in paragraaf 8.1.1 genoemde partijen hebben de projectdefini
tie 'Noordoost; woonzorgwelzijnswijk' ondertekend en zich tot een financiele 
bijdrage gecommitteerd, die een verdere uitwerking mogelijk maakt. 

2) Visiedocument 

De partijen werken op hoofdlijnen een concept uit, <lat geprojecteerd is op 
het gebied, een visiedocument. In dit stadium wordt duidelijk welke con
cessies moeten warden gedaan ten opzichte van het zuivere concept uit de 
initiatieffase, welk draagvlak aanwezig is voor woonzorgvoorzieningen en 
waar belangrijke knelpunten liggen, waarvoor tegelijk ook oplossingen war
den aangegeven. Het document geeft een beeld van de zone met aanduiding 
van de ligging van het multifunctionele wijkcentrum, de zorgsteunpunten 
etc. 

In deze fase zijn de samenwerkende partijen zomer 2003 beland. Hopelijk 
kan dit onderzoek helpen bij de afronding van deze fase. 

3) Oprichting projectorganisatie 

N adat het visiedocument door alle partijen is geaccordeerd richten de ini
tiatiefnemers een projectorganisatie op. Dit kan de vorm krijgen van een 
rechtspersoon etc. Het bestuur cq. de stuurgroep wordt gevormd door di
recteuren van risicodragende partijen. Het voordeel van een rechtspersoon 
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is de mogelijkheid om stimuleringssubsidies op een neutrale plaats onder te 
brengen. 

4) Realisatiefase 

Deze fase kan enkele jaren duren. Het grote risico in de eerste jaren is <lat 
de feitelijk voortgang tegenvalt en het elan van de initiatieffase afbrokkelt. 
Daarom is het van belang om enkele reeds in uitvoering zijnde sleutelpr<r 
jecten die min of meer in het concept passen, onder de vlag van de woon
zorgzone te brengen. In de realisatiefase ontstaan parallel een groot aantal 
deelprojecten in de wijk, waarbij het projectbureau namens de stuurgroep 
de afstemming en de relatie met het overeengekomen concept bewaakt. Ook 
is er afstemming nodig met andere processen en projecten, die de wijk aan
gaan. 

Voor Breda Noordoost betekent <lit <lat afstemming plaats dient te vinden 
met de projecten zoals die in paragraaf 3.5 zijn genoemd. SAL, Doornbos
laan, Hart voor de wijk etc. 

Na de realisatie van de 'woonzorgwelzijnswijk' is het geheel in de beheerfase 
beland. Deze fase dient als vijfde fase aan het ontwikkelingsproces te worden 
toegevoegd. Om de kwaliteit hoog te houden en het aanbod van de diensten 
bij de tijd te houden is het belangrijk, <lat de partijen de samenwerking 
voortzetten. 

8.1.3 Samenwerkingsvormen 

De derde fase in het realisatietraject is het oprichten van een projectorgani
satie en het kiezen van een samenwerkingsvorm. 

Welke organisatievorm zich het beste leent voor een bepaalde samenwer
king, hangt in beginsel af van de aard van de samenwerking en het doel 
<lat men wil bereiken. Andere factoren als vertrouwen, risicospreiding aan
sprakelijkheid en fiscale afwegingen spelen ook een rol. Er zijn grofweg vier 
samenwerkingsvormen te onderscheiden: overleg, overeenkomst, aparte en
titeit en fusie [43]. 

Overleg en fusie zijn twee uitersten die voor de partijen niet in deze situatie 
niet aan de orde zijn. De overlegstatus is te vrijblijvend terwijl een fusie weer 
veel te ver gaat. De samenwerkingsvormen overeenkomst en aparte entiteit 
zijn wel van toepassing. In het boek 'waarborgen van de samenwerking' [43] 
wordt duidelijk gemaakt onder welke omstandigheden het beste voor een 
van beiden kan worden gekozen. De aparte entiteit wordt aangeraden bij 
een samenwerking waarvan de contouren minder duidelijk zijn. Hierdoor 
kan flexibel worden ingespeeld op veranderende omstandigheden. De vorm 
van overeenkomst is concreter. Indien er afspraken zijn geformuleerd is er 
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minder ruimte om van de gemaakte afspraken af te wijken. Met andere 
woorden de samenwerking is minder vrijblijvend en kan sneller en concreter 
reageren op veranderende situaties. 

Uit deze aanbevelingen kan warden geconcludeerd dat voor de ontwikkeling 
van een woonzorgzone na de overeenkomstf ase een aparte entiteit moet war
den opgericht. Bij het visie document gaat het nag om concrete afspraken, 
terwijl de realisatie van de woonzorgzone nag onduidelijkheden kent. Een 
antler voordeel van een aparte entiteit is dat de ontvangen subsidies op een 
neutrale plek kunnen warden weggezet. 

8. 1.4 Projectstructuur 

In de uitgifte 'aan de slag met woonzorgzones' [28] is onderzoek gedaan naar 
een mogelijke projectstructuur. Deze structuur is afgebeeld in figuur 8.2. 

Stuurgroep en projectgroep 

Een suggestie voor een goede werkbare projectorganisatie is in figuur 8.2 
geschetst. Bij een stuurgroep kan in dit geval aan de hoofdverantwoorde
lijken van de betrokken partijen warden gedacht. Het zwaartepunt van de 
structuur ligt evenwel bij de projectgroep. Het helpt als hier besluiten kun-

Werkgroep 

zorg en diensten 

Stuurgroep 

Projectleider 

Projectgroep 
(rechtspersoon) 

Werkgroep 
infrastructuur en 

wonen 

Werkgroep 

communicade 

Klankbordgroep 

Figuur 8.2: Schematische weergave projectorganisatie [28]. 
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nen warden genomen zonder ruggespraak van de afzonderlijke directies. Er 
wordt daarom aangeraden om van de projectgroep een aparte entiteit te ma
ken hierdoor is er geen afzonderlijke instemming van de betrokken partijen 
nodig. Wel wordt afgestemd met de stuurgroep welke blijft bestaan uit de 
afzonderlijke directies van de betrokken partijen. 

Klankbordgroep 

De klankbordgroep bestaat uit deskundige clientvertegenwoordigers, bij
voorbeeld de VAC, de seniorenraad, de toegankelijkheidscommissie, clientenraden 
van de betrokken partijen, ouderenbond enzovoorts. Deze deskundigheid is 
onmisbaar en daarnaast is de betrokkenheid noodzakelijk voor draagvlak. 

Werkgroepen 

De projectgroep hoeft niet alle besluiten gezamenlijk te nemen. Bepaalde 
zaken kunnen beter naar de direct betrokkenen warden verlegd. Zo hoeft de 
corporatie niet alle details van de totstandkoming van een samenwerkings
verband van zorgaanbieders bij te wonen. In de projectgroep informeert men 
elkaar en stemt men trajecten af. In de fi.guur zijn drie werkgroepen gete
kend zoals men vaak tegenkomt, infrastructuur en wonen, zorg en diensten, 
communicatie. 

In bijlage E.1 is een overzicht van leerpunten gegeven, zoals die door het in
novatieprogramma wonen en zorg zijn geformuleerd voor startende projecten 
op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg. 

8.2 Bedreigingen 

Bij de uitwerking van de woonzorgzone en de uitwerking van de samenwer
king dienen de kansen te warden benut. Met eventuele bedreigingen dient 
echter ook rekening te warden gehouden. Hoe de samenwerkende partijen 
de kansen kunnen benutten is reeds in de lange en korte termijn visie uit
gewerkt. De bedreigingen warden relevant als de samenwerking tot stand 
is gekomen en de woonzorgzone is gerealiseerd. Daarom warden ze in <lit 
hoofdstuk behandeld. 

In hoofdstuk 5 zijn de bedreigingen benoemd: 

• Doorstroming, 

• Onduidelijkheden/onzekerheden. 

• Financien. 
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• Nieuwe zorgstelsel. 

• Veranderende samenleving. 

De geringe doorstroming is in hoofdstuk 6 behandeld. Hier werd duidelijk, 
<lat door middel van toevoeging van toegankelijke woningen de doorstroming 
naar toegankelijke woningen gestimuleerd kan worden. Dit kan mede door 
middel van een nieuw toewijzingsbeleid, welke in hoofdstuk 4 is besproken. 
Daarnaast kan de doorstroming ook worden gestimuleerd door stimulering 
van woningruil. 

Onduidelijkheden/ onzekerheden 

De samenwerking wordt bedreigd door onduidelijkheden. Door verkeerde 
afspraken en verschillende interpretaties en verwachtingen kan de samen
werking onder druk komen te staan. Dit zou zelfs tot verbreking van de 
samenwerking kunnen leiden. Het is daarom een noodzaak de verantwoor
delijkheden per partij, de mogelijke financiering, de financiele bijdrage per 
partij en dergelijke zaken scherp af te bakenen. In de intentieverklaring is 
het doel van de samenwerking verwoord. De verklaring is door de verschil
lende partijen samen opgesteld en daardoor door de partijen niet verkeerd 
te interpreteren. In het visiedocument zal duidelijk worden gemaakt welke 
diensten wenselijk zijn, wie deze gaan aanbieden en hoe ze gerealiseerd gaan 
worden. In dit onderzoek is reeds duidelijk geworden welke diensten wen
selijk zijn. Door <lit te vergelijken met het huidige aanbod, zie 8.1 kan 
worden geconstateerd welke diensten nog moeten worden toegevoegd. . In 
paragraaf 8.3.1 zal <lit verder worden uitgewerkt. De financiele uitwerking 
volgt in paragraaf 8.3.3. De afbakening van de verantwoordelijkheden van 
de zorgpartijen zal door de zorgpartijen zelf moeten worden gemaakt. 

Nieuwe zorgstelsel 

Het in 2003 ingestelde nieuwe zorgstelsel is als een aparte bedreiging ge
noemd. Hiervoor zijn twee redenen: de onvolkomenheid van het systeem en 
de inburgering van het systeem bij de zorgbehoeftigen. 

De consument krijgt met het persoonsgebonden budget (PGB) een geldbe
drag in handen om zelf zorg in te kopen. Het kan gebeuren, <lat de client de 
zorg niet goed inkoopt en hierdoor niet de zorg krijgt waarvoor hij of zij is 
genitieerd en PGB heeft gekregen. Voor de corporaties en de zorgpartijen 
is hier een nieuwe taak weggelegd, namelijk die van informeren en begelei
den. Indien de partijen de consument goed informeren en begeleiden bij het 
inkopen van de zorg zal het aantal fouten kunnen worden beperkt. Voor 
de invulling van deze functies dient in de wijk een zogenaamd zorgloket te 
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worden ingericht. Het kan ook voorkomen, dat de klant wordt gernitieerd 
voor een zorgdienst, die in de regio niet extramuraal wordt aangeboden. 
Daarom wordt (wederom) benadrukt dat de partijen samen een compleet 
pakket aan diensten en producten moeten aanbieden. Hierbij dient kritisch 
te worden bekeken welke diensten nodig zijn bij het extramuraliseren van 
een intramurale instelling. 

De onvolkomenheid van het systeem is inherent aan het feit, dat het hier 
een nieuw systeem betreft; nieuwe systemen bezitten altijd beginnersfouten. 
Mede doordat het nieuwe zorgstelsel gepaard gaat met verdergaande extra
muralisatie kunnen er veel problemen ontstaan. Vanuit de vraagkant zijn er 
nog problemen met het aanvragen van de zorg, terwijl er vanuit de aanbod 
kant nog onduidelijkheden zijn omtrent het aanbieden van zorg en diensten. 
Hierdoor is de afstemming van vraag en aanbod niet zuiver. 

De intensieve 24-uurs zorg kan niet overal worden geleverd vanwege kosten 
en een tekort aan personeel. Om deze reden is er een zonering van de wijk 
(de zorgcirkels). Dat hiermee in laatste instantie een zekere verhuisdwang 
blijft bestaan wordt door de meeste ouderen niet als een bezwaar ervaren. 
Zo blijkt ook uit andere landen [38]. 

Veranderende samenlev ing 

In hoofdstuk 3 en hoofdstuk 7 werd reeds duidelijk dat ( oudere) bevolking 
van Breda Noordoost in de toekomst zal veranderen. De bewoners worden 
individualistischer, mondiger en het percentage allochtonen zal stijgen. 

