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Voorwoord 

VOORWOORD 

Regie ... Een boeiend onderwerp. In een van de eerste gesprekken die ik had met mijn 
bedrijfsbegeleider, Gustav Breuer, kwam ik er al achter dat dit begrip zich niet eenvoudig 
laat uitleggen. In een van zijn projecten had de gemeente tegen de woningcorporatie ten 
aanzien van het regievraagstuk de volgende opmerking: 

"Wij zijn de regisseur, maar willen graag dat jullie als woningcorporatie de kar trekken". 

Tja, aan mij de uitdaging met mijn onderzoek een en ander op te helderen. Of dat is gelukt, 
laat ik aan u als lezer om te beoordelen. Opvallend vond ik wel dat niet alleen in publicaties 
een eenduidige betekenis van het begrip regie ontbreekt, maar dat ook de partijen die er 
dagelijks mee te maken hebben zeer uiteenlopende ideeën hebben over wat het nu precies 
inhoudt en er dus ieder hun eigen draai aan geven. In sommige gevallen succesvoller dan in 
andere. 

Ik heb mijn onderzoek uitgevoerd bij AAG Adviesgroep, een adviesbureau voor organisaties 
in de zorgsector, woningcorporaties en overheden. De combinatie van wonen en zorg sprak 
mij al langer aan en bij AAG kreeg ik de mogelijkheid om me hier eens wat meer in te 
verdiepen. Het afstudeertraject vond ik lang, soms leuk, af en toe saai, soms moeizaam maar 
bovenal een erg interessante en leerzame periode. Ik ben erachter gekomen dat ik toch wel 
een teamspeler ben en hou van variatie, waardoor het wel eens lastig was om mezelf week in 
week uit te motiveren om weer alleen met datzelfde onderwerp aan de slag te gaan. 

Gelukkig had ik voldoende steuntjes in de rug om steeds door te gaan, die ik via deze weg 
graag even wil bedanken. Te beginnen met mijn begeleiders bij AAG Adviesgroep, Gustav 
Breuer en Bram Baselrnans, voor de leuke en nuttige gesprekken die naarmate ik meer thuis 
raakte in het onderwerp steeds vaker resulteerden in interessante discussies. Verder wil ik 
de collega's bij AAG bedanken voor hun gezelligheid tijdens de eerste paar maanden van 
mijn afstuderen maar ook voor hun betrokkenheid in de maanden daarna, hoewel ik toen 
minder aanwezig was. Ik heb AAG leren kennen als een erg leuk bedrijf, dat veel vrijheid 
biedt om dingen naar eigen inzicht aan te pakken en uit te voeren. 

Ook mijn TU/e begeleiders, Wim Schaefer en Wim Wensetaar (de twee wimmen), wil ik 
bedanken voor hun input en begeleiding, maar ook voor de vrijheid die ze me gegeven 
hebben om de dingen op mijn manier te doen. Daarnaast natuurlijk de mede-afstudeerders 
in de k-gang, en in het bijzonder die in k4, waarmee ik heel wat gezellige pauze-uurtjes heb 
doorgebracht. Mijn ouders niet te vergeten, voor hun steun tijdens mijn zeven jaar studeren 
en mijn vader ook voor zijn opbouwende kritiek op mijn afstudeerscriptie. 

Tot slot wil ik natuurlijk Maarten bedanken, die het af en toe best zwaar met me gehad moet 
hebben, maar me steeds opnieuw wist te motiveren als ik het even niet zag zitten. En met 
succes dus, want het eindresultaat ligt nu voor u. 

Annette van den Broek, 
Eindhoven, 15 juni 2008 
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Samenvatting 

SAMENVATTING 

Dit onderzoek richt zich op de samenwerking tussen partijen bij de ontwikkeling van een 
woonservicezone, en meer specifiek op de regievoering van dat traject. Om in te spelen op de 
toenemende vergrijzing en extramuralisering (scheiden van wonen en zorg) zijn de 
afgelopen jaren talloze woon-zorg concepten ontwikkeld. De woonservicezone wint de 
laatste jaren aan populariteit en hoewel er zeker successen geboekt zijn verloopt het traject 
om tot een woonservicezone te komen niet altijd even soepel. Zo leiden onduidelijkheid over 
de regievoering en over de rollen van partijen vaak tot vertragingen en conflictsituaties. 

De doelstelling van dit onderzoek is dan ook als volgt: 

"Inzicht krijgen in de rollen en taken van kernpartijen bij de ontwikkeling van een woonseroicezone, 
met als doel te komen tot een beslissingsandersleunend instrument dat hulp biedt bij de keuze voor een 
passende vorm van regievoering, zodat vertragingen en conflictsituaties voorkomen kunnen worden." 

Uit de literatuur volgt een aantal factoren die bepalend zijn bij de keuze van regievoering, 
evenals een indeling in verschillende regierollen. Door deze losse elementen met elkaar te 
combineren, ontstaat een helder begrippenkader, wat is weergegeven in het volgende model: 

(IV) 
Faclliterende 

regisseur 

Hierin is te zien dat verschillende situaties vragen om verschillende regierollen, afhankelijk 
van de fase waarin het traject zich bevindt, alsook van de mate waarin een partij een eigen 
script respectievelijk doorzettingsmacht bezit. 

Aan de hand van vier casestudy's is onderzocht hoe de regie in de praktijk georganiseerd is, 
waarna de resultaten hiervan zijn gekoppeld aan het weergegeven model. Door de 
theoretische veronderstellingen uit het model te koppelen aan de praktijk kon vaak 
eenvoudig worden verklaard waar het eventueel misging en wat daarvan de oorzaak was. 
Om in de toekomst hulp te bieden bij het kiezen van een passende vorm van regievoering is 
op basis van dit model een beslissingsondersteunend instrument ontwikkeld in de vorm van 
een quickscan. Deze quickscan kan worden ingezet bij de start van de ontwikkeling van een 
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Samenvatting 

woonservicezone, en geeft partijen een eerste indicatie van de regiemogelijkheden in het 
ontwikkelingstraject. Daarnaast heeft de quickscan als doel betrokken partijen bewust te 
maken van het feit dat de organisatie van regie iets is wat vooraf aandacht behoeft. 

Door vooraf aandacht te besteden aan het regievraagstuk, kan een groot deel van de 
onduidelijkheid omtrent de rollen van partijen worden opgelost. Transparantie is daarbij erg 
belangrijk. Duidelijkheid over de eigen rol en die van de ander zorgt ervoor dat partijen 
weten wat ze van elkaar kunnen verwachten, zodat hopelijk het aantal conflictsituaties en 
daarmee gepaarde vertragingen flink kunnen worden teruggebracht. Dit is wenselijk, 
aangezien vertragingen niet alleen tijd en geld kosten, maar ook vaak resulteren in een 
verminderde betrokkenheid van partijen, wat het slagen van een project zeker in gevaar kan 
brengen. 

Daarnaast zijn er nog een aantal zaken die extra aandacht vragen. Ten eerste moet goed 
worden nagedacht over de afstemming van sociale en fysieke aspecten van de 
woonservicezone, aangezien die soms nog wel eens andere paden lijken te bewandelen en de 
relatie daartussen vaak ver te zoeken is. Ten tweede dient bij de organisatie van regie ook 
aandacht te worden besteed aan de exploitatiefase, die volgt na de uitvoeringsfase. In deze 
fase is goede regie misschien nog wel het allerbelangrijkst om de woonservicezone tot een 
succes te maken. Wel dient de opzet van de sociale infrastructuur (dienstverlening) evenals 
die van de fysieke infrastructuur al georganiseerd te worden in het ontwikkelingstraject, en 
niet pas in de exploitatiefase. 

Tot slot geldt natuurlijk voor alle partijen dat zij moeten nagaan of de competenties voor het 
regisseursschap aanwezig zijn, en of de motivatie er ook is om de rol van regisseur op zich te 
nemen. 
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Inleiding 

1. INLEIDING 

In dit inleidende hoofdstuk wordt uitgelegd welk probleem in dit onderzoek centraal staat, 
op basis waarvan vervolgens de doel- en vraagstelling zijn geformuleerd. Daarnaast wordt 
ingegaan op de afbakening van het onderzoek en tot slot op de opbouw en structuur van dit 
rapport. 

Ontwikkelingen wonen en zorg 
Nederland vergrijst. Ouderen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar 
hebben daar op den duur in de meeste gevallen wel hulp bij nodig. Volgens het 
regeerakkoord moet daarom worden geïnvesteerd in 'levensloopbestendige' wijken. In 2004 
lanceerde het kabinet Balkenende II het plan 'Investeren voor de toekomst' voor wonen met 
zorg en welzijn. Kern van het plan is dat wonen en zorg worden gescheiden. Tot 2015 
moeten er volgens het plan daarom 400.000 'nultredenwoningen' (vrijwel zonder trappen en 
met lage drempels) extra beschikbaar komen, waarvan 115.000 woningen voor mensen met 
een zwaardere zorgbehoefte. 
In de praktijk blijkt dit plan nog niet eenvoudig te realiseren. Vicevoorzitter Tom Vroon van 
het Bouwcollege geeft aan dat de uitvoering van woon-zorg projecten "veel te traag" gaat. 
Per jaar komen nu maar enkele duizenden woningen in de woon-zorg-sfeer tot stand, terwijl 
het totale aanbod in 2015 dus rond de 400.000 zal moeten zijn.1 

De toenemende vergrijzing en extramuralisering (scheiden van wonen en zorg) stellen 
nieuwe eisen aan de kwantiteit en kwaliteit van zorg- en welzijnsdiensten. Om hierop in te 
spelen zijn de afgelopen jaren talloze woon-zorg concepten ontwikkeld. Een aantal 
voorbeelden hiervan zijn woonzorgcomplexen, kleinschalig wonen, mantelzorgwoningen en 
woonzorgzones. Met name die laatsten zijn momenteel sterk in ontwikkeling. Kort gezegd 
gaat het er bij een woonzorgzone om een gewone wijk geschikter te maken voor mensen die 
zorg- en/of welzijn nodig hebben. Het concept woonzorgzone wordt begin 1999 voor het 
eerst geïntroduceerd in Nederland. Een jaar later zijn er een stuk of zes woonzorgzones in 
voorbereiding, waarna een snelle verspreiding over het land volgt. Inmiddels zijn er in de 
Databank Wonen-Zorg 89 woonzorgzones geregistreerd, waarvan 11 operationeel, 28 in 
uitvoering en de overigen in voorbereiding.2 Om duidelijk te maken dat de nadruk niet 
alleen op zorg ligt, worden inmiddels ook regelmatig de begrippen woonservicezone of 
dienstenzone gehanteerd. In dit rapport zal verder de aanduiding "woonservicezone" worden 
gebruikt. 

Probleembeschrijving 
Hoewel er zeker successen geboekt zijn, verloopt het traject om tot een woonservicezone te 
komen niet altijd even soepel. In het bijzonder blijkt de stap van visieontwikkeling naar 
realisatie er niet een zonder problemen te zijn. Bij de ontwikkeling van een woonservicezone 

1 NRC Next (13 april2007). Lekker vroeg in bejaardenhuis. p.8 
2 Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. http://www.kcwz.nl (geraadpleegd op 10 september 2007) 
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Inleiding 

zijn veel partijen betrokken. In de meeste gevallen zijn dit de gemeente, woningcorporaties, 
zorg- en welzijnsinstellingen en de bewoners en gebruikers. Daarnaast kunnen ook meer 
faciliterende partijen aan het proces deelnemen zoals bijvoorbeeld het zorgkantoor, de 
provincie of een onderwijsinstelling. Geen van deze partijen is in staat om zelfstandig een 
woonservicezone te realiseren, dus dat er moet worden samengewerkt, staat vast. 

Een van de problemen daarbij is de continu veranderende wet- en regelgeving in de zorg. 
Dit zorgt voor onrust en onzekerheid, en doordat partijen steeds opnieuw hun positie 
moeten bepalen in het ontwikkelingstraject, levert dit vaak vertragingen op. 
Een hieraan gerelateerd probleem is de introductie van marktwerking en concurrentie in de 
zorg- en welzijnssector, die samenwerking soms in de weg staat. Met name geldt dit voor 
zorginstellingen, die enerzijds met elkaar moeten concurreren om zichzelf van voldoende 
werk te voorzien, en anderzijds samen om de tafel zitten om in samenwerking met andere 
partijen een woonservicezone te ontwikkelen. 

Niet alleen zorginstellingen worstelen met de invulling van hun rol om wonen, zorg en 
welzijn bij elkaar te brengen. De laatste jaren richt het overheidsbeleid zich steeds meer op 
decentralisatie, waarbij bevoegdheden meer en meer bij lokale overheden worden 
neergelegd, en marktwerking gestimuleerd wordt. Hoewel lokale overheden meer 
bevoegdheden en vrijheid krijgen om beleid te ontwikkelen, hebben zij echter weinig extra 
sturingsmogelijkheden gekregen. Met de bruteringsoperatie in 1993, waarmee de overheid 
eigenlijk alle banden met de woningcorporaties heeft doorgesneden, zijn bovendien de 
financiële prikkels via subsidieregelingen weggevallen, waardoor woningcorporaties nog 
zelfstandiger zijn geworden. Van top-down sturing is nauwelijks meer sprake, en lokale 
overheden zullen een andere invulling moeten geven aan hun rol in de samenwerking met 
marktpartijen. Iedere partij heeft zijn eigen belang en er moet onderhandeld worden over het 
resultaat. 

In de vakliteratuur wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan de invulling van 
rollen in het samenwerkingsproces om wonen, zorg en welzijn bij elkaar te brengen. Met 
name de regierol blijkt een groot discussiepunt. Waar de een het fysieke volledig zou 
overlaten aan de woningcorporaties, pleit de ander juist voor een allesomvattende regierol 
bij de gemeente.3 Ook wordt een onderscheid gemaakt tussen beleidsregie en dagelijkse 
regie. Waar beleidsregie kan worden uitgeoefend door een stuurgroep met daarin 
vertegenwoordigers van de kernpartners, zou dagelijkse regie beter in handen kunnen 
liggen van een onafhankelijker procesmanager.4 Daarnaast wordt gepleit voor verschillende 
regisseurs op diverse schaalniveaus en fasen van het samenwerkingsproces. V oor de 
gemeente wordt met name op het hogere schaalniveau (bv. stad) een regierol weggelegd. Op 
wijkniveau en zeker op projectniveau is vanuit de woningcorporaties meer behoefte aan 
vrijheid en zijn zij van mening dat de regie zou moeten liggen bij de partij die het project op 
dat moment het beste kan trekken. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de fasen van het 
samenwerkingstraject. Hoewel een regierol van de gemeente in de initiatieffase over het 
algemeen geaccepteerd wordt, lijken woningcorporaties vooral in de uitvoeringsfase die rol 

3 Cüsters, J. (2005) KEI-atelier Gemeente en Grondbedrijven (v21). KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing, 
Rotterdam. 
4 Weekers, S. (2002) Regievoering bij samenwerkingsprojecten wonen, welzijn en zorg. Innovatieprogramma 
Wonen en Zorg (IWZ), Utrecht. 
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Inleiding 

meer naar zich toe te trekken, en zijn zij soms zelfs van mening dat de gemeente zich in deze 
fase puur zou moeten beperken tot formele besluitvorming.5 

Bovenstaande geeft aan dat er nog veel onduidelijkheid en discussie is over de rollen van 
partijen in het samenwerkingstraject om wonen, zorg en welzijn bij elkaar te brengen. 
Doordat partijen nog bezig zijn met de invulling van hun eigen rol, weten partijen ook niet 
goed wat ze van elkaar kunnen verwachten. Dit maakt het organiseren van regievoering een 
complex probleem, aangezien inzicht in de rollen van partijen daarbij van groot belang is. 
Toch wordt hieraan in de praktijk te weinig aandacht besteed, waardoor later in het proces 
problemen kunnen ontstaan. Gebaseerd op het voorgaande is de probleemstelling van dit 
onderzoek als volgt geformuleerd: 

Probleemstelling: 

Onduidelijkheid over rollen van partijen en de regievoering leidt vaak tot vertragingen en 
conflictsituaties in het samenwerkingsproces bij de ontwikkeling van een woonservicezone. 