Als een gevolg van deze veranderingen zal de vraag naar diensten verande
ren. Om de woonzorgzone te laten aansluiten op de vraag van de consument 
is het daarom van belang dat deze vraag continu word onderzocht. De sa
menwerkende partijen kunnen dan tijdig op de vraag inspringen. De groep 
allochtonen heeft echter een afwijkende vraag zoals blijkt uit paragraaf 7.2. 
Het is voor de samenwerkende partijen moeilijk deze vraag in kaart te bren
gen en wellicht nog moeilijker om er op te anticiperen. 

8.3 Realisatie 

De woonzorgzone is gereed indien alle benodigde diensten aanwezig zijn en 
de wijk fysiek is aangepast. In de voorgaande hoofdstukken werd reeds 
vermeld welke aanpassingen de wijk en de portefeuilles moeten ondergaan. 
Het aanbod van diensten dient hier op de vraag en het ideale aanbod te 
worden afgestemd. Daarnaast zal de organisatie gestalte moeten krijgen en 
zullen de taken verdeeld moeten worden. Een en antler zal achtereen volgens 
worden behandeld. 
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8.3.1 Aanbod van diensten 

In paragraaf 2.4 werd beschreven welke diensten en producten in de ideale 
woonzorgzone aangeboden worden. Dit wordt vergeleken met figuur 8.1 
waarin is aangeven wat het huidige aanbod van diensten en producten is. 
Hieruit blijkt <lat het ouderenvervoer nog niet door de gezamelijke partijen 
is geregeld en <lat ook de functies advies en PGB begeleiding nog niet zijn 
aangeboden. In verband met het nieuwe zorgstelsel en de voortzettende 
extramuralisering is <lit wel aan te bevelen. 

Er zijn producten en diensten die in twee categorieen thuis horen, zie fi
guur 8.3: domotica, zorginfrastructuur, hulpdiensten bij verzorging en on
dersteunende welzijnsdiensten. Het is nog onduidelijk welke partij welk aan
deel neemt. Om onduidelijkheid en afschuiving te voorkomen, zijn afspraken 
noodzakelijk. Paragraaf 8.3.2 wordt hier geheel aan gewijd. 

8.3.2 Verantwoordelijkheden 

De gevraagde diensten zijn in de drie kolommen ingedeeld. Dit zou bete
kenen <lat de diensten in de categorie wonen onder de verantwoordelijkheid 
vallen van de corporaties, de diensten in de categorie zorg onder de verant
woordelijkheid van de zorginstellingen etc. Enkele van deze diensten zijn 
echter in twee kolommen te plaatsen. Dit duidt op een duale verantwoorde-

Woondiensten Zorgdlensten WelzlJnsdiensten 

Toegankelijk& 
woningen 

Peraoonlljke/ 
Ouderenvervoer 

Domotfca 
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madlache alannerfng 
iorgihftastruotull' 

~------_..__ __ ,_ -- - --- - -Velllgheldspakk&t Dagverzorglng maaltfjdaelVioe 

Maalachappell)k 
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werkllllrVerplegng 
Was en strljkaelVioe 
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Figuur 8.3: Overzicht van de gewenste diensten in de woonzorgzone 
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lijkheid. Met het toekennen van verantwoordelijkheid moet worden opgelet . 
Deze kan ook voor rekening zijn van een derde partij. De overheid speelt in 
deze ook een rol. De vraag is echter welk gedeelte van de verantwoordelijk
heid bij welke partij hoort? 

In figuur 8.2 is aangeven welke gedeelde verantwoordelijkheden er zijn: 

• Domotica. 

• Zorginfrastructuur. 

• Veilige woonomgeving. 

• Sociale activiteiten. 

Domotica 

In paragraaf 3.5 is gesteld, <lat domotica nodig is voor het leveren van zorg 
aan huis. Door middel van een ICT systeem kan de bewoner een beeld
en geluidverbinding met de zorginstelling krijgen. De corporatie biedt zijn 
huurder deze mogelijkheid en creeert daardoor een meerwaarde. Voor de 
zorginstelling is deze apparatuur noodzakelijk om zorg thuis te kunnen le
veren. Beide partijen zijn dus gebaat bij de aanleg van <lit systeem. De 
gemeente daarnaast heeft een verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de 
kabel in het openbare gebied. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk 
voor de welzijnsvoorzieningen in de wijk, waaronder domotica kan worden 
gerekend. 

Resumerend kan gesteld worden <lat de corporaties verantwoordelijk zijn 
voor de elektronische infrastructuur in een gebouw alsmede voor de 'alge
mene domotica voorzieningen' in het gebouw. De zorginstellingen zijn ver
antwoordelijk voor de apparatuur waarmee de beeld en geluidverbinding tot 
stand kan worden gebracht. Deze apparaten kunnen dan worden bekostigd 
vanuit de AWBZ of het PGB. Als laatste is de gemeente verantwoordelijk 
voor de bekabeling is openbaar gebied. 

Indien de partijen gezamenlijk een aparte entiteit hebben opgericht kan de 
aanleg van domotica vanuit deze rechtspersoon worden geregeld. De subsi
dies worden door deze rechtspersoon ontvangen en hieraan uitgegeven. Ook 
de aanleg en het onderhoud kan in opdracht van de rechtspersoon worden 
gerealiseerd. Eventueel kunnen hiervoor diensten van een van de partijen 
worden ingehuurd. 

Zorginfrastructuur 

De aanleg van zorginfrastructuur is bij de realisatie van een woonzorgzone 
vaak een struikelblok. Ook hier geldt dat zowel de zorgpartijen als de cor-
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poraties baat hebben bij de aanleg en <lat de zorginfrastructuur daarom het 
beste vanuit de rechtspersoon kan worden gerealiseerd. Een belangrijk voor
deel hiervan is <lat de rechtspersoon kan onderhandelen met de overheid over 
<liens verantwoordelijkheid. 

Veilige woonomgeving 

Het creeren van een veilige en barrierevrije woonomgeving is zowel een tech
nisch als een sociaal probleem. Ten eerste moeten de obstakels worden 
verwijderd en moeten veilige routes worden aangelegd. Daarnaast moeten 
de sociale problemen worden aangepakt alsmede de 'onveilige plekken' in de 
buurt. In beide gevallen zijn zowel de corporaties als de gemeente verant
woordelijk. Het gaat namelijk om openbare ruimten waarin de corporaties 
een verantwoordelijkheid hebben. De verantwoordelijkheid is echter precies 
vastgelegd. De corporaties zijn verantwoordelijk voor de openbare gronden 
die bij hun complexen horen en de gemeente is verantwoordelijk voor de rest 
van het openbare ruimte. De sociale problemen zullen de partijen gezamen
lijk moeten aanpakken. Momenteel is <lit veelal een samenwerking tussen de 
politie en de wijkconsulenten. 

Sociale activiteiten 

Het aanbieden van sociale mogelijkheden is een samenwerking bij uitstek. 
Er zijn vastgoedfaciliteiten en diensten nodig. De corporaties ontwikkelen 
een wijkcentrum en andere partijen leveren er hun diensten. Hierdoor doet 
elke partij <lat wat hij het beste kan. In de praktijk zijn er twee vormen te 
zien; De woningcorporatie is risicodragend ontwikkelaar en exploitant van 
het wijkcentrum en verhuurt de ruimten vervolgens aan zorg en diensten
aanbieders. De tweede mogelijkheid is <lat de corporatie het wijkcentrum 
ontwikkelt maar de exploitatie berust bij een rechtspersoon, waarin de sta
keholders van de samenwerking risicodragend participeren. In het geval van 
Breda Noordoost is de tweede optie te prefereren zeker aangezien er al enkele 
van zulke centra zijn. 

8.3.3 Financieel 

Bijlage B.6 geeft een beeld van de huidige geldstromen; WVG betaalt de 
aanleg van de voorzieningen thuis, AWBZ betaalt de zorg en de huurder 
betaalt de woningen ( eventueel met hu ursubsidie). De corpora ties betalen 
de aanpassingen van de complexen als mede de woningenaanpassingen. De 
consumenten financieren zelf hun afname van diensten. 

In deze opsomming worden de ontwikkelingskosten van welzijnsdiensten ver-
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geten. Welzijnsfuncties zijn het moeilijkst te financieren. Voor welzijnsruim
ten komen de volgende kostendragers in aanmerking: 

• Huurgelden van de welzijnsinstellingen. 

• Huurgelden van zorginstellingen. 

• Eigen bijdrage van gebruikers. 

• Baten uit commerciele nevenfuncties. 

• Service kosten van bewoners. 

• Eenmalige bijdragen van provincies of charitatieve fondsen. 

• De onrendabele top, die de corporatie al dan niet voor eigen rekening 
neemt. 

Voor Breda Noordoost zal een combinatie van deze geldstromen het aanbod 
van welzijnsdiensten financieren. 

Er blijven dan twee financieringsvraagstukken over: de financiering van de 
samenwerking en de financiering van de gedeelde verantwoordelijkheden. 

In paragraaf 8.1 werd reeds aanbevolen de samenwerking, na het realiseren 
van het visiedocument, een eigen entiteit te geven. Hierdoor kunnen de 
ontwikkelkosten vanaf dat moment door deze entiteit worden betaald. De 
nieuwe rechtspersoon heeft inkomsten uit subsidies, maar ook uit bijdragen 
van de samenwerkende partijen. Tot die tijd zal over de financiering van de 
ontwikkeling en samenwerking een overeenkomst moeten worden gesloten. 
In de initiatiefase hebben de partijen reeds een projectdefinitie getekend en 
hebben zich tot het leveren van een bijdrage gecommitteerd. De financiele 
bijdrage is omgerekend naar te leveren arbeid. Mocht deze bijdrage niet 
voldoende zijn om het visiedocument te ontwikkelen, dan zal er nog een 
extra bijdrage van de partijen moeten volgen. 

Voor het realiseren van een woonzorgzone zijn veel subsidies beschikbaar. 
Allemaal voor een eigen doel. In tabel 8.1 wordt een overzicht gegeven van 
alle mogelijke subsidies. 

De ontwikkeling van de woonzorgzone start na het ondertekenen van het 
visiedocument. De knelpunten van de samenwerking, oftewel de gedeelde 
verantwoordelijkheden kunnen door middel van een van de bovenstaande 
subsidies door de nieuwe entiteit worden betaald. 

Domotica en zorginfrastructuur kunnen worden gerealiseerd door middel van 
de woonzorgstimuleringsregeling. Voor het opplussen van de woningen kan 
van de WVG gebruik worden gemaakt. De barrierevrije omgeving kan door 
middel van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing worden betaald 
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Regeling Doel Kansen Opmerkingen 
Investerings- Ingrijpende Locaties, mede-
budget verbetering van financiering van 
stedelijke naoorlogse transformatie 
vernieuwing wijken. en nieuwbouw 
(ISV) 
Innovatie Ondersteuning Versnelling en Aanvragen voor 
programma van innovatieve een 2003 zijn op 1 
stedelijke ideeen, plannen kwaliteitsprong mei 2003 
vernieuwing en projecten, in de stedelijke gesloten 
(IPSV) gericht op vernieuwing 

stedelijke 
vernieuwing 
met de nadruk 
op herstructure-
ringsopgave 

Tijdelijke Stimuleren van Mede Regeling is 
woonzorg de bouw van financiering van maar van korte 
stimulerings- zorgvoorzienin- onderzoek, duur. Laatste 
regeling gen met pro jectkosten tender was in 

scheiden van voorjaar 2003. 
wonen en zorg 

wzv Bouw van zorg- Mede 
infrastructuur infrastructuur financiering van 
scheiden wonen voor ouderen servicecentra 
en zorg bij scheiden 
verzorging en wonen en zorg 
verpleging 
Tijdelijk Financiering Oplossing voor 
subsidieregeling van welzijns- het welzijnsgat 
extramurale voorzieningen wanneer 
dienstenverle- van verzorgings- en 
ning verzorgings- en verpleeghuizen 

verpleeghuizen extramuralise-
ren 

Wet Financiering Soms Hangt af van de 
voorzieningen aanpassingen mogelijkheden gemeente 
gehandicapten woningen voor 

complexgewijze 
aanpassingen 

Diverse Niet van 
provinciale sub- toepassing in 
sidieregelingen Noord Brabant 

Tabel 8.1: Overzicht subsidiemogelijkheden [28] 
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en de realisatie van sociale activiteiten kan door de tijdelijke subsidiere
geling extramurale dienstverlening warden bekostigd. Mochten de kosten 
hiermee niet warden gedekt,dan dient de rechtspersoon te bepalen welke 
bijdragen de verschillende partijen moeten leveren. Voor het ontwikkelen 
van de welzijnsdiensten dienen dan de overige opties van het bekostigen van 
welzijnsdiensten te warden aangesproken. 

8.4 Stappenplan 

Voordat de woonzorgzone voltooid is, dienen de volgende stappen nog te 
warden gezet: 

• Vaststellen projectdocument. 

• Oprichten projectorganisatie. 

• Het oprichten van een rechtspersoon. 

Het creeren van een woonzorgzone. Dit bestaat uit de volgende stappen: 

• Het toevoegen toegankelijke woningen. 

• Het aanpassen woonomgeving. 

• Het toevoegen van een informatieloket. 

• Toevoegen van domotica 

• Toevoegen van een zorginfrastructuur. 

In figuur 8.4 zijn bovenstaande stappen in een tijdsbalk weergegeven. Hierbij 
dient men in acht te nemen, dat de woonzorgzone op korte termijn moet 
warden gerealiseerd. Na de realisatie zal de samenwerking warden voortgezet 
om te kunnen blijven inspelen op de vraag van de klant en de relevante 
ontwikkelingen. 
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2003 

VASTSTELLEN PROJECTDOCUMENT 

OPRICHTEN PROJECTOFGANISATIE 

TOEVOEGEN TOEGANKELIJKEWONINGEN 

2004 

OPAi CH TEN RECHlSPERSOON 

Toevoegen toegankelijke won in gen } 
Aanpaaaen woonomgeving 
Toevoegen van een informatieloket -+-+==1--1~ 
Toevoegen van Dom otica 
Toevoegen van een zorgintastructuur 

2005 

Figuur 8.4: Nog te nemen stappen uitgezet in een tijdschema 
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Hoofdstuk 9 

Conclusies en Aanbevelingen 

De opdrachtformulering met bijhorende doelstelling is in hoofdstuk 1 als 
volgt gedefinieerd: 

"Wat zijn de korte en de lange termijn implicaties voor de ontwikkeling van 
een woonzorgzone in Breda Noordoost voor woonstichting Singelveste?" 

Het onderzoek wordt gericht op de realisatie van een woonzorgzone in Breda 
N oordoost met als doelgroep ouderen van 55 jaar en ouder waarbij een tijds
perspectief wordt aangehouden van 15 jaar. Op deze wijze wordt getracht 
een woonzorgzone te ontwikkelen die nu en in de toekomst voldoet aan de 
vraag van de consument. Het onderzoek tracht antwoord te vinden op drie 
vragen: 

I Wat zijn voor Breda Noordoost de relevante maatschappelijke ontwik
kelingen rondom het concept woonzorgzone? 

II Welke impact heeft de ontwikkeling van een woonzorgzone op de por
tefeuille van Singelveste? 

III Hoe kan deze woonzorgzone het beste worden gerealiseerd? 

9 .1 Con cl usies 

Conclusies ten aanzien van deelvraag I: 

De vergrijzing van Breda Noordoost komt eerder dan gemiddeld in Neder
land. In 2005 wordt de top bereikt waarna de groep ouderen procentueel niet 
meer stijgt, het aantal zal nog wel toenemen. Hierdoor client de woonzorg
zone reeds op korte termijn te worden gerealiseerd. Ook de groep allochtonen 
in Breda Noordoost stijgt. Bij de ontwikkeling van de woonzorgzones client 
hiermee rekening te worden gehouden. De informatie client in de eigen taal 
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beschikbaar te zijn en ook het aanbod van zorg en diensten dient er rekening 
mee te houden. Verder onderzoek is wenselijk om inzicht te krijgen in de 
specifieke behoeften van deze groep. 

Door te individualisering van de bevolking is de vraag van de bewoners diver
ser geworden. Singelveste zal in de toekomst rekening moeten houden deze 
ontwikkeling en hun diensten en producten zo aanbieden dat de klant ze naar 
eigen behoefte en wens kan invullen. De ouderen in Breda Noordoost heb
ben een lager dan gemiddeld inkomen. Hieruit mag worden geconcludeerd 
dat de investeringen niet kunnen worden verhaald op de huurders. 

Een hoog welzijnsgevoel verlaagt de zorgvraag. Bij ontwikkeling van de 
woonzorgzone dient daarom speciale aandacht aan welzijn te worden besteed 
en dient ook dit aspect te worden gegarandeerd. Concreet betekent dit dat 
naast het fysiek aanpassen van de woningen en de woonomgeving met name 
een uitgebreid dienstenpakket moet worden aangeboden. Het project Goed 
Geregeld levert reeds een groot gedeelte van de gewenste diensten en dient 
daarom te worden voorgezet. In de woonzorgzone neemt het een belangrijke 
positie in. 

Conclusies ten aanzien van deelvraag II: 

Om de vertaling van visie naar praktijk te kunnen maken dient de vraag 
van de bewoners en de zorgvraag te worden vertaald naar concrete ont
wikkelpunten. De vraag van de bewoners komt overeen met de richtlijnen 
zoals die door het STAGG-model zijn opgesteld en kunnen daarom voor 
het onderzoek worden aangenomen. De zorgvraag is echter niet een op een 
te vertalen naar een huisvestingsvraag. Door middel van het WZZ-model 
kan is dit echter wel mogelijk. Zowel de zorgvraag als de portefeuille van 
Singelveste worden in vier typen ingedeeld. Door de uniformiteit kan de 
vertaalslag worden gemaakt. 

De woonzorgzone dient zowel op de korte als op de lange termijn te voldoen 
aan de vraag. De implicaties voor Singelveste kunnen dan ook voor deze 
twee termijnen worden onderverdeeld. 

Korte termijn 

Singelveste kan de zorgvraag zelf niet huisvesten door een gebrek aan toe
gankelijke woningen buiten de zorgstraal, welke ook niet te realiseren zijn. 
Alle corporaties samen kunnen deze zorgvraag theoretisch wel huisvesten. 
Samenwerking is dus essentieel. 

Ervanuit gaande dat er wordt samengewerkt kan de zorgvraag binnen 2.5 
jaar in Breda Noordoost worden gehuisvest door bij mutatie de woningen 
toegankelijk te maken en er een oudere met een indicatie in te huisvesten. 
Randvoorwaarde hiervoor is dat het toewijzingsbeleid moet worden aange-
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past, wat een consequentie is van het beleid om speciale aandacht te hebben 
voor wonen en zorg. Een actief toewijzingsbeleid heeft gevolgen voor het 
optiemodel. 

De differentiatie lean worden gewaarborgd door aan de complexen een diffe
rentiatiecoefficient toe te kennen en bij de toewijzing van de woningen per 
complex niet meer toegankelijke woningen toe te voegen dan wenselijk is 
volgens het coefficient . Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen is er 
met een differentiatie coefficient van 0.33 voldoende ruimte om de groeiende 
zorgvraag op te vangen. 

N aast het toevoegen van toegankelijke woningen dient de woonomgeving te 
worden aangepast. Alle mogelijke barrieres dienen te worden verwijderd er 
er moeten veilige looproutes worden aangelegd. Om thuis zorg te kunnen 
ontvangen is de aanleg van zorgdomotica noodzakelijk. In samenwerking 
met de gemeente en de zorgpartijen lean deze worden gerealiseerd. 

Lange termijn 

De piek van de vergrijzing wordt procentueel reeds in 2005 bereikt maar het 
aantal 55 zal kwantitatief groeien als gevolg van de bevolkingsgroei. Daar
naast zal de zorgvraag op de langer termijn in kwantitatieve zin toenemen 
door de extramuralisatie van de zorg en de procentuele groei van het aantal 
75 plussers. Het toenemende aantal Alzheimer patienten zorgt samen met 
het steeds ouder worden van de bevolking voor een toename van de com
plexiteit van de zorgvraag. Ook het aantal oudere allochtonen zal toenemen 
wat een invloed heeft op de kwantitatieve zorgvraag. Deze groep behoeft 
speciale behuizing en zorg waarna verder onderzoek gewenst is. 

De woonzorgzone kan worden gerealiseerd door bet gewenste aantal toegan
kelijke woningen toe te voegen. Door de complexen aan te passen wordt oak 
een hoge mate van levensloopbestendigheid van de wijk bereikt. De wonin
gen binnen de complexen zijn immers aanpasbaar en omdat de complexen 
toegankelijke zijn, levensloopbestendig. 

Door de eerder ingevoerde differentiatiecoefficienten zijn er in de complexen 
van de corporaties voldoende woningen toegankelijk om de groei van de zorg
vraag te kunnen opgevangen. Bij een stagnatie van het deconcentratiebeleid 
zal de zorgvraag echter in mindere mate groeien. 

De vraag naar woningen zal echter stijgen. Mede door de groei van de 
bevolking alsmede door de groei van het aantal huishoudens als gevolg van 
de individualisering. Door deze groei neemt de krapte op de woningmarkt 
toe. Bij een economische stagnatie zal dit vooral te merken zijn op de sociale 
woningmarkt. Met de uitbreiding in de Stadsdonken kan deze groei enigszins 
worden opgevangen. Ook bieden de nieuwbouwmogelijkheden in de buurt 
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een mogelijkheid. 

De aangelegde zorgdomotica kan gebruikt worden om de overige mogelijk
heden van domotica verder te benutten. Door het dienstenpakket hierop 
te laten aansluiten kan aan de individuele vraag van de bewonen tegemoet 
worden gekomen. 

Conclusies ten aanzien van deelvraag III: 

Om de woonzorgzone te kunnen realiseren is samenwerking een absolute 
voorwaarde. In eerste instantie om het beoogde aantal toegankelijke wonin
gen te bereiken en ten tweede omdat er overige diensten nodig zijn die niet 
door de corporatie kunnen worden geleverd. 

Het verdient de voorkeur om vanuit de samenwerkende partijen een rechts
persoon op te richten van waaruit de realisatie van de zone kan worden 
gecoordineerd. Op deze wijze is de samenwerking minder vrijblijvend, kun
nen de subsidies op een neutrale post worden ontvangen en kan voortgang 
van de woonzorgzone veilig worden gesteld. 

Binnen de zone dienen er twee zorgkruispunten te worden aangelegd. Deze 
maken deel uit van de zorginfrastructuur die nodig is om de wijk te voorzien 
van planbare en niet planbare zorg. De partijen dienen samen een informatie 
loket te openen waar de bewoners terechtkunnen voor informatie en advies. 
Dit informatieloket wordt gecombineerd met een activiteitencentrum. Sa
men met een zorgkruispunt wordt er dan een multifunctioneel wijkcentrum 
gecreeerd. Bij het zorgkruispunt Vughterhagen kan zo'n wijkcentrum is dit 
mogelijk. Het tweede zorgkruispunt, verpleeghuis Raffy, is minder geschikt. 
Het tweede informatieloket kan dan ook het beste worden gerealiseerd bij 
het steunpunt 't Rietveldhuis waar reeds een activiteitencentrum aanwezig 
IS. 

Om de woonzorgzone tot stand te kunnen brengen wordt elke partij geacht 
zijn verantwoordelijkheid te nemen. De gemeente moet zorgdragen voor 
een levensloopbestendige woonomgeving en moeten de zorgpartijen goede 
afspraken te maken over de verdeling van de zorgverantwoordelijkheden. 

9.2 Aanbevelingen 

Aanbevelingen voor de realisatie van de woonzorgzone: 

• Samenwerking en deze samenwerking verzegelen met een rechtsper
soon. 

• Aanpassen toewijzingsbeleid. 

• Op korte termijn starten met het toevoegen van toegankelijke wonin
gen. 
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• Aanbrengen uniforme labeling. 

• 'Goed geregeld' prolongeren en uitbreiden met ouderenvervoer. 

• Het welzijnsaspect goed beschermen en niet Iaten overschaduwen door 
zorg en wonen. 

• Aanbrengen domotica. 

• In de toekomst de zorg en informatie pakketten ontwikkeling die in
spelen om de groei van het aantal allochtonen. 

Aanbevelingen voor verder onderzoek: 

• Er client verder onderzoek te worden gedaan naar de vraag van de 
allochtonen. 