In dit onderzoek staat de woonservicezone centraal. Wanneer partijen er tijdens het 
ontwikkelingstraject samen niet uitkomen of behoefte hebben aan hulp bij de uitvoering van 
de samenwerking, wordt vaak een onafhankelijk procesmanager ingehuurd. AAG 
adviesgroep is al een aantal jaren betrokken bij de ontwikkeling van woonservicezones, en 
wordt dan ook regelmatig gevraagd om het procesmanagement op zich te nemen. Dit 
onderzoek tracht allereerst een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling op het gebied van 
procesmanagement bij woonservicezones, om hier vervolgens met de ontwikkeling van een 
beslissingsondersteunend instrument praktisch invulling aan te geven. Doel- en 
vraagstelling van dit onderzoek zijn als volgt geformuleerd: 

Doelstelling: 

Inzicht krijgen in de rollen en taken van kernpartijen bij de ontwikkeling van een woonservicezone, 
met als doel te komen tot een beslissingsondersteunend instrument dat hulp biedt bij de keuze voor een 
passende vorm van regievoering, zodat vertragingen en conflictsituaties voorkomen kunnen worden. 

Vraagstelling: 

a) Welke factoren zijn bepalend bij de keuze voor regievoering bij de ontwikkeling van een 
woonservicezone? 

b) Welke regietypen en vormen van sturing kunnen worden onderscheiden bij complexe 
samenwerkingsprocessen? 

c) Op welke wijze kunnen a) en b) worden gecombineerd tot een beslissingsondersteunend 
instrument dàt hulp biedt bij de keuze voor een passende vorm van regievoering bij de 
ontwikkeling van een woonservicezone? 

5 Nio, I. (2001) De Nieuwe Opdrachtgever. KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing, Rotterdam. 
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Dit onderzoek richt zich, binnen het scala aán bestaande woon-, zorg- en welzijnsprojecten, 
specifiek op de woonservicezone. Juist omdat de complexiteit groot is bij dit soort projecten, 
speelt regievoering een belangrijke rol in het ontwikkelingstraject. De vaak lastige 
ruimtelijke inpassing als ook het grote aantal actoren stellen de procesmanager in veel 
gevallen voor een ingewikkeld managementvraagstuk Daarnaast is ervoor gekozen om 
alleen de kernpartijen mee te nemen in het onderzoek, waaronder de gemeente, 
woningcorporaties en zorginstellingen. Hoewel de bewoners en/of gebruikers een 
belangrijke rol spelen, zijn zij met betrekking tot regievoering minder relevant. Ze worden 
daarom in dit geval niet tot de kernpartijen gerekend. 

In onderstaande figuur is schematisch de opbouw van dit rapport weergegeven. 

Figuurl. Opbouw rapport. 

In Hoofdstuk 1 wordt ingegaan op het probleem dat in dit onderzoek centraal staat, waarna 
vervolgens doel- en vraagstelling aan bod komen. Hoofdstuk 2 en 3 vormen samen het 
theoretische gedeelte van dit rapport. In Hoofdstuk 2 wordt in het kort een beeld geschetst 
van de woonservicezone als opkomend woon-zorgconcept, waarbij ook aandacht wordt 
besteed aan de rollen en taken van de belangrijkste spelers bij de ontwikkeling van een 
woonservicezone. In Hoofdstuk 3 wordt het begrip regie besproken, waarbij verschillende 
theoretische benaderingen en typen van regie aan de orde komen. 
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Met de kennis uit het theoretisch kader wordt in Hoofdstuk 4 vervolgens de 
onderzoeksopzet voor het empirische gedeelte uiteengezet, met als belangrijkste onderdeel 
het conceptueel model. Hoofdstuk 5 en 6 omvatten samen het empirisch deel van dit 
onderzoek. In Hoofdstuk 5 worden de resultaten van de casestudy's weergegeven, waarna 
deze in Hoofdstuk 6 worden geanalyseerd binnen het conceptueel model. Dit legt de basis 
voor het ontwerpdeel, waarvoor in Hoofdstuk 7 wordt uitgelegd hoe een quickscan is 
ontworpen als beslissingsondersteunend instrument. In Hoofdstuk 8 volgen tot slot de 
conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek. 
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De woonservicezone 

2. DE WOONSERVICEZONE 

In dit hoofdstuk staat de woonservicezone centraal. Eerst wordt ingegaan op de achtergrond 
van het concept, verschillende definities en in het kort wordt het ontwikkelingstraject 
beschreven. Vervolgens wordt even stilgestaan bij ontwikkelingen in de wet- en regelgeving 
die van invloed zijn op de samenwerking om tot een woonservicezone te komen, waarna tot 
slot wordt ingegaan op de rollen van de drie kempartijen: gemeente, woningcorporatie en 
zorginstelling. 

Het idee voor de woonservicezone vindt zijn oorsprong in Scandinavië, door de manier 
waarop wonen, zorg en welzijn daar georganiseerd is. Doordat de verantwoordelijkheid 
voor de organisatie hiervan geheel bij de gemeente ligt, zijn er gunstige voorwaarden 
aanwezig voor een integrale aanpak. Zorg wordt bovendien gezien als een vorm van sociale 
dienstverlening, en in mindere mate als een vorm van gezondheidszorg. In plaats van het 
medische model, staat in Scandinavië het welzijnsmodel voor begeleid wonen centraal. 
Gemeenten geven hieraan praktische invulling door elke wijk (gemiddeld 10.000 inwoners) 
uit te rusten met een eigen zorg- en dienstencentrum, een eigen thuiszorgteam en eigen 
budgetverantwoordelijkheid. Kleinschaligheid van de voorzieningen is hierbij een 
speerpunt.67 

Een eerste vertaalslag naar de Nederlandse situatie wordt in 1995 gemaakt door de Stichting 
Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg (ST AGG), wanneer zij het rapport 
'Verblijven of wonen: zorg voor ouderen' publiceren. In het rapport wordt, op basis van 
ruimtelijke begrippen een scenario geschetst voor de ouderenzorg in 2015, geïnspireerd op 
het welzijnsmodel in Sandinavië. Tegenwoordig wordt hieraan vaak gerefereerd als het 
STAGG-model. Het STAGG-model biedt een ruimtelijke visie en heeft als uitgangspunt een 
wijk of dorp met 10.000 inwoners, welke weer kan worden opgedeeld in ongeveer 16 
herkenbare buurten. Van deze 10.000 inwoners wordt ervan uitgegaan dat ongeveer 500 
hiervan een combinatie van wonen en zorg nodig hebben, wat neerkomt op 5% van de 
inwoners. 

Bij het traditioneel Nederlandse, intramurale aanbod zijn wonen, zorg en welzijn met elkaar 
verweven in één pakket, dat alleen in zijn geheel kan worden afgenomen. In het ST AGG
model wordt hiervan een opsplitsing gemaakt in drie afzonderlijke hoofdgroepen; wonen, 
zorg en dienstverlening/welzijn. Binnen deze indeling worden vervolgens drie functies 
onderscheiden:s 

• functies die worden gehaald door de gebruiker (bv. boodschappen doen) 

6 Nouws, H. en van der Linden, M. (2003) Aan de slag met woonzorgzones; instrumenten voor initiatiefnemers. 
Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg, Utrecht. 
7 Glaser, M., Harkes, D. en Singelenberg, J. (2001) Woonzorgzones. Innovatieprogramma Wonen en Zorg 
(IWZ), Utrecht. 
8 Heuvelin.k, J.J.W. (2000) Verblijven of wonen: zorg voor een ieder. STAGG, Amsterdam. 
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• functies die worden gebracht door de aanbieder (bv. zorgverlening) 
• functies die intern worden geleverd (bv.langdurige intensieve zorg) 

De haalfuncties zijn ondergebracht in activiteitencentra, die naast recreatieve functies ook 
welzijnsfuncties kunnen omvatten zoals bijvoorbeeld een restaurant of café. Brengfuncties 
worden georganiseerd via een coördinatiepunt, dat daarnaast ook dienstdoet als centraal 
loket waar mensen informatie en advies kunnen inwinnen. Ook is er een zorgkruispunt waar 
24-uurs zorg wordt geleverd. Onderstaande figuur geeft een visuele weergave van het 
ST AGG-model in een stedelijke omgeving. 

Figuur 2. ST AGG stedelijke omgeving. 
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Uit Heuvelink, J.J.W. (2000) Verblijven of wonen: zorg voor een ieder. STAGG, Amsterdam. 

De vormgeving van de activiteitencentra, coördinatiepunt en zorgkruispunt ligt niet vast. De 
invulling ervan dient steeds te worden aangepast op de lokale situatie. Verder stelt het 
model nog een aantal eisen ten aanzien van het woningaanbod en de woonomgeving. Het 
aanbod moet divers zijn en de woningen gemakkelijk aanpasbaar voor mensen met een 
handicap. Daarnaast verdienen kleinschalige woonzorgvoorzieningen de voorkeur boven 
grootschalige categoriale voorzieningen. Tot slot moet de woonomgeving goed toegankelijk 
en bereikbaar zijn. 

Het idee voor de woonservicezone is grotendeels gebaseerd op het ST AGG-model en de 
manier waarop in Scandinavië met wonen, zorg en welzijn wordt omgegaan. Een 
vergelijkbare benadering is die van zorgringen, waarbij een wijk wordt voorgesteld als een 
cirkel, en de zorg zich richting het middelpunt steeds meer concentreert. Dit soort modellen 
zijn zinvol om snel een eenvoudig beeld te geven van de mogelijkheden om wonen, zorg en 
welzijn in een wijk te realiseren, maar zijn te beperkt om de complexe werkelijkheid te 
omvatten. Iedere situatie vraagt om een unieke aanpak, waarbij de behoefte aan zorg en 
welzijn lang niet alleen kan worden uitgedrukt in cijfers. 

14 



De woonservicezone 

In de volgende paragraaf wordt ingegaan op het doel van de woonservicezone en de 
verschillende omschrijvingen die aan het begrip worden toegedaan. 

Een groot nadeel van de intramurale zorgverlening is dat mensen vaak gedwongen worden 
hun eigen woonomgeving te verlaten wanneer zij behoefte aan zorg krijgen. Een belangrijk 
doel van de woonservicezone is een redelijk alternatief te bieden voor intramurale 
voorzieningen, waarbij zorg niet langer geconcentreerd is in verpleeghuizen, 
verzorgingshuizen en instellingen voor gehandicapten en psychiatrische patiënten. Het 
aanbod moet zodanig zijn, dat iedereen de zorg die hij of zij nodig heeft in de eigen wijk kan 
vinden. 

Kenmerkend voor de woonservicezone is dat er geen blauwdruk bestaat voor de invulling, 
net zoals er waarschijnlijk geen blauwdruk bestaat voor de regie van dat traject. De 
verantwoordelijkheid voor de invulling ligt bij de partijen in het veld en zij doen dit op basis 
van hun eigen visie, ervaring en de lokale situatie. Het is een typisch open concept, dat enkel 
als een kader gezien moet worden.9 Dit verklaart misschien ook waarom er zoveel 
verschillende omschrijvingen van de woonservicezone bedacht zijn en waarom zelfs de 
naamgeving onder experts een discussiepunt blijft (de woonservicezone staat namelijk ook 
wel bekend als woonzorgzone, dienstenzone of levensloopbestendige wijk). Toch leiden al 
die verschillende omschrijvingen naar een aantal gemeenschappelijke kernwoorden: 

• 
• 
• 
• 
• 

gebiedsgerichte ontwikkeling 
vraaggericht I naar behoefte I op maat 
samenhangend geheel van woon-, zorg en welzijnsvoorzieningen 
zelfstandigheid 
voor bewoners met en zonder zorgbehoefte 

Op basis van deze kernwoorden wordt in dit onderzoek de volgende omschrijving van de 
woonservicezone gehanteerd: 

"Vraaggerichte integratie van woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen in een wijk, die door bewoners 
op maat zijn af te nemen, zodat ook bewoners met een zorgbehoefte zo lang mogelijk hun 
zelfstandigheid kunnen behouden in een prettige woon- en leefomgeving, waarin de zorg niet 
overheerst." 

De ontwikkeling van een woonservicezone is een complex proces, waarbij verschillende 
partijen moeten samenwerken om wonen, zorg en welzijn bij elkaar te brengen. Zoals al 
eerder opgemerkt is voor dit proces geen vaststaande formule te geven, aangezien elke 

9 Soeterboek, R. (2005) Woonservicezones: geen blauwdruk maar open proces. Real Estate Magazine, No. 40, 
p.l8-2l. 
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situatie om een andere aanpak vraagt. Zo kunnen er tussen projecten grote verschillen 
bestaan in bevolkingsopbouw, bewonerswensen, al aanwezige voorzieningen, de 
woningvoorraad, gebiedsafbakening, etc. De invulling van het traject dient steeds 
nauwkeurig te worden afgestemd op de lokale situatie. 

Wel zijn er in dit traject een aantal fasen te onderscheiden. In verschillende publicaties over 
woonservicezones wordt aandacht besteed aan deze fasering, maar globaal gezien komen 
die aardig overeen. Smeets (2005) hanteert de volgende indeling: 

Figuur 3. Fasering bij ontwikkeling woonservicezone. 

Oprichten projeetOl ÇJJiliS<:ltiC 

Tactisch 

Operationeel 

Oorspronkelijke figuur: Smeets, J. (2005) Succes- en faalfactoren bij de implementatie van woonservicezones. Real 
Estate Magazine, Vol. 8, No. 40, pp. 14-17. 

Deze opdeling in fasen is vergelijkbaar met die van binnenstedelijke 
herstructureringsprojecten, welke eveneens complex zijn. Belangrijk zijn de go/no-go 
momenten aan het eind van de initiatief- en definitiefase, waarbij gezamenlijk besloten moet 
worden om al dan niet door te gaan. Het is van belang dat hierover overeenstemming bereikt 
wordt, aangezien het essentieel is dat alle partijen zich vanaf het begin verantwoordelijk 
voelen voor de realisatie van de woonservicezone en ook in latere fasen bereid zijn om hier 
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energie en middelen in te steken. Een andere succesvoorwaarde is volgens Smeets (2005) 
bovendien een goede afstemming binnen en tussen deelnemende partijen op strategisch, 
tactisch en operationeel niveau. Op strategisch niveau dienen visies te convergeren, op 
tactisch niveau moeten planningen op elkaar zijn afgestemd en moeten financiële middelen 
beschikbaar zijn, en op operationeel niveau dient het werkapparaat bereid te zijn om mee te 
werken.10 Nouws en van der Linden (2003) pleiten daarnaast in de ontwerpfase voor een 
opsplitsing van het project in deelprojecten of modules. Bij elk deelproject zitten dan alleen 
partijen die daarin een rol spelen aan tafel, wat het project beter beheersbaar maakt.11 Tot slot 
is het volgens Smeets (2005) van belang dat het beheer van de woonservicezone en de 
daarmee samenhangende werkwijze verankerd worden in het reguliere gebiedsbeleid. 
Goede voorlichting is daarbij een belangrijk punt van aandacht, aangezien de implementatie 
van een woonservicezone alleen succesvol genoemd kan worden, als bewoners van de wijk 
weten welke voorzieningen er zijn en hoe ze daarvan gebruik kurmen maken. 

Realisatie van bovengenoemde succesvoorwaarden vereist duidelijkheid omtrent de regie 
van het traject in elke fase, waarbij een heldere taakverdeling en taakcoördinatie onmisbaar 
is. 

De ontwikkelingen op het terrein van wonen en zorg gaan snel. Daarmee gepaard is ook de 
wet- en regelgeving op dat terrein de laatste jaren aan veel veranderingen onderhevig. Dit 
heeft gevolgen voor de bestaande verhoudingen tussen partijen in het wonen-, zorg- en 
welzijnsveld. In dit kader worden alleen die ontwikkelingen besproken, waarvan de effecten 
mogelijk doorwerken in de samenwerking tussen partijen om een woonservicezone te 
ontwikkelen. Het gaat hierbij om de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) en de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), waarvan hieronder beknopt de 
inhoud, kansen en bedreigingen besproken worden. 

2.4.1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

De Wmo is ingevoerd op 1 januari 2007, en heeft tot doel mensen zo lang mogelijk 
zelfstandig te laten wonen en werken, om zo de regie over hun eigen leven kurmen houden. 
'Meedoen' is dan ook de kortst mogelijke samenvatting van de Wmo. In de Wmo zijn 
ondergebracht de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), delen uit de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en een aantal subsidieregelingen.U De 
rijksoverheid wil meer zaken decentraal laten uitvoeren om zo een betere aansluiting te 
vinden bij de lokale situatie. De verantwoordelijkheid voor maatschappelijke ondersteuning 
wordt daarbij meer dan voorheen in handen van de gemeente gelegd, die binnen een 

10 Smeets, J. (2005) Succes- en faalfactoren bij de implementatie van woonservicezones. Rea/ Estate Magazine, Vol. 
8, No. 40, pp. 14-17. 
11 Nouws, H. en van der Linden, M. (2003) Aan de slag met woonzorgzones; instrumenten voor initiatiefnemers. 
Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg, Utrecht. 
12 Jonker, K. et al. (2005) De Wmo en de gemeentelijke organisatie. Onderzoeks- en Adviesbureau van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Den Haag. 
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richtinggevend wettelijk kader grote vrijheid krijgt om beleid te ontwikkelen en uit te voeren 
op het terrein van maatschappelijke ondersteuningP 

Bij de invoering van de Wmo is in eerste instantie alle aandacht uitgegaan naar de 
aanbesteding van de huishoudelijke verzorging. Voorheen lag de verantwoordelijkheid voor 
de toedeling van huishoudelijke verzorging bij 31 zorgkantoren, terwijl die nu in handen is 
komen te liggen van 443 gemeenten, die elk hun eigen beleid moeten formuleren. Hoewel de 
Wmo hier niet toe verplicht, schrijft Europese regelgeving voor dat als een overheid een 
dienst aanbiedt, bijvoorbeeld thuiszorg of welzijnswerk, de aanbieders via aanbesteding 
gegund moeten worden.14 Voor zorginstellingen is er begin dit jaar dus aanzienlijk wat 
veranderd. Door de overgang van de relatief eenvoudige relatie met één zorgkantoor naar 
meerdere relaties met verschillende gemeenten die elk hun eigen beleid voeren, is de 
complexiteit behoorlijk toegenomen. Daarmee hangt ook samen de overgang van redelijk 
zekere productieafspraken met het zorgkantoor naar aanbestedingsprocedures van 
gemeenten, waarvan de uitkomsten per definitie onzeker zijn. Bestaande 
samenwerkingsrelaties komen onder druk te staan, doordat partijen elkaars concurrenten 
zijn geworden bij de lokale aanbesteding. Voor welzijnsorganisaties geldt dit nog meer, 
aangezien die voor hun functioneren het meest subsidieafhankelijk zijn. Kritiek van zorg- en 
welzijnsinstellingen is dan ook dat door de introductie van marktwerking goede 
verhoudingen verstoord worden. Dit terwijl de Wmo juist een meer integrale aanpak van 
wonen, zorg en welzijn beoogt, met daarbij een betere aansluiting op de lokale situatie. 

Ondanks deze kritiek biedt de Wmo toch ook kansen voor een verdergaande samenwerking 
op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Veel hierbij hangt af van de wijze waarop de 
gemeenten invulling gaan geven aan hun rol als regisseur. Tot nu toe zien gemeenten de 
Wmo nog vooral als een financiële beheersingsopgave, waarbij bijna alle aandacht uitgaat 
naar een goede overheveling van de huishoudelijke verzorging uit de AWBZ naar de Wmo.15 

Als dit eenmaal goed op de rails staat, kunnen gemeenten zich echt gaan bezighouden met 
het formuleren van een samenhangend Wmo-beleid, waarvoor zij tot 1 januari 2008 de tijd 
hadden. De echte verandering moet dus eigenlijk nog komen. Meer marktwerking zorgt 
ervoor dat aanbieders van wonen, zorg en welzijn vraaggerichter moeten gaan werken, wat 
vraagt om integraal maatwerk op wijkniveau, en dus het verkennen van nieuwe 
samenwerkingsrelaties. Een gebiedsgerichte aanpak en betrokkenheid van lokale instanties 
zijn hierbij onmisbaar. Gemeenten kunnen hierin sturen door criteria te stellen aan de 
aanbesteding, waarbij aanbieders worden aangespoord tot het leveren van een Wmo-breed 
aanbod, bijvoorbeeld in relatie tot de ontwikkeling van woonservicezones. Op die manier 
zullen aanbieders van verschillende voorzieningen in coalities moeten deelnemen aan het 
aanbestedingstraject, waarbij nagedacht moet worden waar partijen elkaar kunnen 
versterken.16 De Wmo biedt dus ook zeker kansen voor nieuwe samenwerkingsverbanden op 
het terrein van wonen en zorg, waarvan het succes deels afhangt van de manier waarop de 

13 Stein. H. (2004) Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Wat gaat er door de WMO veranderen? Spectrum 
Actueel, No. 4, pp. 6-7. 
14 Harkes, D. en Jansen, P. (2007) Betere lokale samenwerking; WMO maakt nog niet het verschil. Aedes
magazine, No. 11, pp. 66-69. 
15 Pattje, W. (2006) Wmo-proof, maar hoe? Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Utrecht. 
16 Hendrixen, P. en de Kam, G. (2007) Woonservicegebieden in het perspectiefvan nieuw beleid. Samenwerken 
of samen concurreren? Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, No. 2, pp. 30-34. 
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gemeente omgaat met het Wmo-beleid, maar ook van het ondernemerschap en innovativiteit 
van de lokale aanbieders. 

2.4.2 Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) 

De WTZi is in werking getreden op 1 januari 2006 en vervangt de oude Wet 
Ziekenhuisvoorzieningen (WZV), waarin de bouw van intramuraal zorgvastgoed was 
geregeld. De wet heeft voomarnelijk gevolgen voor zorginstellingen, maar raakt zijdelings 
ook aan woningcorporaties. Het doel van de nieuwe wet is het geleidelijk aan creëren van 
meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor zorginstellingen, door steeds minder 
overheidsbemoeienis met de capaciteit en bouw van zorginstellingenP 

Het bouwregime, dat zorginstellingen verplicht een vergunning aan te vragen voor de bouw 
van hun vastgoed, gaat de komende jaren flink veranderen. Bij de WZV hoorde een 
behoorlijk centralistische visie, met veel sturing vanuit de overheid. Een vergunning krijgen 
was niet gemakkelijk, maar als deze eenmaal verleend was, leidde dit tot een gegarandeerde 
vergoeding van de bouw: afschrijving, rentelasten en kapitaallasten. Daarbij hoorde ook een 
regeling die saneringskosten van de huisvesting dekt, bij veroudering van het vastgoed. 
Zorginstellingen liepen daardoor dus geen risico's op hun investeringen. Met de komst van 
de WTZi gaat dit langzaamaan veranderen; het bouwen en exploiteren van vastgoed wordt 
steeds meer eigen verantwoordelijkheid van de zorginstelling. Vanaf 2009 vindt geen 
nacalculatie op de kapitaallasten meer plaats. In plaats daarvan moeten kosten worden 
gedekt uit een normatieve kostenvergoeding per cliënt, de zogenaamde prestatiebekostiging. 
Zorginstellingen die goed presteren krijgen dus meer inkomsten om hun investeringen te 
bekostigen. Instellingen die minder presteren hebben op deze wijze een financiële prikkel, 
om meer klantgericht te gaan werken en zo meer geld binnen te brengen.18 

Met de WTZi krijgen zorginstellingen dus meer vrijheid in de invulling van hun beleid, 
waarbij de overheid nog wel eisen stelt ten aanzien van de kwaliteit, maar de details overlaat 
aan de instellingen zelf. De filosofie hierachter is de overgang van aanbodsturing naar 
vraagsturing.19 De kwaliteit moet hoog gehouden worden door het centraal stellen van de 
klant, wat logischerwijs resulteert in meer concurrentie tussen zorginstellingen. Enerzijds 
biedt dit kansen om te ondernemen en strategisch om te gaan met het vastgoed. Anderzijds 
heerst er nog veel onzekerheid over de hoogte van de normatieve vergoeding, en maken 
instellingen zich zorgen over leegstand (die in de toekomst niet meer vergoed wordt) en hun 
soms functioneel verouderde huisvesting. Hierdoor stellen veel zorginstellingen zich 
afwachtend op. De WTZi raakt daarnaast ook de corporaties, aangezien zij als ontwikkelaars 
en toekomstige verhuurders van zorgvastgoed vaak relaties aangaan met zorginstellingen.20 

Beide zullen met de komst van deze nieuwe wet moeten gaan nadenken over de manier 
waarop zij willen omgaan met zorgvastgoed. 

17 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. http://www.minvws.nl (geraadpleegd op 2 nov~mber 2007) 
18 Interview met Drs. D.A. (Daniëlle) Harkes, Manager Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Utrecht. (26 
juli 2007) 
19 Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. http://www.kcwz.nl (geraadpleegd op 2 november 2007) 
20 Hendrixen, P. en de Kam, G. (2007) Woonservicegebieden in het perspectiefvan nieuw beleid. Samenwerken 
of samen concurreren? Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, No. 2, pp. 30-34. 
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Deze paragraaf gaat in op de rollen van kernpartijen in het proces om wonen, zorg en 
welzijn bij elkaar te brengen. Aangezien in het kader van dit onderzoek is gekozen voor een 
afbakening op gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen, worden andere partijen 
hier buiten beschouwing gelaten. Er wordt ingegaan op de taakstelling van de verschillende _ 
partijen, daarbij meegenomen de beleidsveranderingen die hebben geleid tot andere rollen 
en veranderingen in de verhoudingen tussen die partijen. 

2.5.1 Gemeenten 

De laatste jaren hevelt de rijksoverheid steeds meer taken en bevoegdheden over naar de 
gemeenten, die naast meer verantwoordelijkheden ook meer vrijheid krijgen om hun eigen 
beleid te ontwikkelen. De gedachte hierachter is dat op deze wijze meer aansluiting 
gevonden kan worden bij de lokale situatie. De Wmo speelt hierop in, maar daarnaast is ook 
de decentralisatie van het woonbeleid hiervan een goed voorbeeld. Hoewel gemeenten 
daarin nu zelf meer mogen bepalen waaraan zij hun geld besteden, is de omvang van de 
financiële middelen juist sterk afgenomen. Woninggebonden subsidies en objectsubsidies 
zijn afgeschaft, waardoor de invloed van de gemeente op het niveau van een complex 
woningen sterk is teruggebracht.21 22 

Onder meer hebben deze wijzigingen in het rijksbeleid ervoor gezorgd dat de positie van de 
gemeente ten opzichte van andere partijen in het proces van gebiedsantwikkeling sterk is 
veranderd. Waar de gemeente voorheen een dusdanige macht had die een hiërarchische 
vorm van sturing mogelijk maakte, is ze nu meer een gelijkwaardige speler in een netwerk 
van partijen, wat vraagt om een andere houding ten aanzien van sturing. Hoewel de 
financiële sturingsmogelijkheden op een aantal gebieden zijn afgenomen, heeft de gemeente 
ten aanzien van onderwijs en welzijn nog wel mogelijkheden om ook financieel te sturen. 
Daarnaast kan de gemeente via bestemmingsplannen, vergunningen en verordeningen nog 
een zekere hindermacht uitoefenen, en kan ze met de criteria voor de aanbesteding van de 
Wmo een richtinggevend kader scheppen. Toch neemt dit niet weg dat de gemeente naast 
financieel te sturen, nu ook meer moet gaan sturen op kwaliteit. 

Een belangrijke taak van de gemeente is het ontwikkelen en uitvoeren van lokaal beleid op 
(onder meer) de werkterreinen wonen, verkeer, openbare orde, welzijn, onderwijs en 
cultuur. Verder gaat de gemeente over publiekrechtelijke procedures en is ze 
vertegenwoordiger van het publieke belang. Daarnaast moet de gemeente met het 
gemeentelijk grondbedrijf ook haar grondexploitatie nog sluitend zien te krijgen. De 
gemeente opereert daarmee op verschillende niveaus: als beleidsontwikkelaar, als 
regelgever, ontwikkelaar en als beheerder. Deze uiteenlopende taken geven de gemeente 
soms een dubbele positie, waardoor zij soms met verschillende gezichten naar buiten toe 
treedt. Doordat de samenwerking tussen verschillende afdelingen nogal eens te wensen 

21 Ouwehand, A. en van Daalen, G. (2000) Ordening en sturing in de Haagse volkshuisvesting. Delft University 
Press (Delft) 
22 Dit gold overigens alleen voor de grotere zogenaamde budgetgemeenten, bij de kleinere gemeenten werden 
deze subsidies door de provincie uitgekeerd. 
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overlaat, worden fysieke en sociale aspecten vaak niet goed op elkaar afgestemd, terwijl dit 
bij de ontwikkeling van een woonservicezone juist van groot belang is. Deze zogeheten 
"verkokering" binnen gemeenten bemoeilijkt soms een integrale benadering van wonen, 
zorg en welzijn.23 

In het kort kan in elk geval worden gezegd dat bepaalde beleidswijzigingen ervoor hebben 
gezorgd dat gemeenten meer vrijheid, maar minder macht hebben gekregen in de 
ontwikkeling en uitvoering van hun beleid. Bepaalde structuren zijn verouderd, en veel 
gemeenten zijn nog zoekende naar een rol die past bij deze veranderingen in beleid. 
Onderstaande figuur geeft deze veranderingen nog eens overzichtelijk weer. 

Figuur4. Oude versus nieuwe positie gemeente. 