• Er client onderzoek te worden gedaan naar welk gedeelte van de huidige 
bewoners van de complexen in Breda Noordoost tot de zorgvraag kan 
worden gerekend. 
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Bijlage A 

Bijlagen bij Hoofdstuk 2 

A.1 Woonzorgvarianten 

In de loop der jaren zijn er meerdere varianten ontwikkeld voor woonzorgwer 
ningen, zie Figuur 2.1. In deze bijlage zullen alle mogelijkheden gedefinieerd 
worden en zal er een overzicht gegeven worden. 

Een overzicht van alle zorg mogelijkheden die gecombineerd kunnen worden 
met wonen. Indien deze varianten niet meer toereikend zijn, en thuiswonen 
niet wenselijk dan wel toelaatbaar is, kan met overstappen op intramurale 
verpleging. 

Aangepaste woning Een voor bewoning door een bewoner met speciale 
woonbehoeften geschikt gemaakte woning, zoals bijvoorbeeld voor een 
gehandicapte. 

Aanleunwoning Een zelfstandige ouderenwoning, welke (in principe) in 
directe verbinding staat met een verzorgingstehuis, dan wel een serv
iceflat, waarbij de bewoners van deze woning gebruik kunnen maken 
van de bij overeenkomst nader bepaalde specifieke voorzieningen van 
dat tehuis, zoals aansluiting op het oproep- en alarmeringssysteem, 
eerste opvang zorgverlening, maaltijdverstrekking recreatievoorzienin
gen etc. 

Aanpasbare woning Een woning die zodanig is ontworpen en gebouwd 
dat deze van meet af aan toegankelijk is voor iedereen en relatief 
goedkoop is aan te passen, wanneer een bewoner gehandicapt raakt 
of een gehandicapte woningzoekende de woning wil betrekken. Aan
pasbaarheid in mime zin heeft ook te maken met woonomgeving en 
bereikbaarheid van voorzieningen. Door naderen en overheid opge
stelde normen zijn te vinden in het seniorenlabel. 

129 
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Bandbreedte van de zorg Ook wel zorgplafond genoemd. Minimaal en 
maximaal mogelijke zorg die binnen de muren van een complex kan 
worden aangeboden. 

Beschermde woonvorm In volkshuisvesting een andere benaming voor 
complexen met een beschermd of beschut woonklimaat zoals hof- en 
aanleunwoningen. In de psychiatrie een woonvoorziening voor psychi
atrische clienten. 

Clusterwoningen Complexen met gestapelde appartementen die geschikt 
zijn voor ouderen, waarbij binnen het complex naast prive ook ge
meenschappelijke ruimten aanwezig zijn in verband me mogelijkheid 
van 24-uursbegeleiding en nachtelijk toezicht. In het algemeen zal 
het programma naast de woonslaapkamer, bij voorkeur met eigen sa
nitair ook omvatten een gemeenschappelijke woonkamer met keuken, 
een ruimte voor de nachtwacht, zo nodig een grote gemeenschappelijke 
badkamer en eventuele berg of dienstruimten. Clusterwonen kan een 
vorm aannemen van groepswonen maar kan ook op een individuele 
manier gevormd worden waarbij bewoners in de individuele wooneen
heid verblijft. Om reden van doelmatigheid worden clusterwoningen 
gebouwd in clusters van zes tot twaalf woningen, de clusters zijn intern 
door zorgruimten aan elkaar verbonden. 

Extramurale zorg Zorg die buiten de muren van een intramurale instel
ling worden geboden. 

Geconcentreerde woonzorgvoorziening Een gegarandeerd, compleet en 
op de individuele gebruiker afgestemd pakket van woonhulp en per
soonhulp, aangeboden aan op zichzelf wonende ouderen die de greep 
op hun !even aan het verliezen zijn en die gehuisvest worden in een 
wooncomplex voor ouderen <lat ook algemene ruimten bevat . 

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

Inleunwoning Zelfstandige ouderenwoning binnen een verzorgingshuis. 

Intramurale zorg/ functies Zorg of functies die binnen de muren van een 
instelling worden geboden. 

Levensloopbestendige woning Onder een levensloopbestendige woning 
wordt een woning verstaan die zodanige ruimtelijke kwaliteiten heeft 
dat de kans groot is dat en huishouden er in verschillende stadia van de 
huishoudontwikkeling goed kan wonen. Voor zulke woningen zal vice 
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versa ook gelden dat een groot aantal verschillende typen huishoudens 
er goed kunnen wonen. 

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

Persoonsgebonden budget Budget dat iemand die meer dan drie maan
den verpleging en verzorging nodig heeft, krijgt om de hulpverlening 
naar eigen keuze in te richten. 

Regionaal Indicatie Orgaan(RIO) Regionaal functionerend orgaan dat 
de indicatiestelling verricht met mandaat van de financier. 

Steunpuntwoningen Zie aanleun woning 

Seniorenlabel Indicatie voor aanpasbaarheid van een woning, gegeven wo
ningkenmerken (oppervlaktematen, indeling et cetera), toegankelijk
heid en kenmerken van de woonomgeving zoals bereikbaarheid van 
voorzieningen. 

Serviceflat Een serviceflat is een ruime woning, vaak in het duurdere seg
ment gesitueerd in een, vaak grootschalig, project voorzien van veel 
faciliteiten. Voor de bewoners is er een ruim dienstenpakket aanwe
zig o.a technische diensten, zorgdiensten en welzijnsdiensten. Er is en 
bewaakte entree en een concierge. 

Verzorgingshuis Intramurale instelling voor gezondheidszorg. 

Verpleeghuis Intramurale instelling voor gezondheidszorg voor met name 
hoogbejaarde patienten/clienten, die zich enerzijds richt op het op
heffen van functiestoornissen (reactieverering) en anderzijds op het zo 
veel mogelijk behouden van de resterende functies, waarbij in beide ge
vallen de zorg een continu, langdurig systematisch en multidisciplinair 
karakter heeft. 

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

Woonzorgcomplex Een vastgoedobject welke meerdere woningen omvat 
voor de specifieke doelgroep van (nog) zelfstandig wonende ouderen 
en waarbij daarnaast voorzien is in als zodanig aangemerkte gemeen
schappelijke verblijfs- en recreatieruimte(n), ruimten voor (para)medische 
behandeling en collectieve voorzieningen, alsmede in de verlening van 
aanvullende individuele zorg op verzoek van de betreffende bewoners 
vanuit een verzorgings- of verpleegtehuis, serviceflat, dan wel via de 
thuiszorgorganisaties. 
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Woonzorgzone Een gebied, (circa 10.000 inwoners), waarbinnen een sa
menhangend aanbod van wonen, zorg, welzijn en dienstverlening is 
georganiseerd, <lat optimaal aansluit op de dynamische vraag van de 
bewoners van <lat gebied. 

Zorgkruispunt Het wrgkruispunt is de uitvalsbasis voor zorg op maat in 
de woonzorgzone of voor een deel van de zone. Het heeft een centrum
functie in de 'zorgcirkel' en bestaat uit een wrgpost voor 24-uurszorg 
op afroep ( onplanbaar) en eventueel een medisch centrum een zieken
boeg en een dagopvang. 

Zone informatiepunt Het zone informatiepunt is een coordinatiepunt van 
waaruit wordt gezorgd <lat een breed scala aan functies naar bewoners 
toe gebracht kan warden of dat de bewoner naar een functie wordt 
gebracht. Het werkt sector- overstijgend. 

Mantelzorg Informele zorg door familie, vrienden en/of kennissen. 

Woonhulp Elke vorm van assistentie bij het onderhouden en zo nodig aan
passen van woning en woonerf en bij het aanbrengen van veranderingen 
in de woonsituatie en woonomgeving. 

Persoonshulp Elke vorm van assistentie bij het voeren van de huishou
ding, de verzorging van zichzelf en het onderhouden van persoonlijke 
contacten. 

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

Zorggarantie De in organisatorische maatregelen verzegelde intentie om 
een compleet en op de individuele gebruiker afgestemd pakket van 
woonhulp en persoonshulp te garanderen. 
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A.2 Richtlijnen woningaanpassingen 

Voor het geschikt maken van woningen voor ouderen zijn specifieke richtlij
nen ontwikkeld. Ze hebben betrekking op de woning, het woongebouw en 
de directe woonomgeving. 

Woonkeur Voor het WoonKeurcertificaat zijn de eisenpakketten samenge
voegd uit het Handboek voor Toegankelijkheid, het Seniorenlabel, het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen en de Kwaliteitswijzer van de Vrouwen 
Adviescommissies. Het bestaat uit een verplicht basispakket dat eisen 
omvat betreffende de directe woonomgeving, het woongebouw en de 
woning. Daarnaast zijn er drie pluspakketten ontwikkeld, veiligheid, 
gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. 

Seniorenlabel Het eerder genoemde seniorenlabel is komen te vervallen en 
is opgenomen in het woonkeur. 

Opplussen Het richt zich op het verbeteren van bestaande woningen en 
woongebouwen zodat ouderen en mensen met een lichte functiestoor
nis kunnen wonen in een toegankelijk, bruikbaar en veilig huis. Het 
eisenpakket is opgesplitst in twee pakketten; pakket 1 richt zicht op 
de woonomgeving terwijl pakket twee zicht richt op de woning zelf. 
De vereiste aanpassingen zijn gericht op valpreventie en op het beter 
bruikbaar maken van de woning. 

Ruimte voor sanitair Het handboek bevat een uitgebreid programma van 
eisen <lat is afgestemd op de oudere bewoner en gaat zowel in op de 
ruimtelijke indeling als op de technische installatie en de toegepaste 
sanitaire prod ucten. 

Politiekeurmerk veilig wonen Het Politiekeurmerk Veilig Wonen geeft 
voorschriften waaraan de woningen moeten voldoen op de gebieden 
van sociale veiligheid, inbraak- en brandpreventie. De veiligheids- en 
inbraakvertragende eisen warden gesteld op planologisch en steden
bouwkundig niveau, aan de openbare ruimte, kavels, het gebouw, het 
blok, het complex en de woning zelf. 

Bij het Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw zijn de veiligheids
en inbraakvertragende eisen verdeeld over te onderscheiden onderde
len: een certificaat voor een veilige woning, een certificaat voor een 
veilig complex en een certificaat voor een veilige omgeving. 

Naast deze aanpassingen zijner ook voorzieningen die gehandicapten en ou
deren stimuleren om zelfstandig te blijven wonen. Deze voorzieningen vallen 
onder de zogenaamde WVG. 
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A.3 STAGG-model 

Het STAGG rapport is een beeldverhaal voor de inrichting van zorg en 
wonen voor ouderen in wijken en dorpen. STAGG staat voor; Stichting 
Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg. 

Wijken en buurten Het model schets een toekomst scenario voor wonen 
en zorg in 2015 uitgaande van een dorp/wijk met 10.000 inwoners. Hoe 
organiseer je wonen en zorg voor een wijk van die omvang ervan uitgaande 
dat het aantal mensen met een zorgbehoefte dat zelfstandig blijft wonen 
aanzienlijk zal toenemen. In het model wordt gerekend met ongeveer 500 
mensen per 10.000 inwoners die een combinatie van wonen en zorg nodig 
hebben. De wijk van 10.000 inwoners kan onderverdeeld worden in buurten. 
Deze onderverdeling kan plaats vinden op basis van natuurlijke barrires. 
Overwegend zal de wijk opgedeeld worden in 16 herkenbare buurten met 
een inwonertal van ongeveer 600 mensen. 

Haal- en brengfuncties Het intramuralepakket van wonen, zorg en welzijn 
samen wordt in de wijk als drie afzonderlijke functies geleverd; 

1. Wonen. 

2. Zorg. 

3. Dienstverlening/welzijn. 

Binnen deze driedeling onderscheidt het STAGG model; 

• Functies die worden gehaald door de gebruiker. 

• Functies die worden gebracht door de aanbieder. 

• Functies die intern worden geleverd. 

Deze ontrafeling van wonen, zorg en dienstverlening in afzonderlijke functies 
vormt de basis voor het model van de STAGG. 

Als mensen, ook met een intensievere zorgvraag zelfstandig blijven wonen, 
zullen er in de buurt ten minste de volgende voorzieningen aanwezig moeten 
zijn; 

1. Een of meer voorzieningen waar haalfuncties zijn ondergebracht. 

2. Een centraal loket waar brengfuncties geregistreerd en gecoordineerd 
worden. 

3. Een voorziening waar zorg en dienstverlening intern worden geleverd. 
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Deze functieomschrijving kan direct vertaald worden in respectievelijk acti
viteitencentra, een coordinatiepunt en een zorgkruispunt. 

Zoveel mogelijk woningen in de woonzorgzone moeten aanpasbaar zijn voor 
mensen met een handicap. Kleinschalige woonzorgvoorzieningen verdienen 
de voorkeur boven grootschalige categoriale voorzieningen. Ze zijn beter aan 
verschillende doelgroepen aan te passen en bevorderen de integratie. 

Organisatie van wonen en woonomgeving Voor het wonen en de woonomge
ving voor mensen met een zorgbehoefte kunnen de volgende eisen worden 
gehanteerd; 

• Het openbaar vervoer moet goed bereikbaar en toegankelijk zijn, met 
beschutte rustpunten onderweg ernaartoe. De maximale afstand tot 
een halte is 300 meter. 

• Minder mobiele mensen moeten gebruik maken van aanvullend vervoer 
vanaf de woonplek. Dat kan ook in combinatie met ander specifiek 
vervoer worden geregeld. 

• Voorzieningen moeten lopend of per openbaar vervoer goed bereikbaar 
zijn. 

• Woningen moeten voldoen aan de eisen van aanpasbaar bouwen. Zo
dat ze bruikbaar kunnen worden gemaakt voor mensen met een spe
cifieke handicap. 

• Woningen moet voorzien zijn van een alarmeringssysteem en/ of com
municatiecircuit. 

• Woningen moeten voldoen aan de behoefte aan privacy, zelfstandigheid 
en een goed leefklimaat. 

Voor bepaalde groepen in de woonzorgzone moeten extra eisen gesteld wor
den aan woning en woonomgeving; Een woonvorm voor mensen die inten
sieve zorg nodig hebben Op een groep van 10.000 inwoners zullen in 2015 
naar schatting 60 mensen intensieve zorg nodig hebben. Voor deze groep 
moet het 'beschut wonen' principe worden toegepast in de wijk. De zorg zal 
vooral uit ADL en HDL bestaan. Deze bewoners moeten in de directe nabij
heid van hun woning terecht kunnen voor functies als dagbesteding, sociale 
contacten, reactivering en revalidatie etc. Deze woningen dienen dus binnen 
50 tot 150 meter van de haalfuncties worden gerealiseerd. Een woonvorm 
voor mensen die intensieve zorg en intensief toezicht behoeven. Op een po
pulatie van 10.000 inwoners zullen in 2015 naar schatting 50 mensen zorg en 
toezicht nodig hebben. Deze bewoners zijn vrijwel niet mobiel en zijn voor 
hun behoeftes aangewezen op interne levering; clusterwoningen zijn hiervoor 
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geschikt. Elke bewoner heeft een eigen prive gebied bestaande uit een zit
slaapkamer en eigen sanitair; in totaal een oppervlakte van ongeveer 25 tot 
30 m2

. een cluster kent 6 units, met daarnaast gemeenschappelijke voorzie
ningen. Ook is er een zorgpost. STAGG beveelt het aan om tenminste twee 
clusters van zes woningen te koppelen. 

STAGG model voor stedelijk gebied Het STAGG model kan ontwikkeld wor
den in een wijk met circa 10.000 inwoners en met voldoende eigen voorzie
ningen om in hun algemene dagelijkse behoeften te kunnen voorzien. Binnen 
dit gebied is een coordinatiepunt nodig. Het coordinatiepunt organiseert de 
functies die binnen de wijk aanwezig zijn, maar be'invloedt ook wijkover
stijgende zaken (zoals openbaar vervoer, verkeer, gemeentelijke diensten). 
Elke wijk heeft (afhankelijk van bebouwingsdichtheid en loopafstanden) ten 
minste drie activiteitencentra, waar zorgvragenden elkaar kunnen ontmoe
ten. Deze centra bieden de mogelijkheid tot dagopvang, maar organiseren 
ook recreatieve activiteiten. Ze zijn bij voorkeur multifunctioneel en door 
verschillende doelgroepen te gebruiken, enerzijds om de integratie te be
vorderen, anderzijds om flexibel te kunnen inspelen op veranderingen in de 
bevolkingssamenstelling. Elk centrum beschikt over een kleine zorgpost. 
Vanuit deze post wordt de zorg geleverd voor de beschutte en de clusterwo
ningen in de onmiddellijke nabijheid van de centra. 

De wijk heeft ook een eigen zorgkruispunt. Als er een ziekenhuis of ver
pleeghuis in de wijk aanwezig is, kan het zorgkruispunt daaraan worden 
gekoppeld. Het zorgkruispunt levert zorg en diverse diensten aan de bij
zondere woonvormen in de wijk, maar ook aan individuele, zelfstandig wo
nende wijkbewoners. Specialistische hulp wordt geboden door bestaande 
ziekenhuizen en verpleeghuizen. Het scenario gaat ervan uit dat de meeste 
zorgvragende wijkbewoners thuis zullen blijven wonen. Voor een deel van 
hen zal dit aanpassing van de woning vereisen. Naar schatting zijn op een 
populatie van circa 10.000 mensen ongeveer honderd aanpasbare woningen 
nodig. Vooral in stadswoningen met veel bovenwoningen en flats zonder lift 
zal het aanpassen van de bestaande voorraad veel geld en aandacht vragen. 

Bij de toewijzing moeten levensloopbestendige woningen primair voor se
nioren en mensen met fysieke beperkingen worden bestemd. Voor de ca. 
honderd wijkbewoners die bij een dergelijke bevolkingsomvang een beroep 
zullen doen op intensieve zorg zijn bijna zestig clusterwoningen en zesen
dertig tot veertig beschutte woningen nodig. De beschutte woningen liggen 
bij voorkeur vlakbij een activiteitencentrum. Ook het zorgkruispunt zou bij 
voorkeur vlakbij moeten zijn. Als dat niet haalbaar is, moeten de wonin
gen beschikken over een kleine zorgpost voor 24-uurs zorg, met daarin een 
kantoor en een onderzoeksruimte. 
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A.4 Atrive rapport 

Dit onderzoeksrapport is een samenwerking tussen meerdere partijen waar
onder de corporaties in Breda, thuiszorg Breda stichting ouderwerk Breda, 
verzorgtehuizen in Breda N oordoost en anderen. De doestelling van het 
onderzoek is om een vernieuwend en concreet woonzorgzone- concept voor 
Breda Noordoost te ontwikkelen vanuit het idee van onbekommerd wonen, 
gebaseerd op de geschetste toekomst visie van de partijen en <lat past in het 
beeld van het ontwikkelingsplan Breda Noordoost, zie Sectie 3.5. 

Bijzondere aandacht krijgen daarbij; De ruimtelijk-fysieke woonzorgzone in
frastructuur op wijk en buurt niveau. De locaties en woningcomplexen voor 
realisatie van deze woonzorgzone- infrastructuur. De gewenste en noodzake
lijke functies van wonen, zorg, welzijn en dienstverlening.De organisatorische 
en financiele contouren van een dienstnetwerk. 

Voor de ontwikkeling van Breda Noordoost op het gebied van wonen, welzijn 
en zorg is gekozen voor het concept woonzorgzone. Het concept is een reactie 
op het besef van verandering in de samenleving. Die veranderingen gaan met 
name over de vergrijzing, de individualisering en de wens van ouderen om 
zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. 

Het woonzorgzone- concept 

Het woonzorgzoneconcept is een model om gebiedgericht en in samenhang 
het aanbod van wonen, zorg, welzijn en dienstverlening te organiseren. Be
langrijke kwaliteitsaspecten zijn levensloopbestendigheid en zorgtoeganke
lijkheid van de woningen, de fysieke afstand tussen de woning en de uitval
basis van de zorgverlening, het onderscheid in verschillende zorgniveaus en 
de nabijheid van voorzieningen en activiteitencentra. 

De samenhang van het project komt tot uiting door de combinatie van aan
bodelementen (woon, zorg en welzijnvoorzieningen). 

Duurzame samenwerking partijen 

De woon-, zorg-, en welzijnspartijen, actief in Breda Noordoost, willen blij
ven samenwerken om het onbekommerd wonen te realiseren. Het gaat bij 
<lit samenwerkingsverband om vijf zaken; Beleidsmatige afstemming van het 
programma-aanbod en de ontwikkeling. Een gezamenlijk fysiek woonwelzijns
wijkservicepunt. Het aanbieden van een vangnet voor de bewoners. Een 
monitorfunctie voor de kwaliteit van het wonen, de zorg, het welzijn en 
andere diensten. Gezamenlijke marketing en promotie. Concurrentie blijft 
binnen de deelnemende partijen mogelijk. Om een duurzame samenwerking 
te bewerkstelligen moeten de partijen verankerd worden in een start- en 
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ontwikkelprogramma en in een juridisch samenwerkingsverband. 

De servicewijk als kwaliteitslabel 

Het kwaliteitslabel voor de wijk Breda Noordoost heeft de volgende kenmer
ken: 

• Compleet en gedifferentieerd aanbod van w,z en w tegen een gediffe
rentieerde prijs voor iedereen. 

• Speciale aandacht voor kwetsbare burgers. 

• Gevarieerd en verspreid aanbod van woningen speciaal voor zorgbe
hoevenden. 

• Een gedifferentieerde zorggarantie zodat de inwoners zolang mogelijk 
thuis kunnen blijven wonen. 

• Een veilige woonomgeving en voorzieningen dichtbij voor kwetsbare 
groepen. 

• Een compleet dienstenpakket. 

• Een woonwelzijns-servicepunt dat een informatie en verwijsfunctie heeft. 

Daarnaast is het vraagverhelderend en adviesgevend. Het heeft een vang
netfunctie en het signaleert knelpunten en wensen en het doet beleidsvoor
bereiding van het programma-aanbod. 

Gedifferentieerde zorggarantie in de hele wijk 

De woon- en zorgpartijen hebben en compleet zorggerelateerd woningaan
bod in Breda Noordoost waarin op maat zorggarantie wordt verstrekt. De 
ligging van de woonvorm ten opzichte van een zogenaamde woonzorgcirkel 
is hierbij maatgevend en onderscheidend. Uitgaande van het begrip woon
zorgcirkel zijn er drie niveaus van zorgdienstverlening te onderscheiden: 

1. Zorgdiensten in een geclusterde woonvorm. 

2. Zorgdiensten binnen de woonzorgcirkel. 

3. Zorgdiensten buiten de woonzorgcirkel. 

De intensiteit van de zorg neemt af. In de woonwelzijn-servicewijk worden 
de diensten gecoordineerd door een zorgaanbieder ( er is een aanspreekpunt) . 
De uitvoering kan door meerdere partijen gerealiseerd worden. 
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Toekomstbeeld Breda Noordoost 2015 

Een servicewijk van wonen, zorg en welzijn. In 2015 zal de groep van 55 
plussers 28% van de 21.000 inwoners van Breda Noordoost omvatten. Het 
aantal 75 plussers is gestegen tot een percentage van 37.9% tot 2.000 wijk
bewoners. Breda Noordoost is zoals dat heet 'dubbel vergrijsd' {de grate 
groep 55 plussers wordt steeds grater en de ouderen warden steeds ouder). 
De toekomst visie schetst een beeld van mensen die, indien de zorgbehoefte 
tot verhuizing dwingt, in hun eigen wijk of buurt zelfstanding kunnen blij
ven wonen en functioneren in hun bestaande sociale netwerk. De wijk is 
voor jong en oud, de zorg wordt aan huis geleverd en de woningen zijn of 
kunnen warden aangepast aan de behoefte. Voor de intensieve zorgvragers 
zijn er speciale appartementencomplexen of kunnen ze binnen de woonzorg
cirkel gebruik maken van de zorgdiensten. Naast zorgdiensten warden ook 
welzijnsdiensten geleverd. Voor ouderen is al het mogelijke gedaan om het 
onbekommerde wonen te bereiken; aanpassingen aan de woningen, zorgga
rantie en voorzieningen in de directe nabijheid etc. 