• Uitvoerende van rijksbeleid 
• Veel financiêle 
sturingsmogelijkheden 

2.5.2 Woningcorporaties 

Woningcorporaties hebben in de afgelopen decennia een behoorlijke ontwikkeling 
doorgemaakt. Met de bruteringsoperatie in 1993 zijn bestaande subsidieverplichtingen van 
het Rijk weggestreept tegen de uitstaande rijksleningen die de corporaties hadden, wat de 
lijn heeft ingezet voor de verzelfstandiging van corporaties. Corporaties bevinden zich nu op 
het middenveld tussen markt en overheid, en zijn een stuk ondernemender geworden. 
Daarbij hebben ze door het aangaan van fusies, resulterend in meer mankracht en geld, flink 
aan macht gewonnen. Hun positie ten opzichte van de gemeente is daardoor veranderd; de 
corporatie is meer en meer een gelijkwaardige partij geworden, waarmee de gemeente moet 
onderhandelen.24 

Met de verzelfstandiging kregen corporaties er naast hun maatschappelijke doelstelling een 
bedrijfsmatige doelstelling bij, aangezien zij vanaf dat moment zelf financieel 
verantwoordelijk werden voor de continuïteit van hun organisatie. Naast volkshuisvesting 
kwam er meer ruimte om ook commerciële activiteiten te ontplooien en na een aantal jaren 
van intern reorganiseren vormt de klant steeds meer het middelpunt van beleid. Al jaren 
bestaat er een politieke discussie of met de commerciële activiteiten die corporaties 
ondernemen de maatschappelijke doelstelling niet teveel in het geding komt, en of 
corporaties met de brutering niet teveel zijn vrijgelaten. Met de Nota Wonen in 2000 en het 
toevoegen van het zesde prestatieveld wonen en zorg in het Besluit Beheer Sociale 

23 Bemmel, van J. en Muller, M. (2005) Gemeente en corporaties vernieuwen de stad; samenwerking binnen de 
stedelijke vernieuwing. Onderzoeksinstituut OTB (Delft) 
24 Bemmel, van J. en Muller, M. (2005) Gemeente en corporaties vernieuwen de stad; samenwerking binnen de 
stedelijke vernieuwing. Onderzoeksinstituut OTB (Delft) 
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Huursector (BBSH) in 2001, probeert de politiek daarom de druk op corporaties weer wat op 
te voeren om meer te doen met hun maatschappelijke gelden, en niet alleen maar 
ondernemer te zijn.25 

Ook bij de samenwerking tussen corporaties en de gemeente speelt deze discussie duidelijk 
nog een rol. De gemeente ziet de corporatie nog te vaak als "wandelende spaarpot", die 
oneindig veel kan investeren met daarbij de maatschappelijke doelstelling voorop. 
Corporaties geven aan best bereid te zijn om onrendabel te investeren in de 
wijkvernieuwing; in het kader van klantgerichtheid zijn zij naast wonen ook steeds meer 
gaan kijken naar diensten, bijvoorbeeld zorg en welzijn, om zo de leefbaarheid van wijken te 
vergroten. Wel hebben zij daarnaast ook rekening te houden met de financiële continuïteit 
van hun organisatie, en zijn zij van mening dat onrendabele investeringen af en toe wel 
beloond moeten worden met een voorrangspositie bij projecten die wel rendabel zijn. De 
gemeente houdt in hun ogen nog teveel vast aan oude verhoudingen. De gemeente is 
daarentegen van mening dat corporaties zich gedragen als commerciële marktpartijen, door 
het eigenbelang zwaarder te laten wegen dan het belang van de stad. Het mag duidelijk zijn 
dat deze verschillende denkbeelden de samenwerking soms bemoeilijken.26 

Waar het gaat om de samenwerking op het gebied van wonen, zorg en welzijn, zijn 
corporaties over het algemeen blij met de komst van de Wmo. Dit betekent dat de gemeente 
zich nu in elk geval om de zorg bekommert, wat voorheen niet altijd het geval was. 
Zorginstellingen en corporaties vonden elkaar wel al eerder, en doordat de gemeente zich er 
toen weinig mee bemoeide, trokken corporaties regelmatig de regie naar zich toe. Hoewel 
corporaties blij zijn dat de gemeente nu ook verantwoordelijk is voor zorg en welzijn in de 
wijk, is het vertrouwen in de gemeentelijk regierol niet overal even groot, met name omdat 
voor de gemeente veel nog nieuw is in dit veld. Daarnaast zijn corporaties bang dat 
waardevolle samenwerkingsverbanden met zorginstellingen verloren gaan door de 
openbare aanbesteding vanuit de Wmo.27 

Desondanks zijn corporaties ervan overtuigd dat samenwerking met de gemeente en 
zorginstellingen onmisbaar is om wonen, zorg en welzijn bij elkaar te brengen en om zo de 
leefbaarheid van wijken te vergroten. Die leefbaarheid van wijken is voor corporaties van 
groot belang, aangezien klanttevredenheid steeds meer voorop staat en leefbaarheid van de 
wijk voor een groot deel het woongenot bepaalt. Wel moeten investeringen in leefbaarheid 
van de wijk min of meer gecompenseerd worden door rendabele vastgoedinvesteringen, om 
zo ook aan de bedrijfsmatige doelstelling te kunnen voldoen. In onderstaande figuur worden 
de oude en de nieuwe positie weergegeven. 

25 Interview met Drs. D.A. Harkes (26 juli 2007) Manager Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. (Utrecht) 
26 Bortel, vanG. en Elsinga, M. (2005) Prestaties van corporaties in de stedelijke vernieuwing; Casestudie Den 
Haag. Onderzoeksinstituut OTB (Delft) 
27 Louman, W. en Simoens, F. (2007) Wmo: Gevolgen en kansen voor Haag Wonen. Corpovenista (Den Haag) 
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Figuur5. Oude versus nieuwe positie woningcorporatie. 
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2.5.3 Zorginstellingen 

· Zelfstandige onderneming, 
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ontplooiing allerhande 
commerciële activiteiten 
- Meer aandacht voor 
maatschappelijk vastgoed en 
diensten (scholen, zorg, etc.) 

Voor zorginstellingen is er de afgelopen jaren misschien nog wel het meest veranderd, met 
name door ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, zoals ook al eerder aan bod kwam. 
Daarnaast zijn zorginstellingen verantwoordelijk voor het opvangen van de effecten van 
extramuralisering en van het scheiden van wonen en zorg. Het ontwikkelen van geschikte 
woon-zorgconcepten vraagt daarbij om een verdergaande samenwerking met 
woningcorporaties. Ook voor woningcorporaties is die samenwerking onmisbaar, aangezien 
ten aanzien van wonen en zorg wel prestaties verwacht worden, maar zij uitsluitend actief 
morgen zijn op het gebied van volkshuisvesting, en dus geen zorg mogen aanbieden of 
verkopen.28 

Zowel de Wmo als de WTZi stimuleren een meer klantgericht beleid van zorginstellingen. In 
de toekomst zullen zorginstellingen steeds meer worden afgerekend op hun prestaties, wat 
enerzijds ruimte laat voor ondernemerschap, maar anderzijds ook zorgt voor veel 
onzekerheid, met name over de vastgoedpositie. Een sterke vastgoedpositie geeft een 
zorginstelling meer macht in het onderhandelingsproces, maar daartegenover staan wel de 
risico's van leegstand of functioneel verouderde huisvesting met een te hoge boekwaarde. 
Een andere optie is het huren van woonruimte van een corporatie, om dat vervolgens weer 
te verhuren aan mensen die bij hen zorg willen inkopen. Een derde optie is om het wonen 
geheel over te laten aan de corporatie, om zo alleen zorg aan huis te leveren. Allerlei keuzes 
waarvan zorginstellingen de gevolgen voor hun organisatie nog moeten inventariseren. 

Hoewel zorginstellingen in vergelijking met de gemeente en woningcorporatie over het 
algemeen een kleinere machtsbasis hebben, zijn zij van groot belang voor het samenbrengen 
van sociaal en fysiek bij de ontwikkeling van een woonservicezone. Samen met 
welzijnsinstellingen zijn zij het best op de hoogte van waar behoefte aan is in een wijk, en het 
succes van een woonservicezone staat of valt uiteindelijk met de invulling van de sociale 
kant, en in mindere mate de fysieke. In onderstaande figuur weer de oude en nieuwe positie. 

28 Hogema, 1. (2007) Corporaties en zorgins tellingen: partners in woonzorg? Kolsloot Innovatie en 
Ontwikkeling I Rogerna Consult Uithoorn (Amersfoort) 
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Figuur 6. Oude versus nieuwe positie zorginstellingen. 
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In dit hoofdstuk is in het kort een beeld geschetst van de woonservicezone als opkomend 
woon-zorgconcept in Nederland, waarbij de focus is gelegd op de door wet- en regelgeving 
veranderende rollen en taken van de belangrijkste spelers bij de ontwikkeling van een 
woonservicezone. Afgezien van de complexiteit en vaak lastige ruimtelijke inpassing, ligt de 
grootste uitdaging in het samenspel tussen een verscheidenheid aan partijen, met ieder hun 
eigen belang en motivatie. 

Korte termijn doelen van de gemeente gaan soms in tegen lange termijn doelen van de 
woningcorporatie, die met haar zakelijke organisatie nog weleens botst met een 
zorginstelling, waar zorgverlening voorop staat en de mens centraal. Ook de afstemming 
tussen sociale en fysieke aspecten blijkt vaak een lastig punt. Daar komt bij dat door 
beleidsveranderingen en veranderingen in de wet- en regelgeving partijen steeds opnieuw 
hun positie moeten bepalen in het ontwikkelingsproces, wat vaak voor vertragingen zorgt. 
Onduidelijkheid over de eigen rol en die van de ander maakt het organiseren van 
succesvolle samenwerking tot een ingewikkeld vraagstuk. 

Desondanks zijn alle partijen ervan overtuigd dat een integraal aanbod van wonen, zorg en 
welzijn alleen gerealiseerd kan worden door daar samen aan te werken. De motivatie is er 
dus wel, maar er moet gezocht worden naar manieren waarop partijen elkaar kunnen 
versterken, zonder elkaar daarbij steeds voor de voeten te lopen. Inzicht in de belangen van 
de ander is de eerste stap naar een goede organisatie van samenwerking, waarbij een heldere 
taakverdeling en duidelijkheid omtrent de regie van het proces essentieel is. 
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3. REGIE IN NETWERKEN 

Dit hoofdstuk vormt samen met het vorige hoofdstuk het theoretisch kader, wat de basis legt 
voor het empirische deel van dit onderzoek. Allereerst zal worden ingegaan op het begrip 
regie, wat zich evenals het begrip woonservicezone niet eenvoudig laat uitleggen. 
Vervolgens wordt ingegaan op een aantal theoretische benaderingen en typen van regie 
gevonden in Nederlandse literatuur, waarna ook kort wordt ingegaan op een aantal 
benaderingen uit internationale literatuur. Tot slot worden beleidsnetwerken en 
netwerkmanagement besproken als mogelijk analysekader voor de samenwerking bij 
woonservicezones. 

Regie is de laatste jaren een belangrijk thema binnen onderzoek naar gebiedsantwikkeling en 
stedelijke vernieuwing. Opvallend is echter dat er nog steeds geen eenduidige definitie van 
het begrip regie te vinden is. De definities die in publicaties genoemd worden lopen soms 
zelfs sterk uiteen. Niet alleen onder onderzoekers zijn de meningen divers, ook bij 
gemeenten verschillen de omschrijvingen die aan het begrip regie worden toegedaan sterk. 

Hupe en Klijn (1997) waren de eersten die een conceptualisering gaven van het begrip 
besturen als "regisseren". Hun analyse diende ter ondersteuning van de nieuwe taken en 
rollen van gemeenten op het gebied van jeugdbeleid. Een regisseur heeft volgensHupeen 
Klijn (1997) een rol als "intermediair tussen verschillende betrokken organisaties bij een 
beleidsproces, die als een actor actief probeert condities voor succesvolle interacties tussen 
actoren te verbeteren." 29 Pröpper et al. (2004) hebben onderzoek verricht naar onder meer 
wat Nederlandse gemeenten verstaan onder het begrip regieroL Hoewel de meeste 
gemeenten wel een beeld hadden bij de term regierol, gaven een aantal respondenten aan het 
een diffuus begrip te vinden, waarvan zij niet wisten wat daaronder verstaan werd. Een 
containerbegrip wordt het ook wel genoemd, waar iedereen op eigen wijze invulling aan kan 
geven, iets wat in de praktijk dan ook gebeurt.30 

De regie bij de ontwikkeling van een bepaald gebied is veelal gericht op het beheersen van 
een aantal aspecten (kwaliteit, geld, tijd, organisatie en informatie), en meestal nodig 
wanneer er meerdere partijen betrokken zijn.31 Vaak wordt de focus in onderzoek gelegd op 
gemeentelijke regie, wat ook in veel definities terug te zien is. Voorheen waren gemeenten 
voomarnelijk afhankelijk van rijkssubsidies, en konden zij lokale partijen daarmee vrij direct 
sturen. Met het wegvallen hiervan zijn gemeenten bij de stedelijke vernieuwing veel meer 
afhankelijk van het gedrag en de belangen van marktpartijen, en lijkt een regisserende rol 

29 Hupe, P.L. en Klijn, E.H. (1997) De gemeente als regisseur van het preventiefjeugdbeleid Projectgroep 
ontwikkeling preventieflokaal jeugdbeleid. Sardes (Utrecht) 
30 Pröpper, I., Liljens, B. en Weststeijn, E. (2004) Lokale regie uit macht of onmacht? Onderzoek naar de 
optimalisering van de gemeentelijke regiefunctie. Partners+Pröpper, Bestuurskundig onderzoek en advies 
(Vught) 
31 Korthals Altes, W. et al. (2004) Organisatie van prestatie; Regie in de stedelijke ontwikkeling. VNG 
Uitgeverij (Den Haag) 

25 



Regie in netwerken 

meer op zijn plaats. De vraag is alleen of deze regisserende rol per definitie bij een gemeente 
zou moeten liggen; waarom niet bij een woningcorporatie of andere marktpartij als die 
daarvoor de beste papieren heeft? In dit onderzoek wordt daarom een definitie gehanteerd 
die het regisseursschap als zodanig in het midden laat. Een vergelijking van verschillende 
definities leidt toch tot een aantal gemeenschappelijke kernwoorden: sturing. wisselwerking 
tussen actoren, focus op het geheel en het realiseren van doelstellingen. De definitie van 
Pröpper et al. (2004) sluit daar goed bij aan en is als volgt:32 

"Een bijzondere vorm van sturen en gericht op de afstemming van actoren, hun doelen en handelingen 
tot een min of meer samenhangend geheel, met het oog op een bepaald resultaat." 

Een aantal publicaties ziet een parallel met de regisseursrol in een theater, zij het met een 
aantal kenmerkende verschillen. Niet alleen is de regisseur vaak ook speler in het project, 
maar zijn de partijen naast spelers ook producers omdat ze risicodragend investeren. 
Daarnaast heeft de regisseur vaak niet de mogelijkheid om het script zelfstandig te bepalen, 
en heeft ze de spelers niet altijd voor het uitkiezen.33 Zo'n situatie vergt veel meer dan wat 
van een regisseur in bijvoorbeeld een toneelstuk verwacht wordt. De rol van regisseur blijkt 
dan ook, evenals het begrip, niet eenvoudig in te vullen. 

Om het begrip regie wat meer inhoud te geven en handvatten te bieden aan diegenen die een 
regisserende rol moeten vervullen, wordt in onderzoek veel aandacht besteed aan 
typologieën en indelingen. Allereerst is het van belang om inzicht te hebben in waarop de 
regie precies betrekking heeft. Korthals Altes et al. (2004) maken hierbij onderscheid tussen 
een project en een proces. Wanneer sprake is van een duidelijke afbakening. een duidelijk 
omschreven doel en eindresultaat en veel zekerheid ten aanzien van het programma, wordt 
van een project gesproken. Een proces kenmerkt zich juist door veel keuzemogelijkheden en 
onzekerheden en is erop gericht partijen, doelen en ambities samen te brengen met als 
resultaat bijvoorbeeld een gezamenlijk gedeelde visie. Bij de ontwikkeling van een 
woonservicezone hebben de initiatieffase en definitiefase sterk een procesmatig karakter, 
terwijl de ontwerpfase en uitvoeringsfase juist een meer projectmatig karakter hebben. Bij 
regievoering op een proces staat het komen tot overeenstemming centraal, terwijl bij een 
project de regievoering voomarnelijk is gericht op de voorbereiding en uitvoering om een 
concreet doel te realiseren. 

Een ander veel gemaakt onderscheid is dat tussen indirecte en directe regie. Als een 
regisseur ervoor kiest om zijn regierol uit te besteden aan een andere partij, is er sprake van 
indirecte regie. Dit kan een onafhankelijk procesmanager zijn, die door andere partijen 
misschien makkelijker aanvaard wordt dan de regisseur zelf. Weer een ander onderscheid is 

32 Pröpper, I., Litjens, B. en Weststeijn, E. (2004) Lokale regie uit macht of onmacht? Onderzoek naar de 
optimalisering van de gemeentelijke regiefunctie. Partners+Pröpper, Bestuurskundig onderzoek en advies 
(Vught) 
33 Korthals Altes, W. et al. (2004) Organisatie van prestatie; Regie in de stedelijke ontwikkeling. VNG 
Uitgeverij (Den Haag) 
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dat tussen beleidsregie en dagelijkse regie34; op strategisch en tactisch niveau kan 
beleidsregie worden uitgeoefend door een stuurgroep met daarin vertegenwoordigers van 
de kempartners, terwijl op operationeel niveau de dagelijkse regie in handen kan liggen van 
een projectleider. 

De in Nederland misschien wel meest bekende typologie van regie is die van Pröpper et al. 
(2004), die op basis van twee invalshoeken vier typen regie onderscheidt. De twee 
invalshoeken zijn: 
• doorzettingsmacht; in hoeverre kan de regisseur de andere relevante betrokken partijen 

zijn wil opleggen? 
• eigen script; in hoeverre stippelt de regisseur zijn eigen koers uit en kan hij zijn eigen 

beleidskader vormgeven? 

In onderstaande figuur kunnen die vier typen dan als volgt worden weergegeven: 

Figuur7. Regierollen. 
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Beheerslngsgerichte 

•·•• regisseur 
d (Inhoudelijk én procesmatig) 

(llt) . 
Visionaire regisseur 

(11) 
Uitvoeringsgerichte 

regisseur 

(IV} 
Faciliterende 

regisseur 

Uit: Pröpper, I., Liljens, B. en Weststeijn, E. (2004) Lokale regie uit macht of onmacht? Onderzoek naar de optimalisering 
van de gemeentelijke regiefunctie. Partners+Pröpper, Bestuurskundig onderzoek en advies (Vught) 

Een soortgelijke indeling is die van Kreeft et al. (2007), die ook het al dan niet aanwezig zijn 
van macht als belangrijke factor zien voor het aansturen van een ontwikkeling. Een tweede 
factor heeft betrekking op de mate waarin de wensen, belangen en standpunten van partijen 
met elkaar overeenkomen. Door deze twee factoren op een schaal tegen elkaar af te zetten, 
ontstaat een assenkruis met vier kwadranten, met elk een bijbehorend 
sturingsinstrumentarium. 

34 Weekers, S. (2002) Regievoering bij samenwerkingsprojecten wonen, welzijn en zorg. Innovatieprogramma 
Wonen en Zorg (IWZ), Utrecht. 
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Figuur 8. 
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Oorspronkelijke figuur: Kreeft, R., De Vries, A. en De Ceuster, E. (2007) Samenwerking tussen wonen, welzijn en zorg. 
Gerrichhauzen&Partners. Uitgeverij Euroform. 

Interessant aan deze indeling is dat ook uitspraken worden gedaan met betrekking tot de 
verschillende fasen van een samenwerkingstraject. Samenwerkingsrelaties veranderen van 
aard in verschillende fasen van het traject. In de initiatieffase wordt gebruikgemaakt van 
informele sturing om nader tot elkaar te komen, in de definitiefase worden vervolgens 
afspraken gemaakt over wederzijdse verplichtingen, waarbij belangen niet altijd 
overeenkomen en er dus onderhandeld moet worden. In de ontwerpfase ligt het accent op 
regisseren; binnen de afgesproken kaders krijgt het project vorm. Tot slot heeft in de 
uitvoeringsfase de projectleider formele bevoegdheden, en kan hij daarbinnen autoritair 
sturen. In bovenstaande figuur kan dus aan elk kwadrant een fase gekoppeld worden. In de 
praktijk zijn deze specifieke typen misschien lastig van elkaar te onderscheiden en doen zich 
vele varianten en mixen voor, toch geeft het conceptueel gezien een interessant beeld.35 

Een hele andere benadering wordt gegeven door Hupe en Klijn (1997), zoals al eerder 
genoemd de eersten die een conceptualisering gaven van het begrip besturen als 
"regisseren". In hun rapport worden een aantal uitgangspunten voor bestuurlijk handelen 
door een regisseur aangeduid als de vijf S-en van lokale regie:36 

35 Kreeft, R., De Vries, A. en De Ceuster, E. (2007) Samemverking tussen wonen, welzijn en zorg. 
Gerrichhauzen&Partners. Uitgeverij Euroform. 
36 Hupe, P .L. en Klijn, E.H. ( 1997) De gemeente als regisseur van het preventief jeugdbeleid. Projectgroep 
ontwikkeling preventief lokaal jeugdbeleid. Sardes (Utrecht) 
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• Stimuleren (initiatief); een actieve rol in het initiëren van nieuwe ontwikkelingen en het 
creëren van voldoende variëteit. 

• Sturen (richting aanwijzen); een intelligent gebruik van beschikbare 
sturingsinstrumenten en sturingsstrategieën. 

• Situeren (kennis van het beleidsnetwerk); visie op de sterke en zwakke kanten van het 
netwerk en waar het met netwerk naar toe zou moeten gaan. 

• Steun creëren (organisatie van participatie); het realiseren en behouden van steun van de 
betrokken organisaties. 

• Structureren (voorwaarden voor netwerkvorming); de vorming en onderhoud van het 
netwerk vormen een noodzakelijk onderdeel van de regisseursroL 

Hierbij geldt dat de laatste twee uitgangspunten (steun creëren en structureren) eerder een 
positieve waarde zullen aannemen, als de drie eerstgenoemde uitgangspunten (stimuleren, 
sturen en situeren) een positieve waardering hebben. Beleid krijgt vorm niet via een besluit 
vanaf een centraal punt, maar in een reeks beslissingen, door verschillende actoren en op 
uiteenlopende momenten genomen. 

Al deze verschillende indelingen proberen het begrip regie zowel vorm als inhoud te geven, 
en hebben als doel ondersteuning te bieden aan diegenen die een regisserende rol hebben in 
te vullen, in deze gevallen veelal gericht op gemeenten. Omdat er in Nederland nogal 
verschillend gedacht wordt over regie en hoe een regierol in te vullen, lijkt het interessant 
om eens te kijken hoe hier in internationale literatuur mee om wordt gegaan. De volgende 
paragraaf behandelt dan ook een aantal benaderingen van regie zoals die in internationale 
literatuur gevonden zijn. 

De letterlijke vertaling van het begrip "regisseren" naar het Engels is "to direct'', wat vaak 
verwijst naar het regisseren van een film of theaterstuk, en in sommige gevallen ook wel 
naar het aansturen of managen van bepaalde zaken. Een term die in deze context beter 
aansluit bij het begrip regie is "governance". Net als van het begrip regie is van gavernanee 
geen eenduidige definitie te vinden in de literatuur. Historisch gezien verwees gavernanee 
naar het top-down sturen van overheden in de naoorlogse periode. Tegenwoordig wordt 
gavernanee vaak gezien als sturingstheorie die verwijst naar een specifieke manier van 
kijken naar en begrijpen van bestuurlijke processen. Het idee van een gecentraliseerde 
overheid kwam steeds meer onder vuur te liggen en er kwam nieuwe aandacht voor 
alternatieve en meer coöperatieve vormen van maatschappelijk bestuur. Volgens Mayntz 
(1999) is gavernanee juist een alternatief voor het hiërarchische controle model en verwijst 
het met name naar de groeiende vermenging en wederzijdse afhankelijkheid van publieke en 
private actoren in de formatie en implementatie van beleid.37 Hajer en Wagenaar (2003) 
voegen daaraan toe dat er bij gavernanee geen voorgeschreven regels zijn die bepalen wie 
verantwoordelijk is, wie de baas is en hoe aansprakelijkheid wordt geregeld.38 

37 Mayntz, R (1999) Nieuwe uitdagingen voor de govemance theory. Beleid en Maatschappij, No.26, pp. 2-12. 
38 Hajer, M.A. en Wagenaar, H. (eds.) (2003) Deliberative Policy Analysis: Understanding Governance in the 
Network Society. Cambridge University Press. 
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Gavernanee is dus een meerduidig concept, maar heeft steeds betrekking op de interactie 
tussen publieke en private actoren. Binnen de gavernanee-benadering is in de loop der jaren 
een verscheidenheid aan stromingen ontstaan, waarbinnen drie hoofdstromingen te 
herkennen zijn: hiërarchie governance, network gavernanee en market governance. De 
hiërarchische vormen van gavernanee verwijzen naar de historische betekenis van het 
begrip, waarbij de overheid ten aanzien van sturing een centrale rol krijgt toebedeeld en 
veelal sprake is van top-down sturing. Daar lijnrecht tegenover staan de marktvormen van 
governance; een voorbeeld hiervan is new public management, dat het toepassen van 
managementconcepten uit de private sector op het functioneren van overheden centraal 
stelt. Kernbegrippen van deze benadering zijn prestatie- en klantgerichtheid, privatisering en 
deregulering. De netwerkbenadering van gavernanee wordt tegenwoordig gezien als het 
alternatief voor hiërarchische en marktvormen van governance. Het netwerkperspectief 
benadrukt met name de informele, gedecentraliseerde, horizontale verhoudingen en 
wederzijdse afhankelijkheid van publieke en private actoren in de ontwikkeling en 
uitvoering van nieuw beleid. Netwerken ontstaan waar actoren wederzijds van elkaar 
afhankelijk zijn en grenzen en verantwoordelijkheden voor het oplossen van problemen 
onduidelijk zijn. Het netwerkperspectief impliceert een polycentrische sturingsopvattin~ 
waarmee bedoeld wordt dat in de maatschappij een diversiteit aan sturende actoren 
aanwezig is.39 

Met name deze netwerkbenadering van gavernanee lijkt bij uitstek van toepassing op de 
rnanier waarop partijen samenwerken bij de ontwikkeling van een woonservicezone. Om die 
reden wordt hier dan ook wat dieper ingegaan op een aantal verschillende vormen van 
network governance. Provan en Kenis (2007) onderscheiden drie vormen van network 
govemance: participant-governed networks (PGN), lead organization-governed networks 
(LOGN) en network administrative organisation (NAO). Het onderscheid zit in de rnanier 
waarop een netwerk gemanaged wordt. Bij PGN is de regie gedeeld, worden beslissingen 
gezamenlijk genomen en zijn actoren gezamenlijk verantwoordelijk voor het managen van 
netwerkactiviteiten. Theoretisch gezien opereert het netwerk collectief en is er niet een 
enkele actor die het netwerk als geheel representeert. Macht in het netwerk, gerelateerd aan 
beslissingen op het netwerkniveau, is min of meer symmetrisch verdeeld. Bij LOGN worden 
belangrijke beslissingen en activiteiten op netwerkniveau gecoördineerd door één actor in 
het netwerk, die opereert als leidende organisatie. De leidende organisatie faciliteert de 
activiteiten van actoren in het netwerk die bijdragen aan het realiseren van netwerkdoelen. 
Vaak is bij LOGN sprake van asymmetrische machtsverhoudingen. Bij NAO is het 
uitgangspunt dat er een onafhankelijke administratieve entiteit wordt aangesteld om het 
netwerk en haar activiteiten te managen. Die onafhankelijke entiteit speelt een sleutelrol in 
het coördineren en behoud van het netwerk. Belangrijk is dat die entiteit geen deelnemende 
partij is in het netwerk. Die entiteit kan een organisatie zijn, maar kan ook bestaan uit één 
persoon, in dat geval bijvoorbeeld een externe procesrnanager. 

Inherent aan network gavernanee is een drietal belangrijke spanningsvelden, waar een 
netwerkmanager mee om moet gaan. De eerste is efficiëntie versus inclusiviteit; aan de ene 
kant is, t.a.v. output, efficiëntie duidelijk gewenst binnen een netwerk, maar aan de andere 

39 Hajer, M.A., van Tatenhove, J.P.M. en Laurent, C. (2004) Nieuwe vannen van Governance. In opdracht van 
MNP-RlVM (Universiteit van Amsterdam) 
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kant is het betrokken houden van deelnemers door gezamenlijke besluitvorming een 
voorwaarde voor continuïteit van het netwerk. Gezamenlijke besluitvorming waarbij continu 
alle partijen betrokken zijn, is tijdrovend en kan op die manier nog wel eens ten koste gaan 
van de efficiëntie. Het tweede spanningsveld is dat van interne versus externe legitimiteit. 
Als onafhankelijke organisaties met eigen doelen hebben alle netwerkdeelnemers zo hun 
eigen legitimiteitbehoeften, die niet altijd stroken met de legitimiteitbehoefte van het 
netwerk als geheel. Daarnaast bestaat er een spanningsveld tussen een focus op het 
opbouwen van interne netwerkrelaties en het opbouwen van geloofwaardigheid van het 
netwerk naar buiten toe. Het derde spanningsveld betreft flexibiliteit versus stabiliteit. 
Stabiliteit is noodzakelijk voor behoud van legitimiteit, zowel intern als extern, en is een 
voorwaarde voor het opbouwen van duurzame relaties binnen het netwerk. Aan de andere 
kant is het juist flexibiliteit die netwerken een voordeel biedt boven hiërarchieën, die vaak 
bureaucratisch zijn. Door flexibiliteit zijn organisaties in netwerken in staat om snel te 
reageren op zowel bedreigingen als kansen, wat ten goede komt aan de effectiviteit van het 
netwerk.40 

In onderstaande figuur zijn de verschillende vormen van gavernanee nog eens op een rijtje 
gezet. Daarbij is per type ook aangegeven waar in de spanningsvelden de nadruk op gelegd 
wordt. Network gavernanee heeft de laatste jaren steeds meer aan populariteit gewonnen, en 
wordt tegenwoordig veel gezien als dé vorm van hedendaags bestuur. In Nederland wordt 
het begrip gavernanee uitgelegd aan de hand van de termen beleidsnetwerken en 
netwerkmanagement. Aangezien dit een interessant kader lijkt te bieden waarbinnen 
samenwerking bij woonservicezones geanalyseerd kan worden, wordt hierop in de volgende 
paragraaf wat dieper ingegaan. 