Woonzorgcirkels: hoge kwaliteit van wonen en zorg 

De zorginfrastructuur in Breda Noordoost is opgebouwd uit vier woonzorg
cirkels. Hierin is hoge integrale kwaliteit van wonen en zorg gegarandeerd, 
met name voor mensen met een intensieve permanente zorgbehoefte en/ of 
die niet volledig meer zelfstandig kunnen wonen. Buiten de woonzorgcirkel 
is slechts de mogelijkheid voor individuele zorg op afspraak. 

Midden in de woonzorgcirkel bevindt zich het zorgkruispunt van waaruit de 
hulpverleners de zorgvragers in de cirkel van zorg voorzien tot 24-uurszorg 
afroep aan toe. Binnen de cirkel kan men kiezen uit woningen met verschil
lende gradaties van aanpassingen, en is de wijk geheel 'oudervriendelijk' in
gericht. Ook zijn er voorzieningen voor ouderen waar ze om advies kunnen 
vragen of samen kunnen recreeren. 
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Bijlage B 

Bijlagen bij Hoofdstuk 3 

B.1 Demografische ontwikkeling NL en Breda 

Nederland 

Totaal 
16.097.764 16.426.707 16.866.482 17.492.098 

(100%) (100%) (100%) (100%) 

55+ 
3.918.689 4.232.447 4.664.397 5.567.544 
(24.3%) (25.8%) (27.8%) (31.8%) 

75+ 
988.897 1.037.334 1.117.515 1.319.850 
(6.1%) (6.3%) (6.6%) (7.5%) 

Totaal 
163.459 168.937 178.655 191.343 
(100%) (6.3%) (100%) (100%) 

55+ 
41.417 Onbekend 57.174 63.202 
(25.3%) (32%) (33%) 

75+ 
11.171 

Onbekend 13.232 15.882 
(6.8%) (7.4%) (8.3%) 

Tabel B.l: Aantal inwoners ouder dan 55 [8, 26] 

Zoals uit Tabel B. l blijkt, stijgt het percentage ouderen in Nederland van 
25% in 2000 tot 32% in 2020. De invloed van ouderen blijkt echter vooral 
uit het percentage huishoudens <lat zij vertegenwoordigen. Uit Tabel B.2 
blijkt <lat <lit aantal bijna verdubbelt. 
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Totaal 76 82 88 94 100 104 108 111 114 

Tabel B.2: Indexcijfers van de ontwikkeling van hoofdbewoners naar leeftijd 
1995-2020 [17] 

Naast de vergrijzing is in Nederland ook sprake van een ontgroening. De 
jongste bevolkingsgroepen worden steeds kleiner. Hierdoor zijn er een re
cord aantal volwassenen en een daarmee gepaard gaand een groot aantal 
huishoudens. De druk op de woningmarkt wordt door deze ontwikkeling 
steeds groter. Zowel op de koopwoningenmarkt en de huurwoningenmarkt. 
De behoefte van ouderen om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen 
stagneert de doorstroming waardoor de druk aan de voorkant alleen maar 
toeneemt. 

Huishoudenontwikkeling 

Het aantal huishoudens (HH) in januari 2002 in Nederland bedroeg ruim 6.9 
miljoen. Dit aantal HH zal vermoedelijk stijgen tot ruim 8.3 miljoen rond 
2040. Hierna zal het aantal niet of nauwelijks nog toenemen. Het aantal HH 
zal sneller groeien dan het aantal personen; huishoudens worden kleiner. 

Voor de doelgroep ouderen voorspelt het CBS een groei van ruim 1 miljoen 
HH in de leeftijdscategorie 55 tot 7 4 jaar en voor de leeftijdscategorie 75 
jaar en ouder een toename van een 250.000. De toename van het aantal 
huishoudens in de doelgroep 55 jaar en ouder wordt niet alleen veroorzaakt 
door de vergrijzing. Deze doelgroep kent dezelfde veranderingen in samen
stelling als de overige bevolking. Het aantal eenpersoonshuishoudens zal in 
de groep 75jaar en ouder sterk toenemen. Is individualisering van de be
volking bij jongere huishoudens vaak de oorzaak van deze ontwikkeling, bij 
ouderen wordt dit veelal veroorzaakt door het wegvallen van de partner. 

Breda 

Bevolkingsontwikkeling 

Op 1 januari 2002 telde Breda 163.459 inwoners. De samenstelling van 
de bevolking verandert geleidelijk. Uit tabel 3.1 blijkt dat Breda sterker 
vergrijst dan gemiddeld in Nederland. In Nederland is gemiddeld 24% van 
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de bevolking ouder dan 55, in Breda is <lit 25%. Dit verschil zal oplopen 
tot bijna 5% in 2010 waarna in Breda de vergrijzing niet verder zal stijgen 
terwijl die in Nederland dan nog in volle gang is. Uit deze gegevens blijkt <lat 
Breda eerder vergrijst. Dit terwijl Brabant volgens de statistieken volgens 
een gemiddelde zou moeten vergrijzen. Dit is te verklaren door het feit <lat 
Breda minder starters kent <lat gemiddeld in Brabant. 
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B.3 Sterke en zwakke punten per buurt 

Biesdonk 
De vijf meest betekenisvolle ele- De vijf meest zwakke elementen 
menten 
Winkelcentrum Hoge Vught (WC 
hoge Vught) 
Groenvoorzieningen 
Zorgcentrum Vughterhage 
Gemeenschapshuis 
Flats Roeselarestraat 

Groenvoorz. ( weinig speelvoorzie
ningen) 
Eenzijdige woningvoorraad 
Parkeer- en verkeeroverlast 
J ongerenproblematiek 
Sociale onveiligeheid 

Geeren N oord 
De vijf meest betekenisvolle ele- De vijf meest zwakke elementen 
menten 
Basisschool en buurthuis 
Park Hoge Vught 

Lage Vughtpolder 
Groenvoorzieningen in de buurt 
De Driehoek 

B.d. Wildestraat 
Groenvoorzieningen ( speelvoorzie
ningen) 
PNEM gebouw 
J ongerenproblematiek 
Gevoelens van onveiligheid (Ver
lichting) 

Geeren Zuid 
De vijf meest betekenisvolle ele- De vijf meest zwakke elementen 
menten 
Randen van de buurt (water + 
wandelroutes) 
WC Hoge Vught 
Gerrit Rietveldhuis 
Groenvoorzieningen 
Nieuwbouw Marijnenboog 

Winkelstrip Hendrik Berlagestr. 

Groenvoorzieningen (saai) 
Buurthuis (weinig activiteiten) 
J ongerenproblematiek 
Verbindingen met WC Hoge Vught 

Wisselaar 
De vijf meest betekenisvolle ele- De vijf meest zwakke elementen 
menten 
Park Hoge Vught 
Lage Vughtpolder 
Groenvoorzieningen 
Vijverpartijen 

WC Hoge Vught 

Winkelstrip Tielrodestraat 
Groenvoorzieningen (saai) 
Buurthuis (weinig voor jeugd) 
Verkeersonveiligheid wegen en krui
singen 
Sportcomplex aan Terheijdenseweg 
ligt met achterkant naar de wijk. 
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B.4 SAL 

Het rapport van de projectgroep Samenwerken aan Leefbaarheid (SAL) geeft 
de toekomstvisie weer over Breda Noordoost zoals die is vastgesteld door die 
is vastgesteld door de gemeente Breda, de corporaties en het SWOB ( de ste
delijke woonconsumenten organisatie Breda). U niek aan dit onderzoek is de 
invloed van de bewoners. In de visie worden vier ontwikkelingen nagestreefd; 

Verstedelijking --+ resulteert in 'stadswijk' 
Verparken --+ resulteert in 'woonpark' 
Verdunnen --+ resulteert in 'suburb' 
Vervinexen --+ resulteert in 'Tuinwijk' 

Tuinwijk Mix van eengezinswoningen en appartementen, laantjes, plant
soenen, heggen huidige dichtheid, kindvriendelijk, ruimte voor jong en 
oud, autovrij, onbekommerd, extra zorg en dienstverlening, collectief 
beheer van buitenruimte, bijvoorbeeld door corporatie, kan zowel hoog 
als laag in de markt staan, per buurt dezelfde leefstijl. 

Woonpark Luxe appartementen en stadsvilla's, collectieve tuinen, zorg en 
dienstverlening, parkeergarages, parkachtig, renovatie en sloop flats, 
huur en koop, relatief anoniem. 

Suburb Omzetten bestaande voorraad in semi-vrijstaande woningen, wei
nig voorzieningen aansluiting op landelijk gebied, prive tuinen, vrijheid 
in aanpassing woning. 

Stadswijk Wonen-werken, veel voorzieningen, informeel, verkoop, schei
ding prive/openbaar, heterogeen, goedkoop en duur,hoog en laag. 

Uitwerken gebieden 

Voor de wijk Breda Noordoost is het volgende uitgewerkt: Geeren Noord: 
woonpark bij de B de Wildestraat en W.Cobergherstraat. de rest tuinwijk en 
in enkele straten suburb (oostelijk deel en middendeel). Zuidzijde grenzend 
aan het centrum combinatie van woonpark en stadswijk: stedelijk woonpark. 

Geeren zuid: Tuinwijk. Woonparken langs de randen. In enkele straten 
suburb. 

Biesdonk: Tuinwijk. Woonpark/stadswijk langs de randen bij winkelcen
trum Hoge Vught, Antwerpen straat en Brusselsestraat. Suburbs op een 
aantal plekken in de buurt. 

Wisselaar: Tuinwijk met sociaal culturele voorzieningen: dorpachtige bui
tenwijk. Dit geldt met name voor het noordwestelijk deel van wisselaar. Het 
oostelijk deel is meer suburb. 
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B.5 lnkomensgegeven inwoners Breda Noordoost 

Onderstaande gegevens zijn afkomstig van de site [2] . 
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Aantal lnkomens per 
gezln 

oen 

twee of meer 

I 

Bruto gezlnslnkomen 

beneden modaal 

ongeveer modael 

1,5 keer modaal 

2 kaar modaal of hoger 

Oplaldlng hooldkostwlnnar 

LOILBO 

MAVO/MBO 

HAVONWO 

HBO/WO 

Waarde eerste auto 

Meer dan 35.000, 

25.000, • 1/m 35.000, 

20.000, - 1/m 25.000, 

15.000, - 1/m 20.000, 

10.000, - 1/m 15.000, 

Tot 10.000, 

Aantal auto's per hulshoudan 

1 auto 

2 of meer auto's 

I 

I 
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I 
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Aantal inkomen1 per 
gezin 

oen 

tweeof maer 

Bruto gezinainkomen 

b8"eden modaal 

ongeveer modaal 

1.5 keer modaal 

2 keer modaal o r hoger 

Oploidlng hooldkoelwinner 

LO/LBO 

MAVO/MBO 

HAVONWO 

HBQ,WO 

Waarde eerete auto 

Meer dan 35.000, 

25.000, • Um 35.000, 

20.000, • Um 25.000, 

15.000, • Um 20.000, 

10.000, • Um 15.000, 

Tot 10.000, 

Aantal auto'• per hulohouden 

1 auto 

2 of meer auto's 

I 

I 
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Aantal lnkomena p•r I gezln 
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1,5 keer modaal 

I -2 keer modaal of hoger 

Opleldlng hoofdkoetwlnner 

LO/LBO 
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HBO/WO 
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25000, • t/m 35.000. -20.000, • t/m 25000, 
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B.6 Advies; Scheiden wonen en zorg 

Over scheiden van wonen en zorg hebben de Raad voor de Volksgezondheid 
en Zorg (RVZ) en de VROM raad in 1998 een advies uitgebracht, <lit ad
vies beschrijft een viertal modellen van huisvesting met gezondheidszorg en 
dienstverlening. De vier modellen verschillen in de mate waarin wonen en 
zorg gecombineerd zijn. De beide uiteinden van het gewenste aanbod war
den gevormd door de twee kolommen structuur. Van oudsher bestaan er bij 
het bieden van hulp twee mogelijkheden. Iemand heeft een eigen woning en 
benodigde hulp wordt verzorgd door de eigen sociale omgeving, aangevuld 
met wijkverpleging of gezinszorg. De tweede optie was opnamen in in een in
tramurale gezondheidszorginstelling die voor 'alles' zorgt, zorg, huisvesting 
en dienstverlening. In de prakrijk is als reactie op de vraaggestuurde markt, 
en de behoefte aan het zelfstandig blijven wonen tussen de beide uitersten 
uit de kolommen een breed tussen gebied ontstaan. Bij de scheiding van 
wonen en zorg ontstaan vaak een financiele discussie waarbij de kernvraag 
is, Wie betaald wat? Het eerder genoemde uitgebrachte advies geeft hiervan 
een overzicht aan de hand van de vier modellen [20]. 