Figuur9. Verschillende vormen van governance. 

40 Provan, K.G. en Kenis, P. (2007) Modes ofNetwork Govemance: Structure, Management, and Effectiveness. 
Joumal of Pub/ie Administration Research and Theory, August 2, 2007. 
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In bestuurskundige literatuur wordt op uiteenlopende wijzen aandacht besteed aan de 
begrippen beleidsnetwerken en netwerkmanagement In dit kader wordt volstaan met een 
uiteenzetting van de basisideeën en kenmerken, waarbij ook gekeken wordt in hoeverre deze 
ideeën bruikbaar zijn voor analyse van de samenwerking bij woonservicezones. 

Beleidsnetwerken kunnen volgens Klijn (1996) worden opgevat als "min of meer stabiele 
patronen van sociale relaties tussen wederzijds afhankelijke actoren, die zich formeren 
rondom beleidsproblemen en/of clusters van middelen die worden gevormd, in stand 
gehouden en veranderd door reeksen van spelen" .41 Netwerken hebben een aantal 
gemeenschappelijke kenrnerken:42 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

Een netwerk bestaat uit een aantal afzonderlijke actoren, ieder met hun eigen belang en 
verantwoordelijkheid; 
Actoren in een netwerk staan in een bepaalde afhankelijkheidsverhouding tot elkaar; 
Actoren zijn (actief of passief) betrokken bij een bepaald issue; 
Actoren staan niet in een hiërarchische verhouding tot elkaar; 
Elke actor beschikt over actie- en interactiemogelijkheden; 
Een netwerk vormt een specifiek, te onderscheiden geheel. 

Die wederzijdse afhankelijkheid is wat een netwerk duidelijk onderscheidt van enerzijds een 
markt, waar substitutiemogelijkheden aanwezig zijn, en anderzijds van een hiërarchie, waar 
relaties eenzijdig kunnen worden opgelegd.43 De hoeveelheid afhankelijkheidsrelaties en de 
mate van afhankelijkheid kunnen per situatie variëren. Autonomie, het vermogen 
zelfstandig en zonder inmenging van buitenaf uitkomsten te realiseren, wordt ingeleverd 
voor gedeelde ambities.44 Hoewel actoren niet in een hiërarchische verhouding tot elkaar 
staan, betekent dit niet dat er geen machtige actor in het netwerk zou kunnen zijn, maar dat 
er geen actor is die formeel sturingsbevoegdheden heeft om het gedrag van andere actoren te 
bepalen of te sturen.45 Het sturingsprobleem in een netwerk kan worden beoordeeld vanuit 
het perspectief van iedere actor afzonderlijk. Elke actor beoordeelt de andere actoren en de 
relaties tussen hen vanuit de eigen belangen en waarden. Omdat de belangen in een netwerk 
uiteenlopen en via strategisch gedrag op één lijn moeten worden gebracht, proberen alle 
actoren (in hun richting) te sturen. Onderlinge aanpassing is dan ook hét aangewezen 
coördinatiemechanisme voor netwerken. Door middel van onderhandeling en uitruil geven 
leden van het netwerk vorm aan interne gezagstructuren. Het gaat hierbij om een relatief 
informele vorm van afstemming. Deze vorm van netwerkmanagement is toepasbaar in een 
innovatieve omgeving waar het gaat om complexe taken, en waarbij aan het begin van het 

41 Klijn, E.H. (1996) Regels en sturing in netwerken: de invloed van netwerkregels op de herstructurering van 
naoorlogse wijken. Uitgeverij Eburon (Delft) 
42 Oosterwijk, H.G.M. (1995) Netwerken voor organisaties; hulpmiddelen bij het bestuderen en ontwerpen van 
netwerken in een interorganisationele omgeving. Lemma (Utrecht) 
43 Teisman, G.R. (I 992) Complexe Besluitvorming; een pluricentrisch perspectief op besluitvorming over 
ruimtelijke investeringen. VUGA (Den Haag) 
44 Heuvel, van den J.H.J. (2005) Beleidsinstrumentatie; sturingsinstrumenten voor het overheidsbeleid. Lemma 
(Utrecht) 
45 Klijn, E.H. (I 996) Regels en sturing in netwerken: de invloed van netwerkregels op de herstructurering van 
naoorlogse wijken. Uitgeverij Eburon (Delft) 
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proces nog niemand precies weet wat er gedaan moet worden, wat daarvoor benodigde 
kennis is en waar men uiteindelijk wil uitkomen. Voor het realiseren van een optimaal 
resultaat is een sterke onderlinge afhankelijkheid van belang als ook een goed evenwicht 
tussen taakuitvoering en taakcoördinatie. 

Wanneer de rol van een van de partijen te nadrukkelijk wordt, kan dit ten koste gaan van de 
inzet van andere partijen en uiteindelijk ten koste van het netwerk. De afzonderlijke partijen 
zullen in het netwerk alleen werkelijk actief blijven, wanneer zij er mede voor zichzelf een 
opbrengst van verwachten. Wanneer de kosten voor een individuele partij de baten 
overstijgen, zal deze afhaken. Een netwerk zal in de coördinatie, taakverdeling en 
taakuitvoering dan ook nooit verder kunnen gaan dan waar de individuele leden zich nog in 
herkennen. Naast deze kostenafweging wordt de bereidheid om deel te nemen aan een 
netwerk ook bepaald door de positie die partijen innemen in een netwerk. Die positie wordt 
bepaald door drie belangrijke factoren: macht, afhankelijkheid én door het belang dat men heeft 
bij de uiteindelijke uitkomsten van het netwerk.46 Afhankelijkheid is daarbij geen stabiele 
constante waarde die voortvloeit uit de verdeling van middelen (macht), maar in hoge mate 
afhankelijk van wat een actor daarmee wil (belang/motivatie). Een voorbeeld: een gemeente 
heeft in een bepaald gebied de grond in haar bezit, en heeft de mogelijkheid die in te zetten 
voor verschillende doeleinden. Ze kan ervoor kiezen deze grondpositie te benutten voor de 
ontwikkeling van een woonservicezone, maar kan deze grond ook verkopen aan een 
projectontwikkelaar om met de opbrengsten totaal andere beleidsdoeleinden te realiseren. 
De positionering van een partij binnen het netwerk kan dan als volgt worden weergegeven: 

Figuur 10. Netwerkmanagement. 

Door per partij de machtsmiddelen en de belangen in kaart te brengen, kunnen de 
afhankelijkheidsrelaties geïnventariseerd worden. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in 
de positionering van partijen binnen het netwerk, wat voor het management of regie van het 
netwerk essentieel is. De kenmerken van netwerken zijn eenvoudig terug te voeren op de 
samenwerking tussen partijen bij de ontwikkeling van woonservicezones. Met name de 
wederzijdse afhankelijkheid speelt een grote rot zoals ook al is beschreven in hoofdstuk 
twee. Door de vele beleidsveranderingen en ontwikkelingen in de wet- en regelgeving zijn 
de rollen van partijen ten opzichte van elkaar veranderd, en zijn partijen nog erg zoekende 

4ó Oosterwijk, H.G.M. (1995) Netwerken voor organisaties; hulpmiddelen bij het bestuderen en ontwerpen van 
netwerken in een interorganisationele omgeving. Lemma (Utrecht) 
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naar hun positie binnen het netwerk. Wellicht biedt netwerkmanagement dan ook een 
interessant kader, waarbinnen samenwerking tussen partijen bij de ontwikkeling van 
woonservicezones geanalyseerd kan worden. 

In dit hoofdstuk hebben verschillende benaderingen van regie de revue gepasseerd, waarbij 
ook aandacht is besteed aan een aantal indelingen dat onder dit begrip gehangen wordt. Om 
het begrip regie in een wat breder perspectief te plaatsen, is een uitstapje gemaakt naar 
internationale literatuur over regie, wat zich het best liet omschrijven door de term 
govemance. Evenals regie heeft het begrip govemance geen eenduidige betekenis. Met dit 
hoofdstuk is wel geprobeerd om het begrip regie meer inhoud te geven, en naast 
verschillende regietypen en vormen van sturing ook inzicht te krijgen in de factoren die voor 
de manier van regievoering bepalend zijn. 

Een factor die in vrijwel alle indelingen op vergelijkbare wijze naar voren komt is macht. De 
doorzettingsmacht die een partij heeft of de macht die een partij heeft over andere partijen, 
bepaalt in belangrijke mate in hoeverre een partij de regie naar zich toe kan trekken. Een 
andere factor die naar voren kwam is in hoeverre een regisserende partij zijn eigen script of 
beleidskader kan vormgeven. Dit hangt sterk samen met de belangen die een partij heeft bij 
de samenwerking. Een script of beleidskader omvat de concretisering van de belangen van 
een partij. De mate waarin een partij zijn eigen beleid weet te manifesteren bepaalt op welke 
manier die partij regie kan voeren. In het analysekader voor netwerkmanagement zijn macht 
en belang twee onafhankelijke factoren, en bepaalt juist die interactie de positie van een 
partij. Macht wordt pas concreet als een partij heeft besloten wat die met zijn 
machtsmiddelen wil doen. Een derde factor die een rol speelt bij de keuze van regievoering 
is de fasering van een samenwerkingstraject. Elke fase vraagt om een specifieke vorm van 
regievoerin& waarbij ook het onderscheid tussen proces- en projectfasen een interessante is. 

De verschillende regietypen en vormen van sturing die in Nederlandse literatuur behandeld 
worden, hebben voomarnelijk betrekking op de manier waarop een gemeente haar regierol 
kan invullen, daarbij variërend van sterke, beheersingsgerichte regie tot losse, faciliterende 
regie. In de internationale literatuur wordt juist een onderscheid gemaakt tussen 
staatsgerichte en marktgerichte vormen van govemance, met in het midden de 
netwerkvormen van govemance. Met name die laatste, in het Nederlands vertaald naar 
netwerkmanagement, biedt een interessant analysekader. 

34 



Onderzoeksopzet 

4. ONDERZOEKSOPZET 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet voor het empirische gedeelte van dit onderzoek 
besproken. Allereerst wordt op basis van de theorie in de vorige hoofdstukken een 
conceptueel model gepresenteerd, waarna wordt ingegaan op de onderzoeksmethode, 
selectie van cases en tot slot de wijze van interviewen. 

In deze paragraaf wordt de opbouw van het conceptueel model geschetst. Het conceptueel 
model is een schematische weergave van de belangrijkste concepten die in het vorige 
hoofdstuk aan bod gekomen zijn. Het doel van het conceptueel model is enerzijds het 
aanbieden van een helder analytisch kader, en anderzijds ook het weergeven van een aantal 
verwachtingen, gebaseerd op de besproken theorieën in het vorige hoofdstuk. 

De vraagstelling van het onderzoek is in dit rapport eerder als volgt geformuleerd: 
a) Welke factoren zijn bepalend bij de keuze voor regievoering bij de ontwikkeling van een 

woonservicezone? 
b) Welke regietypen en vormen van sturing kunnen worden onderscheiden bij complexe 

samenwerkingsprocessen? 
c) Op welke wijze kunnen a) en b) worden gecombineerd tot een beslissingsondersteunend 

instrument dat hulp biedt bij de keuze voor een passende vorm van regievoering bij de 
ontwikkeling van een woonservicezone? 

De antwoorden op deelvragen (a) en (b) zijn gevonden in de literatuur. Om deelvraag (c) te 
kunnen beantwoorden, zal ook de praktijk van de samenwerking bij woonservicezones 
onderzocht moeten worden. 

In het vorige hoofdstuk is een aantal factoren beschreven, die een rol spelen bij de keuze 
voor regievoering. Hieronder de belangrijkste nog even op een rijlje: 
• macht of doorzettingsmacht; 
• de mate waarin een partij zijn eigen beleidskader kan vormgeven, ofwel zijn eigen 

belangen kan concretiseren in een script; 
• de fase waarin de ontwikkeling zich bevindt; 
• het soort ontwikkeling waarop de regie betrekking heeft, proces of project. 

Eerder is al aangegeven dat bij de ontwikkeling van een woonservicezone de initiatieffase en 
definitiefase zich kenmerken door het sterke procesmatige karakter, terwijl de ontwerpfase 
en uitvoeringsfase zich juist kenmerken door een projectmatig karakter. In de procesfasen 
ligt de nadruk op het concretiseren van belangen en het ontwikkelen van een beleid/script. In 
de projectfasen gaat het juist om de realisatie van beleid, waarbij de nadruk ligt op de macht 
en de middelen om dat beleid te realiseren. Schematisch kan dit als volgt worden 
weergegeven. 
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Figuur 11. 

Hieruit valt dan ook op te maken dat de aandacht van partijen in de eerste twee fasen gericht 
is op het proces: hoe komt men tot een gezamenlijke visie op het project. In de ontwerp- en 
uitvoeringsfase komt de nadruk te liggen op aanwending van productiemiddelen en 
uitvoering van het script. 

Op basis van de factoren macht en script, onderscheiden Pröpper et al. (2004)47 vier 
verschillende regierollen. Door hieraan het onderscheid in proces- en projectfasen te 
koppelen, ontstaat de volgende figuur. 

Figuur 12. Regierollen. 

(IV) 
Facilitereride 

regisseur 

47 Pröpper, 1., Litjens, B. en Weststeijn, E. (2004) Lokale regie uit macht of onmacht? Onderzoek naar de 
optimalisering van de gemeentelijke regiejimctie. Partners+Pröpper, Bestuurskundig onderzoek en advies 
(Vught) 
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Hierin is te zien dat partijen die voor aanvang van de initiatieffase op dit gebied al een eigen 
script of beleid geformuleerd hebben in de procesfase het meest geneigd zijn om de regie te 
voeren. Vormen hierbij zijn de beheersingsgerichte en visionaire regisseur. In deze fase 
worden bestaande belangen en scripts immers omgezet in een gezamenlijk script voor het 
project. In andere woorden: gedurende de procesfase worden door middel van 
onderhandelingen individuele scripts en belangen omgezet in een gezamenlijke visie. 
Zodra de ontwerpfase begint is er een overgang van proces- naar projectfase. Hierbij is het 
gezamenlijke script aanwezig en zullen de machtsfactoren en productiemiddelen dus de 
basis voor onderhandelingen vormen. Hierbij zullen dus de partijen met machtsmiddelen 
eerder optreden als regisseur, beheersingsgericht of uitvoeringsgericht 

Hieruit volgt dat een beheersingsgerichte regisseur dus over alle fasen van het 
ontwikkelingstraject de regie kan voeren. Een partij die zowel een eigen script heeft als de 
macht en middelen bezit om dat script te (laten) realiseren, kan zowel in de proces- als 
projectfasen sterk sturen. Wanneer een partij veel mogelijkheden heeft om het script te 
bepalen, maar weinig doorzettingsmacht heeft, lijkt de rol van visionaire regisseur met name 
in de procesfasen een goede keuze. De rol van uitvoeringsgerichte regisseur lijkt bij uitstek 
geschikt in de projectfasen voor de partij die wel beschikt over macht en middelen, maar ten 
aanzien van het script (dat dan al grotendeels vastligt), weinig mogelijkheden tot wijzigingen 
heeft. 

Al eerder is gesproken over de wederzijdse afhankelijkheid van partijen bij de ontwikkeling 
van een woonservicezone. Het is dan ook de vraag of een partij hierin ooit de rol van 
beheersingsgerichte regisseur aan kan nemen. Wellijken procesfasen om een andere vorm 
van regievoering te vragen dan projectfasen. Dit betekent dat de vorm van regie gedurende 
het traject om een woonservicezone te ontwikkelen tenminste één keer zal moeten 
veranderen, narnelijk bij de overgang van proces naar project. Door het bovenstaande te 
combineren met het eerder gepresenteerde analysekader voor netwerkrnanagement, ontstaat 
het volgende conceptueel model: 

Figuur13. Conceptueel model. 
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Dit conceptueel model vormt de basis voor het empirische gedeelte van dit onderzoek. 
Hierin zijn de belangrijkste factoren en regierollen bijeengebracht, en kan voor iedere partij 
zowel in de proces- als projectfasen de positionering binnen het netwerk van partijen 
bepaald worden. Dit vormt belangrijke input voor de keuze van regievoeren, die uiteindelijk 
moet leiden tot de ontwikkeling van een beslissingsondersteunend instrument, dat gebruikt 
kan worden om bij de ontwikkeling van een woonservicezone voor een passende vorm van _ 
regievoering te kiezen. 

Voor het empirische deel van dit onderzoek zal bij vier woonservicezones (cases), in 
verschillende stadia van ontwikkeling, de samenwerking nader onderzocht worden. 
Aangezien het gaat om samenwerking en specifieker om regievoering, is het van belang met 
meerdere betrokken partijen te spreken, om zo vanuit verschillende gezichtspunten een 
beeld te krijgen van wat er speelt en hoe de partijen daarover denken. Op deze wijze kunnen 
verschillende standpunten ook met elkaar worden vergeleken. Eerder is gekozen voor een 
afbakening op gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen; dit zijn dan ook de 
partijen die voor iedere case benaderd worden. 

Voor het selecteren van de cases zou het interessant zijn als de regie op verschillende 
manieren georganiseerd is en de dominante rollen dus per case verschillen. Om de. 
verwachtingen die volgen uit het conceptueel model met het beperkte aantal cases enigszins 
te kunnen toetsen, is er bij het selecteren van de cases dan ook geprobeerd een zo groot 
mogelijke variatie te behalen. Op de website van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen
Zorg is een databank aangelegd waarin een groot aantal van de woonservicezones in 
Nederland geregistreerd staat (in totaal 92)48• Op basis van deze gegevens en waar mogelijk 
aanvullende informatie is de volgende selectie gemaakt: 

Figuur14. Geselecteerde cases. 
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48 Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. http://www.kcwz.nl (geraadpleegd op 8 mei 2008) 
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Onderzoeksopzet 

Voor de dataverzameling van dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van een meervoudige 
casestudy, een kwalitatieve onderzoeksmethode die zich uitstekend leent voor het 
onderzoeken van complexe problemen en het mogelijk maakt om de onderzoekssituatie in 
een context te plaatsen. Door een meervoudige casestudy te doen, kunnen bovendien 
vergelijkingen gemaakt worden tussen de verschillende cases. Voor de bevragingsmethode 
is gekozen voor topicinterviews49; gestructureerde open interviews waarbij de manier van 
vragen open is, maar de onderwerpen wel min of meer vastliggen. Een belangrijk 
onderscheid hierbij is dat van hoofd- en subtopics. Voor dit onderzoek bestaat de 
onderwerpenlijst uit vier hoofdtopics met elk een aantal subtopics. De vier hoofdtopics zijn 
als volgt: 

(1) Projectbeschrijving; hierbij ligt de focus op de omgeving waarin het project zich bevindt. 
Hiermee wordt gestart omdat dit voor de respondenten gemakkelijk onderwerp is om mee te 
beginnen. 
(2) Belang/motivatie; hierbij ligt de focus op de organisatie van de respondent. Wat zijn 
redenen om als organisatie deel te nemen in het project en wat zijn hiervan de opbrengsten? 
(3) Machtsverdeling; hierbij ligt de focus op de relaties en verdeling van machtsmiddelen 
tussen partijen, de eigen inbreng versus de inbreng van anderen. 
(4) Organisatie van regie; dit is het onderzoeksobject. Hierbij ligt de focus op de manier 
waarop regie georganiseerd is binnen het project. 

Voor de volledige onderwerpenlijst met daarin ook de subtopics wordt verwezen naar 
Bijlage 1. Voor elk interview wordt ongeveer een uur de tijd genomen, wat ruim voldoende 
is om alle onderwerpen aan bod te laten komen. Van elk gesprek wordt een samenvatting 
gemaakt, en om de data te valideren wordt deze toegestuurd naar de respondent zodat hij/zij 
de mogelijkheid heeft hierop feedback te geven. 

49 Baarda, D.B., de Goede, M.P.M. en Teunissen, J. (2005) Basisboek Kwalitatief onderzoek: Handleiding voor 
het opzetten en uitvoeren van kwalitatiif onderzoek. Wolters-Noordhoff(Groningen!Houten) 
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5. CASESTUDY'S 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten van de casestudy's op een rij* gezet. Bij 
elke case is gesproken met drie betrokken partijen: de gemeente, een woningcorporatie en 
een zorginstelling. De samenvattingen van deze interviews zijn te vinden in Bijlage 2. Eerst 
zal van elke case een korte beschrijving gegeven worden, waarna in de volgende twee 
paragrafen de belangen/motivaties en machtsmiddelen, zoals genoemd in de interviews, 
worden weergegeven. Tot slot wordt ingegaan op de organisatie van regie in elke case, 
waarbij ook de meningen van de verschillende partijen daarover aan bod komen. 

In deze paragraaf wordt van de onderzochte cases een korte omschrijving gegeven. Deze 
dienen als achtergrond op de hiernavolgende analyse van de verschillende cases. Het betreft 
een beknopte weergave van de ontwikkelingen van eerste initiatief tot het stadium waarin 
het project zich nu bevindt. Onder meer de aanleiding, visie en programma komen aan bod. 
In een later stadium wordt ingegaan op de visies die betrokken partijen nu op het project 
hebben. 

5.1.1 Breda 

In Breda is het project GWI, wat staat voor Geschikt Wonen voor Iedereen, gestart in 1998 
met als aanleiding het snelle tempo waarmee de stad vergrijsde. Er bleek een discrepantie te 
bestaan tussen vraag en aanbod; woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen 
dienden beter te worden afgestemd op de behoeften van ouderen. Om die reden heeft de 
gemeente een pilot opgestart, met als vraagstelling: 

"Waaraan dient de inrichting van een wijk te voldoen en welke functies dienen aanwezig dan wel (op 
gebieds- op stedelijk niveau) bereikbaar te zijn, om al haar bewoners waaronder mensen met 
functiebeperkingen, die moeilijker uit de voeten kunnen, extra ondersteuning nodig hebben of 
afhankelijk worden van zorg, in staat te stellen op een goede manier zo lang mogelijk in de eigen buurt 
te blijven wonen en te functioneren?" 

De pilot, waar met vallen en opstaan doorheen gegaan is, is vervolgens geëvalueerd door de 
gemeente, waarna het GWI-beleid is uitgezet in heel de stad. Daarbij is een totaal van 15 
gebieden aangewezen. Aan de basis van GWI staat het ST AGG-model, waarvan de 
uitgangspunten door een extern onderzoeksinstituut in opdracht van de gemeente verder 
zijn aangescherpt, waarbij specifiek is gekeken naar wat er nu en in de toekomst nodig is om 
in een woongebied prettig en levensloopbestendig te kunnen wonen. Hieruit is een 
normenkader voortgekomen, waaraan de aangewezen gebieden getoetst konden worden. 
Het aanbieden van voldoende geschikte woningen is een belangrijk onderdeel van het GWI
concept, maar daarnaast staat ook het aanbieden van zorg en welzijn vanuit bepaalde centra 
in de wijk centraal. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zorgkruispunten en 
zorgsatellieten, de eerste vooral gericht op de zorg (vaak georganiseerd vanuit bestaande 
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verpleeg- en verzorgingshuizen) en de tweede gericht op welzijn (meestal georganiseerd 
vanuit bestaande steunpunten in de wijk). De meeste ontwikkelingen gaan uit van bestaande 
situaties, en richten zich op huidige en toekomstige bewoners van de wijk. GWI bevindt zich 
inmiddels in de irnplernentatiefase. Er zijn zeker successen geboekt, maar ook voor de 
komende periode blijft het nog een grote opgave. 

5.1.2 Eindhoven 

Woonservice is in Eindhoven voortgekomen uit de regiovisies verzorging en verpleging die 
vanuit de provincie worden opgesteld. In opdracht van de gemeente heeft de GGD in 
samenwerking met zorgaanbieders, zorgvragers en een vertegenwoordiging van de 
woningcorporaties, die visies geconcretiseerd en daarmee in 2002 de start van Woonservice 
ingeluid. In eerste instantie zijn drie pilot-gebieden aangewezen; Gestel, Woensel-rnidden en 
Woensel-zuid. Woonservice wordt gezien als een beweging, waarbij nadrukkelijk niet te 
strak wordt uitgegaan van het STAGG-rnodel. De pilot-periode kenmerkte zich sterk door 
een bottorn-up aanpak, waarbinnen alle initiatieven en bouwstenen in een soort van paraplu 
verzameld werden. Hoewel een aantal van de gestarte initiatieven op wijkniveau erg 
succesvol is, heeft Woonservice gemeentebreed nog niet voor een structurele verandering 
gezorgd. 

De pilot-periode (2003-2006) is geëvalueerd en door het College is vervolgens besloten om 
Woonservice door te ontwikkelen met vier nieuwe gebieden. Op basis van de 
Woonservicevisie is een wijkscan ontwikkeld, die als checklist over elke wijk gelegd kan 
worden. De checklist is onderverdeeld in vier domeinen; woning, welbevinden, 
woonomgeving en zorg. Het biedt een goed instrument als uitgangspunt, maar wordt 
nadrukkelijk niet gebruikt als toetsingskader. Voor de vier nieuwe gebieden wordt 
momenteel een programma ontwikkeld, waarbij nauw wordt samengewerkt met 
gebiedsgericht werken. De gemeente is van plan om per gebied één projectleider aan te 
stellen. De rol van die projectleiders is om te kijken wie wat doet in de wijk en hoe dat verder 
gestimuleerd kan worden, waarbij het steeds gaat om het matchen van vraag en aanbod. 

5.1.3 Tilburg 

Het project DE Wijk, gestart in 1998, omvat een viertal buurten met een totaal van ongeveer 
7.000 inwoners behorend tot het stadsdeel Reeshof. De aanleiding om het project DE Wijk te 
starten was tweeledig: enerzijds bestond er een huisvestingsvraag voor pas afgestudeerden 
en anderzijds was er in het stadsdeel Reeshof behoefte aan meer voorzieningen en waren er 
plannen om in de omgeving van het station een zorgkruispunt realiseren. In gesprekken 
tussen de gemeente en Wonen Breburg ontstond zo het idee om die huisvestingsvraag te 
combineren met specialistisch wonen en zorg met daarbij de realisatie van een aantal 
voorzieningen. Daarnaast paste het project ook goed binnen de VINEX-opgave van 1995-
2005, waarbinnen een totaal van 12.000 woningen gerealiseerd moest worden. 

DE Wijk is een nieuwbouwproject, op een gebied met een voorheen agrarische bestemming, 
en kan getypeerd worden als een typisch aanbodgerichte ontwikkeling. Op basis van het 
ST AGG-scenario zijn berekeningen gemaakt om de behoeften van DE Wijk te inventariseren. 
Het plangebied is in tweeën gedeeld door een spoorlijn, waarbij de focus van de 
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woonservicezone is gelegd op het gebied rondom het station, De Knoop genoemd. Het 
programma bestaat uit een plint met verschillende medische en sociaal-maatschappelijke 
voorzieningen, en daarnaast 3.000 nieuwbouwwoningen. Van die nieuwbouwwoningen is 
40% levensloopbestendig, de rest is aanpasbaar op het niveau bereikbaar-/bezoekbaarheid. 
Delen van het project zijn inmiddels afgerond, de afronding van het gehele project staat 
gepland in 2011-2012. 

5.1.4 Waalwijk 

In 1999 kwamen woningcorporatie Casade en zorgaanbieder Samarja bij de gemeente met 
een plan om op drie plekken in Waalwijk kleinschalige woonzorg-voorzieningen te 
realiseren. De gemeente was op dat moment juist bezig met het ontwikkelen van hun 
woonzorg-beleid, en vroeg Casade en Samarja dan ook nog even te wachten met hun 
plannen, zodat zij die in een wat breder perspectief kon plaatsen. In de visie die de gemeente 
vervolgens ontwikkelde in samenwerking met een extern adviesbureau, werd uitgegaan van 
het STAGG-model en zijn in heel Waalwijk zes pluswijken aangeduid. Het programma voor 
die wijken moest bestaan uit verschillende woonvormen met daarop afgestemde zorg, een 
24-uurs zorgpunt en een aantal voorzieningen. Hoewel oorspronkelijk de nadruk lag op 
zorg, is gedurende het traject ook welzijn een belangrijk element geworden in de 
pluspunten. 

Pluspunt Balade fungeerde als pilotproject, en bevindt zich nu in de uitvoeringsfase. Het 
begon als woonzorg-complex, maar later kwamen er steeds meer voorzieningen bij zoals 
kinderopvang, onderwijs, een medisch cluster en welzijn. Van een kleinschalig project werd 
het steeds meer een multifunctioneel verhaal, waar in de wijk alle benodigde voorzieningen 
aanwezig zijn. Het te realiseren complex, dat medio 2009 worden opgeleverd, heeft een 
oppervlakte van 20.000 m2, waarvan investeringskosten zo'n 35 miljoen bedragen. 

Inmiddels worden ook in vier anderen pluswijken bouwplannen gemaakt, en wordt in de 
vijfde en zesde wijk nagedacht over het programma. Naar verwachting zullen alle 
pluswijken in 2012 gerealiseerd zijn. 

In de interviews is aan de respondenten gevraagd wat voor hun organisatie de reden en 
motivatie is om deel te nemen aan de ontwikkeling van een woonservicezone. Hierbij ging 
het er specifiek om welk belang de organisatie realiseert met de uitkomst van het project. Op 
de volgende pagina zijn de in de interviews genoemde belangen beknopt weergegeven. 

In het overzicht staan enkel de belangen zoals die door de verschillende respondenten naar 
voren zijn gebracht. Het kan dus best zo zijn dat een organisatie meer belangen heeft dan die 
hier genoemd zijn, maar het overzicht geeft de belangen weer die voor de organisaties het 
zwaarst wegen. 
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Figuur 15. Overzicht belangen/motivaties. 