Wonen/Zorg Wonen/Zorg 
en Diensten en Diensten 

Wonen/Zorg Wonen/Zorg 
en Dlensten en Diensten 

Wonen 

Zorg& 

Wonen Dienst-
verlening 

Wonen 

wonen 
Zorg 

wonen 

wonen 
Dienst-

wonen 
ve~ening 

C:=Jc=:=] 80ienat r-==7 veriening 

~ 

A. WVZ volleclg van toepa&1ing 

- Verpleegunit 
- Vemtiifenmrg • AWBZ 
- Gedusterde onz.itsitandiga woonruimte 
- Bijdrage VOOf hit wonen nlet garela.teerd aan 

woonkwallelt wel u n besparingarootiet 

B. lntramll"aal wonen (groepswoonconcept} 

- WZV voor zorgintrntructuur, niet voor hat wonen 
- Wonen + zorg .. AWBZ. 
- Geditferentieerde eigen bijdraga voor hat wonen 

gerelateerd aan de woonkwaliteil 
- GechJSlerde oNelundige woonrume 
- Ge<iflerentieerde eigtn bija'age voo, da zorg ae 

rekening houdt met doelmatighlk:I 

C. GecluNrd wor»n met zorg 

- WZ:V voor zorginfrlls1ruetwr, nill vaor Ml wo,wn 
- Wonen • voHa,t..,M.tirv {hwn11open) Zorg • AWBZ. 
- Gech.lll•de mlts1lndii,II woonrulmw . God-•rdo b,... mrv (zio B) 

D. Verepreid wonen m.t mrg 

- Wl:-1 niet van t09P111ing 
- Wonen • VOlkBhuiwNtlng (huur/ltoop) zorg =-= AWBZ. 
- Verapreide zelfu:ndige woonruimte 
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In het voorgaande schema komt naar voren <lat de AWBZ in alle gevallen de 
zorg betaald. In de toekomst gaat <lit veranderen. Per 2003 zal in Nederland 
de AWBZ gedeeltelijk worden vervangen door het Persoonsgebonden Bud
get (PGB). Elke geYndiceerde krijgt zelf beschikking over de uitgaven van 
zijn zorg. Binnen een bepaald budget mag deze persoon zelf zijn zorg gaan 
inkomen. Door deze nieuwe manier van financieren kan het scheiden van 
wonen en zorg verder ontwikkelen. Er komen bijvoorbeeld mogelijkheden 
voor het betalen van mantelzorg met geld van het PGB, binnen de AWBZ 
was <lat onmogelijk; De zorgaanbieders kunnen AWBZ-hulp leveren en zor
gaanbieders kunnen zorg op elkaars terreinen gaan leveren. Bijvoorbeeld een 
instelling voor verstandelijk gehandicapten kan verzorging en verpleging bij 
ouderen in de buurt gaan leveren. Hierdoor worden de wachtlijsten korter. 
Het PGB hoeft niet uitsluitend aangewend te worden voor de betaling van 
zorg. Men kan het ook aanwenden voor bijv. hulp in de huishouding of 
andere diensten. Deze mogelijkheid is ontstaan onder het motto; "het wel
zijn omhoog, de zorg omlaag." Een PGB is niet verplicht. De zorg kan ook 
direct ontvangen worden van de gewone thuiszorg of een andere instelling 
in de zorg. Dan ontvangt u de hulp in 'natura'. De instelling wordt buiten 
de zorgvrager om betaald. Voor zorg in 'natura' kan men ook geYndiceerd 
worden. Zorg in 'natura' is de aangewezen weg als u uw zorg niet zelf met 
een PGB wilt of kunt regelen. 
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Bijlage C 

Bijlagen bij Hoofdstuk 4 

C.1 Speerpunten Wonen en Zorg 

Uit het strategische beleid van Singelveste. 

Speerpunt Wonen en zorg 

Speerpunt omdat Singelveste in toenemende mate mensen huisvesten die 
nu al zorgvrager zijn of dit op termijn zullen warden; dit geld zowel voor 
ouderen als verstandelijk en lichamelijk gehandicapten. Een belangrijk deel 
van de doelgroep van zorgvragers ( en speciaal de ouderen) zijn derhalve onze 
klanten. Beleidsuitgangspunt is het zo lang mogelijk zelfstandig wonen, gen
tegreerd in de samenleving. Onze woningvoorraad en dienstverlening warden 
hierop aangepast. Momenteel vinden reeds de nodige opplus-acties plaats 
alsmede ontwikkeling van steunpunten en kleinschalige project en in het ka
der van persoonsgebonden budgetten (PGB's). Binnen de beleidsperiode 
wordt de helft van de woningen die daarvoor in aanmerking komen 'opge
plust', waardoor het percentage woningen gekwalificeerd voor deze groep 
feitelijk groeit van 17% naar 30%. Wij werken graag mee aan een heldere 
strategie in wijken en buurten die leidt tot nieuwe woonzorgconcepten en 
woonzorgarrangementen. Dit transformatieproces biedt de beste perspec
tieven door samenwerking en coalitievorming met organisaties uit de zorg 
en welzijnssector. Wij intensiveren die samenwerking met verschillende or
ganisaties en op verschillende plekken. Wij gaan daarbij uit van een vijftal 
concepten die recht doen aan de geschetste ontwikkelingen en die ook als 
haalbaar warden beschouwd. 

1. Woningen en woonomgeving die zelfstandig wonen mogelijk maken 

2. Aangepaste thuissituatie, maar bij elkaar in de wijk 

3. Vormen van groepswonen met gemeenschappelijke ruimten 
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4. Wooncomplexen met 24- uurs zorg 

5. Woonzorgzones 

De punten 1 t/m 4 vormen samen 5. De ontwikkeling van woonzorgzones 
als overtreffende trap van een woonzorgcomplex zien wij als een uiterst be
langrijke ontwikkeling, waarin onze strategische keuzes uitstekend kunnen 
warden uitgewerkt. Waar woonzorgcomplexen bedoeld zijn om de bewoner 
meer autonomie en woonkwaliteiten te bieden voor een belangrijk deel bin
nen de muren van het complex, gaat de woonzorgzone de integratie met de 
wijk aan. 

Het wonen van degenen die zijn aangewezen op zorg wordt hiermee een 
normale alledaagse bezigheid en hun aanwezigheid in de wijk iets va_nzelf
sprekends. Wij willen de komende jaren meewerken aan de ontwikkeling 
van dergelijke woonzorgzones en zullen daarmee actief zijn in diverse wijken 
van Breda, zoals Breda N oordoost en Teteringen. Ook kleinschalige initia
tieven voor mensen met een handicap warden ondersteund, o.a. in het ka
der van de PGB-regeling (persoons gebonden budget). Vastgoedexploitatie 
blijft een kernactiviteit. maar daarbinnen breiden we onze dienstverlening 
sterk uit. Die diensten ontwikkelen wij deels zelf en deels in samenwerking 
met anderen Voorbeelden hiervan zijn het project Goed Geregeld waarin, 
wij samenwerken met onze collega corporatie Wonen Breda en de Stichting 
Woonzorgprojecten Breda, een jointventure met Thuiszorg Breda. 
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C.2 Singelveste per wijk 

Biesdonk,bezit 1010 
Singelveste 
1 Gezinswoningen 572 
seniorenwoningen 0 
Etagewoningen 200 
HAT 100 
Garages 138 

Wisselaar, Singelveste 86 
1 Gezinswoningen 
seniorenwoningen 86 
Etagewoningen 
HAT 
Garages 

Geeren Noord, 0 
Singelveste 
1 Gezinswoningen 0 
seniorenwoningen 0 
Etagewoningen 0 
HAT 0 
Garages 0 

Geeren Zuid 814 
Singelveste 
1 Gezinswoningen 480 
seniorenwoningen 85 
Etagewoningen 215 
HAT 24 
Garages g 

Overigen 1 
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C .3 WWS 

Het woningwaardering systeem (WWS) wordt gebruikt om de huurprijs van 
woningen te kunnen beoordelen. Met dit systeem kunnen punten worden 
toegekend op twaalf onderdelen. Daarmee wordt de kwaliteit van de woning 
in beeld gebracht. Voorbeelden van onderdelen zijn de oppervlakte van de 
woning, de uitrusting, het type woning en de aanwezigheid van voorzieningen 
in en om de woning. Het behaalde puntenaantal wordt vermenigvuldigd 
met de bij die punten behorende maximale huurprijsgrens. Het product 
van beide geeft de maximaal redelijke huur (MRH). Singelveste vraagt per 
complex verschillende percentage van de maximaal redelijke huur van <lat 
complex. (Woningcorporaties berekenen slecht een gedeelte van de MRH door 
aan de huurders, het overige gedeelte wordt de onrendabele top genoemd.) 
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C.4 MRH complexen 

Blesdonk 

0080 149.9 368.31 632.11 58.1% 

0081 Garages 

0082 149.9 368.31 632.11 58.1% 

0083 Garages 

0084 149.9 368.31 632.11 58.1% 

0085 Garages 

0090 TIM 0094 

Etage/ senioren 
110.1 286.39 455.83 62.8% 

0090 TIM 0094 
82.3 

HAT 
205.52 332.93 61.8% 

Geilren Zuld 

0052 T 1M 0054 106.2 340.52 438.25 77.7% 

0500 116.3 341.89 482.47 70.8% 

0050, 0060 en 0070 134.2 353.18 560.32 63.0% 

Wlaaelaar 

0056 118.1 387.40 491.62 78.8% 
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C.5 Wachttijden complexen 

r=-~~~~-=--~, --, -·x;r-~--~ ~----: .. 
. • I 

- - -- -: _- --~- . - .. ~. ... - -

Blesdonk 

0080 17 3.5% 

0081 Garages 

0082 17 3.5% 

0083 Garages 

0084 17 3.5% 

0085 Garages 

0090 T /M 0094 
29.6 13.7% 

Etage/ senioren 

0090 T /M 0094 
29.6 13.7% 

HAT 

Geeren Zuld 

0052 T /M 0054 14.1 14.7% 

0500 26 5.9% 

0050, 0060 en 0070 18.8 3.8% 

Wisselaar 

0056 34.7 2.3% 

1 Wachttijd in maaoden, zolaog moe 
woning krijgen. 

ten de ingeschreveoen gemiddeld wachten totdat ze in dat complex een 
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C.6 De Ligging van bezit van de corporaties 

In Breda N oordoost 

• Singelveste • WonenBreda Laurentius 
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Biesdonk 

Roeselarestraat 300 

Brusselstraat 420 

1 Gezinswoningen Biesdonk 572 

Garages 138 

Wisselaar 

Kasterleestraat 168 

Zomergenstraat 14 

Groenendijk 86 

1 Gezinswoningen Wisselaar 664 

Geeren Noord 

Groenendijkplein 133 

JNempestraat 270 

B de Wildestraat 240 

1 Gezinswoningen Geeren Noord 194 

Geeren Zuid 

Jan Darkennisstraat 245 

Gerrit Rietveldplein 85 

Callandstraat 528 

Lelystraat 34 

1 Gezinswoningen Geeren Zuid 480 

1 Gezinswoningen Geeren Zuid 26 

Tabel C.l: Overzicht van welke complexen in bezit zijn van welke corporatie 
met aantal woningen per complex 
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C.7 Bezit Singelveste naar ligging 

r-~o:----<",-,,:~•:·-:--~-~.,...,..,~r;;-c--:-c-·-n. - --~,r --- ~---- ~~ ~ --779~ 
I . - ' 

"' I • - I ~ 11 t ~ • • ' 
,, 

! • - • r_ , l :. 
- - ·- - - -

Blesdonk 

Roeselarestraat 300 300 136 0 0 

1 Gezinswoningen 572 138 0 434 0 

Wlsselaar 

Groenendijk 86 86 86 0 0 

Geeren Noord 

Jan Darkenisstr. 245 245 64 0 0 

G.Rietveldplein 85 85 85 0 0 

1 Gezinswoningen 475 0 0 475 0 

r-:-:-=--- -, --~~~a-;1 ~-_:~; ~~-~,:- • .:: ~ ~ - - =-=- ;· ~~ -=-~ f ~ 
- - . ~ ,· . _ .. ______ __.. ____ -• ~ .__:__ ...... --~·· =~---~-=-...._~~ 
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C.8 Goed Geregeld 

De aangeboden diensten van Goed Geregeld zijn de volgenden; 

Diensten voor de woning 

• Boedelbak 

• Erfafscheiding 

• Huurderonderhoud 

• Klussendienst 

• Schoorsteenvegen, schoonmaken goten 

• Tuinonderhoud 

• Veiligheidspakket 

• Verhuisservice 

• Woningaanpassingen 

Diensten voor persoonlijke verzorging 

• Audicien 

• Kapper 

• Nagel en make-up service/ schoonheidsspecialiste 

• Ontspannende massage 

• Opticien 

• Pedicure 

• Pruikenservice 

• Seniorenkleding 

Diensten voor het huishouden 

• Administratieve dienst 

• Boodschappendienst 

• Dierenartsenservice 

• Hondenuitlaatservice 
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• Maaltijdservice 

• Pasfototservice 

• Wasserijservice 

Activiteiten 

• Bewegingsactiviteiten 

• Dagrecreatie 

• Cursussen 

• Vrijwilligerswerk 

Zorg- en hulpverlening 

• Gespreksgroepen 

• Personenalarm 

• Psychosociale hulpverlening 

• Thuis in evenwicht 

• Thuiszorgwinkel 

Advies en bemiddeling 

• Inschrijving woningzoekenden 

• Kennismakingsbezoek 

• Makelaardijdiensten 
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Bijlage D 

Bijlagen bij Hoofdstuk 6 

D.1 Populatie 55 plussers in Breda Noordoost 

167 
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D.2 Aanpasbare complexen Breda Noordoost 

■ Aanpasbaar '■ Aangepast ■ Sloop 
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D.3 d Noordoost . Bre a . . zorgcirkels in Bez1t in 

Legenda 

0 _ 300 meter 

h 300 - 500 meter 

h > 500 meter 
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D.4 Bezit binnen en buite n de zorgstraal 

~•~•-.-, ,.;-_---_---·, -- -.:~.·~ • .: ~ - -.- - - - o ~-- -a-~--, 

Blesdonk 

Roeselarestraat 300 300 0 

Brusselstraat 420 168 252 

1 Gezinswoningen Biesdonk 572 138 434 

Garages 138 nvt nvt 

Wlsselaar 

Kasterleestraat 168 0 168 

Zomergenstraat 14 0 14 

Groenendljk 86 86 0 

1 Gezinswoningen Wisselaar 664 0 664 

Geeren Noord 

Groenendijkplein 133 133 0 

JNempestraat 270 35 235 

B de Wildestraat 240 0 240 

1 Gezinswoningen Geeren Noord 194 52 142 

Geeren Zuld 

Jan Darkennisstraat 245 245 0 

Gerri! Rietveldplein 85 85 0 

Callandstraat 528 48 480 

Lelystraat 34 0 34 

1 Gezinswoningen Geeren Zuid 480 240 240 

1 Gezinswonlngen Geeren Zuid 26 0 26 
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D.5 Aangepaste woningen 

ct\~- X - 111113.1111 ... -- - " 
Blesdonk 

Roeselarestraat 300 300 136 164 

Brusselstraat 420 168 0 168 

1 gezinswoningen Biesdonk 572 138 0 138 

Wisselaar 

G roenendijk 86 86 86 0 

Geeren Noord 

Groenendijkplein 133 133 76 57 

J Nempestraat 270 35 0 35 

B de Wildestraat 240 0 0 0 

1 Gezinswoningen Gearan Noord 194 52 0 52 

Gearan Zuld 

Jan Darkennis 245 245 64 181 

Gerri! Rietveldpleln 85 85 85 0 

Callandstraat 528 48 0 48 

1 Gezinswoningen Geeren Zuld 480 240 0 240 
-..... - 447 -

IIQlllglllPJI - . Wtll!IBl -woringen zorgstraal I -.aaat-, 
' ' 

Blasdonk 

1 gezinswoningen Blesdonk 572 434 0 434 

Brusselstraat 420 252 252 

Wlaaalaar 

Kasterleestraat 168 168 63 105 

Zomergenstraat 14 14 0 14 

1 Gezinswoningen wisselaar 664 664 0 664 

Ga.enNoord 
J Nempestraat 270 235 0 235 

B de Wildestraat 240 240 0 240 

1 Gezinswoningen Gearan Noord 194 142 0 142 

GeerenZuid 

Callandstraat 528 480 0 480 

Lelystraat 34 34 34 0 

1 Gezlnswoningen Gearan Zuid 480 240 0 240 

1 Gezinswonlngen Gearan Zuid 26 26 26 -- - - -
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D.6 Aantallen wenselijke toegankelijke woningen 

Aantal Aantal 

Complex 
Blnnen T oegankelllke wenseijke Buiten Toegankelljke wenselljke 

zorgstraal woningen loegankelijke zorgstraal wonlngen toegankelijke 
wonlngen wonlngen 

Roeselarestraat 300 136 100 0 0 0 

Bruseelstraat 168 0 56 252 0 84 

Kasterleestraat 0 0 168 63 55 

Groenendijk 86 86 86 0 0 0 

Groenendijkplein 133 76 44(76) 0 0 0 

J.Nempeglraat 35 0 11(36) 235 0 N 

J.Darkenisstr. 246 82 82 0 0 0 

G.Rietveldplein 86 85 86 0 0 0 

Callandstraat 48 16 16(48) 480 0 160 

--
Lelystraat 0 0 0 34 34 34 

Tataal 1100 447 480 1169 97 412 

Tabel D .l : Overzicht van het aantal wenselijke toegankelijke woningen in 
Breda Noordoost 
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D.7 Aantal vrijkomende woningen 

Aantal wenselqke Aantal wansellfke Aantal wenselljks 

Co~ex toeganksll)ke 
loegankell)ke toeganksi)ke Mutatlegraad 

wonlngen 
wonlngen wonlngen 

Blnnen zorgstraal Bullen zorgstraal 

Roeselarestrast 100 100 0 0.147 

Brusselstraat 139 55 83 0.147 

Kaste~eestraat 55 0 55 0.147 

Groenendlfk 86 86 0 nvl 

Groenendl)kpleln 44 44 0 0.147 

J .Nempestraat 89 12 78 0.147 

J.Darksnlsstr. 82 82 0 0.147 

G.Rletveldpleln 85 85 0 nvl 

Callandstrast 174 16 158 0.147 

Lelyslrsat 34 0 34 nvl 

Totaal 686 478 409 0.147 
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Bijlagen bij Hoofdstuk 8 

E.1 Leerpunten projecten wonen en zorg 

• Maak een onderscheid tussen beleidsregie en dagelijkse regie. 

• Beleidsregie kan warden uitgeoefend door een stuurgroep met daarin 
vertegenwoordigers van de kernpartners. De dagelijkse regie ligt vaak 
in handen van een (onafhankelijke) projectleider c.q. procesmanager. 

• De projectgroep moet niet uit teveel gesprekspartners bestaan om ein
deloze discussies en te veel (verborgen) agenda's te voorkomen. 

• Een gezamenlijke visievorming is de ideale start van een projectgroep. 

• Een integraal gedragen visie is vaak een voorwaarde voor welslagen en 
continu'iteit. 

• Hou rekening met van tevoren oplossen van spanning tussen de eigen 
identiteit en samenwerken. 

• Instellingen moeten zich blijven profileren. 

• Ingrijpende vernieuwingsprocessen hangen vaak aan een vaste door
zetter. 

• Vooral in de beginfase is een enthousiaste trekker op de juiste plaats 
in de hierarchie nodig. 

• N eem de tijd en push organisaties niet te snel in een ontwikkeling waar 
ze niet achter staan. 

• Samenwerkinspartners verschillen namelijk vaak in progressiviteit. 

• Vertrouwen in de samenwerking en de meerwaarde daarvan moet groeien 
in de tijd. 

175 
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• Maak met de deelnemende partijen een intentieverklaring en onderte
ken die in het begin van het traject. 

• Het is raadzaam om het project op te knippen in deelprojecten, met elk 
een projectgroep met vertegenwoordigers van de belangrijkste partijen 
voor het betreffende project. 

• Uitgewerkte plannen uit een deelproject kunnen vervolgens worden 
teruggekoppeld naar de stuurgroep van het project. 

• Indien de gemeente de regie voert, moet er zowel ambtelijk als be
stuurlijk committent zijn. 

• Zorg <lat erbij elke samenwerkende organisatie ook bestuurlijk commit
ment is voor het project. Zo voorkom je <lat door andere prioriteits
telling stuurgroepen leeglopen of toezeggingen worden ingetrokken. 

• Start de samenwerking nooit met de wens om eerst financiele proble
men op te lossen. 

• Zorg <lat er tijdens de voorbereiding van de plannen en de concreti
sering daarvan iemand verantwoordelijk si voor de voorgang van het 
project. 

• Leg de leiding van het project en de uitvoering van het project bij 
voorkeur niet in de handen van een persoon of organisatie. 

• Zorg dar er per deelnemende organisatie meerdere mensen op de hoogte 
zijn van het project. Zo voorkom je stagnatie van het project op het 
moment <lat iemand vertrekt bij een organisatie. 

• Zorg <lat coordinatoren van deelprojecten ook (formele) verantwoorde
lijkheden hebben voor de voortgang van het deelproject. Zo voorkom 
je stagnatie. 

• Het is raadzaam om enkele organisaties als reservespelers op de bank 
te hebben. Indien er tussentijds deelnemers afhaken kunnen andere 
organisaties invallen. Schroom niet om contacten <lien het project 
verder kunnen tillen, te gebruiken zonder lef en risico's komt er minder 
van de grond. 



Bijlage F 

Bijlagen Hoofdstuk 9 

F.1 Richtlijnen woonzorgzone 

De richtlijnen van het STAGG model Deze zijn te vertalen in de volgende 
ontwikkelpunten: 

1. Een meerderheid van de bewoners niets met zorg te maken heeft en 
die open blijft staan voor iedereen, met of zonder zorgindicatie. 

2. Bijzondere gastvrijheid aanwezig is, ook al in de algemene woonwijk
voorzieningen, voor mensen met lichamelijke of cognitieve beperkin
gen. 

3. Rond een aantal steunpunten ook 24-uurs zorg op afspraak of op op
roep kan worden aangeboden, met steun van een goed functionerend 
comrnunicatiesysteem. 

4. Een hoog percentage van de woningen levensloopbestendig is gebouwd 
of gemaakt. Dat wil zeggen veilig en toegankelijk voor alle leeftijden. 

5. Het onderscheid tussen intramuraal en extramurale zorg komt te ver
vallen en waar diverse zorgsectoren samenwerken in een gezamenlijk 
eerstelijns wijkteam. 

6. Naast de basiszorg ook een goed georganiseerd pakket welzijn en dienst
verlening wordt aangeboden aan al dan niet gendiceerde klanten. 

7. De aanbieders van wonen, zorg en welzijn een gezamenlijk informatie
loket hebben geopend 

8. De woonomgeving buitengewoon vriendelijk is ingericht voor minder 
mobiele weggebruikers terwijl er tevens de sociale veiligheid en het 
wijkbeheer goed zijn geregeld. 
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Waarbij de welzijn en dienstverlening bestaat uit: 

• actieve sociaal/medische of personenalarmering met 24-uurs-alarmopvang 
met professioneel bemenste centrale en professionele alarmopvolging 
(zie onder zorg). Zo mogelijk passieve personenalarmering via activi
teitsmeting ( - Domotica) 

• Inbraak- en brandalarmering met gegarandeerde alarmopvolging (ze
ker voor goede vormgeving inbraakalarmering - Domotica) 

• Garantie op noodhulp met directe tijdelijke opname of tijdelijke ( aan
vullende particuliere) thuiszorg 

• Dienstenpakket op abonnement met diverse breng- en comfortdien
sten, mogelijk ook omvattend de hiervoor genoemde onderdelen. Voor
beelden: klussendienst, boodschappendienst, warme maaltijdservice, 
was- en strijkservice enz. 

• Mogelijkheid tot deelname aan sociaal-culturele en recreatieve activi
teiten binnen de woonzorgzone. 

Multifunctioneel wijkactiviteiten centrum 