Wanneer de verschillende belangen met elkaar vergeleken worden, valt een aantal dingen 
op. De gemeentelijke belangen vertonen veel overlap met elkaar. De vergrijzing speelt in elke 
gemeente een belangrijke rol en de veranderende behoeften van de burger vormen dan ook 
een belangrijke motivatie. Daarnaast speelt in veel gevallen de politiek een rol: 
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woonservicezones als speerpunt van beleid, de vraag om de extramuralisering van de zorg 
te faciliteren of vrij specifiek de behoefte om het huidige woningbestand te actualiseren met 
als achtergrond de dubbele vergrijzing die eraan komt. In alle gemeenten wordt een 
combinatie van maatschappelijke en politieke motieven genoemd. 

Bij de woningcorporaties zijn de belangen die genoemd worden meer divers, maar ook daar 
zijn er bepaalde overeenkomsten. Logischerwijs wordt er veel belang gehecht aan de 
kwaliteit van wonen en ligt er een belangrijke motivatie in het accommoderen van de 
behoeften van de cliënten. Eén respondent voegt daaraan ook de praktische kant van het 
verhaal toe, namelijk dat klanten naar de concurrent zullen gaan als te weinig wordt gedaan 
om die behoeften te bevredigen. Naast dit praktische belang en de maatschappelijke 
motivatie wordt in een aantal gevallen ook een vraag vanuit de politiek als motivatie 
genoemd. In het geval van Eindhoven was dit redelijk extreem; door de gemeente was de 
woningcorporatie gevraagd om deel te nemen in verschillende overlegorganen om de 
Woonservice-visie handen en voeten te geven. Hoewel het gedachtegoed van Woonservice 
zeker aansloot bij dat van de woningcorporatie, en er ook wel ontwikkelingen in die richting 
plaatsvonden (en nog steeds plaatsvinden), had de structuur en het concept van 
Woonservice voor hen weinig toegevoegde waarde. 

Bij de zorginstellingen ligt de focus heel erg op de cliënt en de meerwaarde die dergelijke 
projecten voor de cliënt kunnen opleveren. Eén zorginstelling noemt ook de noodzaak tot 
samenwerking als motivatie, om op die manier de opdracht van het zorgkantoor, het 
decentraliseren, te kunnen uitvoeren. Een andere opvallende motivatie is om door 
samenwerking en het betrekken van de wijk de relatie met wijkbewoners te onderhouden en 
met name draagvlak te behouden. Dit in verband met mogelijke overlast voor wijkbewoners 
door de activiteiten binnen zorgcomplexen. 

Samenvattend kan gezegd worden dat de belangen van de gemeenten vaak breed en 
algemeen verwoord zijn, terwijl de belangen van woningcorporaties en zorginstellingen over 
het algemeen specifieker zijn en zich richten op een smallere doelgroep. 

Met de respondenten is gesproken over de verdeling van machtsmiddelen binnen het 
project, beperkt tot de relatie tussen gemeente, woningcorporatie en zorginstelling. Bij de 
inventarisatie van de machtsmiddelen kan een onderscheid gemaakt worden tussen 
materiële en immateriële machtsmiddelen en macht voortkomend uit 
sturingsmogelijkheden. Materiële machtsmiddelen zijn bijvoorbeeld geld, vastgoed en 
grond; immateriële machtsmiddelen zijn bijvoorbeeld de beschikking over kennis, 
vaardigheden en capaciteit aan mens-uren. Een overzicht van de genoemde machtsmiddelen 
is weergegeven op de volgende pagina. 

Ook hier dient weer vermeld te worden dat alleen de machtsmiddelen die door de 
respondenten genoemd zijn in het overzicht zijn weergegeven. Dit hoeft dus niet volledig te 
zijn. Naast machtsmiddelen die door de respondent voor de eigen organisatie genoemd zijn, 
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zijn ook machtsmiddelen zoals de organisaties die van elkaar ervaren in de figuur 
opgenomen. 

Figuur 16. Overzicht machtsmiddelen. 
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Als puur gekeken wordt naar het aantal machtsmiddelen dat genoemd is, dan lijkt de 
gemeente te beschikken over de meeste machtsmiddelen. Hoewel er over het algemeen geen 
specifiek budget is dat kan worden aangewend voor de ontwikkeling van een 
woonservicezone, beschikt de gemeente wel over reguliere budgetten voor o.a. welzijn, 
ruimtelijke ordening en de Wmo. Toch geven zowel de gemeenten als de andere partijen aan 
dat de directe sturingsmogelijkheden van de gemeente beperkt zijn en zij financieel sterk 
afhankelijk zijn van de woningcorporaties bij de ontwikkeling van een woonservicezone. 
Wanneer de gemeente beschikt over een sterke grondpositie biedt dit natuurlijk wel meer 
ruimte voor onderhandelingen. 

De machtsmiddelen van de woningcorporaties komen voomarnelijk voort uit het feit dat zij 
de enige betrokken partij is die expertise heeft op het gebied van het ontwikkelen en beheren 
van vastgoed. Hoewel projectontwikkelaars die expertise ook hebben, zijn zij vaak minder 
bereid tot het doen van grote onrendabele investeringen. Een woningcorporatie is hier vaak 
wel toe bereid en beschikt bovendien over de benodigde financiële middelen. De meeste 
woningcorporaties opereren vanuit een eigendomssituatie, wat betekent dat zij de grond, als 
die in handen is van bijvoorbeeld de gemeente, zullen moeten overnemen. Het komt dus 
voor dat machtsmiddelen gedurende het ontwikkelingstraject van de ene partij overgaan op 
de andere. Wanneer de grond eenmaal is verkocht, kan de gemeente dit niet meer 
aanwenden als machtsmiddel. Het al dan niet in eigendom hebben van de grond of het 
vastgoed, bepaalt in belangrijke mate de machtspositie van die partij. 

In belangrijke mate geldt dit ook voor zorginstellingen, die over het algemeen een kleinere 
machtsbasis hebben. Hoewel zij als enigen kennis en expertise hebben op het gebied van het 
leveren van zorg, zorgt de toegenomen concurrentie ervoor dat instellingen steeds meer 
moeten doen met minder middelen, om zo toch speler te blijven. Een aantal zorginstellingen 
kiest er bewust voor om projecten waar zijzelf de grond in handen hebben eigenhandig te 
ontwikkelen. Dit zorgt voor een betere onderhandelingspositie en draagt bovendien bij aan 
de continuïteit van de organisatie. Kleinere zorginstellingen hebben die mogelijkheid niet 
altijd en sommigen kiezen er zelfs voor om hun vastgoed op den duur volledig af te stoten 
en op huur over te gaan omdat dit de financiële risico's beperkt. Een van oudsher goede 
relatie met de woningcorporatie kan dan een groot voordeel zijn. Ook de woningcorporatie 
noemt soms de goede relatie met een zorginstelling als een belangrijk voordeel in de 
samenwerking. 

In deze paragraaf wordt per case ingegaan op de organisatie van regie, het onderzoeksobject 
in dit rapport. Eerst wordt uitgelegd op welke manier de regie georganiseerd is, waarna 
vervolgens ingegaan wordt op de tevredenheid van partijen over de gekozen vorm van regie 
en mogelijke alternatieven die genoemd zijn. 

5.4.1 Breda 

Op basis van een onderzoek van het PON heeft de gemeente begin 2000 drie sectorale 
overlegtafels benoemd voor wonen, zorg en welzijn. Op stedelijk niveau was er het BIB-

46 



Casestudy's 

overleg (Breda's Integraal Beraad), met daarin vertegenwoordigers vanuit de drie tafels. Het 
doel van dit BIB-overleg was het creëren van draagvlak onder de partijen en het ontwikkelen 
van een gedeelde visie. Hieruit is een manifest voortgekomen, waarin doelen, 
uitgangspunten en prestaties zijn vastgelegd, en wat is ondertekend door 27 partijen. Het 
BIB-overleg is inmiddels beëindigd en vervangen door een kerngroep GWI met daarin 
bestuurders van corporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en consumentenorganisaties, 
welke door de gemeente op persoonlijke titel zijn gevraagd. Het doel van deze kerngroep is 
het meedenken met de gemeente over het verloop van het proces, het monitoren van het 
GWI-manifest, het signaleren van knelpunten en in het algemeen het vergemakkelijken van 
de uitvoering van GWI. 

De gemeente is van mening dat zij in de visiefase een duidelijke initiatiefrol heeft gehad. In 
de ontwikkelfase voor de gebiedsplannen noemt ze zichzelf mede-initiator, stimulator en 
facilitator. In de uitvoeringsfase heeft zij vooral een toetsende rol gehad, waarbij het 
uitvoeringsplan getoetst werd aan het manifest waarin doelen, uitgangspunten en prestaties 
zijn vastgelegd. De woningcorporatie erkent de gemeentelijke regierol met name in de 
initiatief- en visiefase, waarin de grote lijnen door de gemeente zijn uitgezet. Binnen concrete 
ontwikkelingen in de wijk vindt ze de rol van de gemeente daarentegen heel gering. Met 
name in conflictsituaties zou de gemeente als onafhankelijke partij meer regisseur kunnen 
zijn. Bovendien zouden er naast de algemene afspraken in het manifest ook concrete 
afspraken per wijk gemaakt moeten worden, die door de gemeente bewaakt worden. Het 
bepalen is door de gemeente goed aangepakt, maar het bewaken van de processen en daarin 
ook zelf partij zijn ontbreekt nog. Wel is de woningcorporatie positief over de 
gebiedsgerichte plannen die momenteel door de gemeente worden gemaakt, waarbij ze 
hoopt dat deze plannen worden gekoppeld aan prestatieafspraken op wijkniveau. Tot slot 
geeft ze nog aan dat de gemeente haar regisseursrol veel meer zou moeten uitzetten via 
medewerkers die in de wijk actief zijn. Globaal gezien deelt de zorginstelling de mening van 
de woningcorporatie ten aanzien van het regisseursschap. Wel geeft ze aan dat het 
regievoeren over mensen die dichter in het veld staan dan de gemeente zelf, waarbij ze ook 
nog een onafhankelijke rol moet aannemen, een haast onmogelijke klus is. De zorginstelling 
is dan ook van mening dat de gemeente meer zou moeten durven overlaten aan partijen in 
het veld, en zelf alleen de kaders te stellen, die te bewaken en partijen daarop af te rekenen. 
De gemeente zou een toetsende en adviserende rol moeten aannemen, en zich daarbij niet 
moeten bezighouden met de dagelijkse gang van zaken in het veld. 

5.4.2 Eindhoven 

In Eindhoven is de regie georganiseerd op twee niveaus: een regiegroep op stedelijk niveau 
en verschillende projectgroepen op wijkniveau. De regiegroep wordt voorgezeten door de 
wethouder met daarin vertegenwoordigers van woon-, zorg- en welzijnsaanbieders, en had 
in eerste instantie het doel de visie en het plan van aanpak voor Woonservice te ontwikkelen. 
Later is de vertegenwoordigende rol vervallen en is het doel verschoven naar het monitoren 
van processen in de verschillende wijken, het signaleren van problemen en het toetsen van 
de uitgangspunten. In de pilotperiode lag de regierol bij de GGD, inmiddels is deze 
overgedragen aan de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van de gemeente. 
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De gemeente heeft een duidelijke regierol, maar vindt haar mogelijkheden om te sturen 
beperkt. De gemeente kan agenderen, partijen bij elkaar brengen, wijzen op hun 
verantwoordelijkheden en afspraken maken, maar heeft geen van de partijen aan een 
touwtje. Daar komt bij dat de DMO op dit moment nog geen doorzettingsmacht heeft waar 
het gaat om de financiën binnen reguliere planningen. 
De GGD geeft aan dat de overdracht van de regierol wat moeizaam is verlopen, door een 
groot aantal wisselingen in projectleiders was de aansturing een tijdlang zwak en ontstond 
onder partijen verwarring over wat Woonservice nu eigenlijk inhield. De woningcorporatie 
neemt op dit punt een nog iets sterker standpunt in. De bijeenkomsten van de 
projectgroepen verliepen door het grote aantal partijen chaotisch, en over en weer werden 
allerlei wensen en verwachtingen uitgesproken. Er was echter nauwelijks sprake van een 
gedeelde visie en iedereen bleek een ander beeld te hebben bij Woonservice. Per pilotgebied 
was er een projectgroep die eens in de 2-3 maanden bij elkaar kwam. In Gestel, waar de 
woningcorporatie actief is, is de projectgroep na verloop van tijd eigenlijk doodgebloed. 
Voor de woningcorporatie had het Woonservice concept weinig toegevoegde waarde, ook 
los daarvan zijn in samenwerking met zorginstellingen initiatieven tot stand gekomen om de 
nieuwe wensen/behoeften te accommoderen. Het bij elkaar brengen van alle denkbare 
partners leidt tot chaos, en de woningcorporatie is dan ook van mening dat het beter is om 
initiatieven gewoon te laten lopen en zo een meer natuurlijke groei te bevorderen. Als 
gemeente is het belangrijk om daarbij aansluiting te vinden, maar dit niet te forceren. Het 
forceren leidt tot te hoge verwachtingen en frustraties. 

Inmiddels is Woonservice gekoppeld aan gebiedsgericht werken, wat volgens alle partijen 
een stap is in de goede richting. Het College heeft besloten om per gebied een vaste 
projectleider aan te stellen om zo de samenhang in procesontwikkeling te bevorderen. Op dit 
moment zijn het er nog maar twee, omdat de financiën voor de andere vijf nog vrijgemaakt 
moeten worden. 

5.4.3 Tilburg 

Met betrekking tot de regie was in het project DE Wijk geen sprake van een vooropgezette 
structuur, zoals bij de andere cases. De gemeente en de woningcorporatie zijn als eerste 
samen om de tafel gaan zitten om het project van de grond te krijgen. De gemeente is van 
mening dat zij voomarnelijk in de initiatieffase een regisserende rol heeft gehad en erkent dat 
het uiteindelijk de partijen in het veld zijn die het project op de planken zetten. Nu het 
project zich in de uitvoeringsfase bevindt heeft de gemeente wat meer afstand genomen en is 
haar rol veranderd van sterk regisserend naar die van klankbord. De regisserende rol zou 
volgens de gemeente ook best bij een woningcorporatie gelegd kunnen worden, als die met 
goede initiatieven komt en partijen bij elkaar weet te brengen. Wie de regierol heeft maakt in 
wezen niet zoveel uit, als er maar duidelijke afspraken over gemaakt worden. 

De woningcorporatie maakt bij de regie van het ontwikkelingstraject een duidelijk 
onderscheid tussen de wat-vraag en de hoe-vraag. In de initiatief- en visiefase is geprobeerd 
een antwoord te geven op de wat-vraag, waarbij uitgegaan is van de beleidsuitgangspunten 
van de gemeente, die door haar grondbezit toch wel een zekere macht had om zaken te 
sturen en randvoorwaarden te stellen. Het eens worden over het programma van eisen stond 
in deze fasen centraal en het was de gemeente die de regie voerde. In de ontwerpfase zijn 
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deze inhoudelijke uitgangspunten vervolgens vertaald naar een voorlopig ontwerp (de hoe
vraag). Evenals de grond wordt dan ook de regie overgenomen door de woningcorporatie. 
Volgens de woningcorporatie een logische stap, aangezien het vanaf dat moment ging om 
hun vastgoed, hun verantwoordelijkheden en hun ondememersrisico. 

Door de gemeente is in 2006 een aantal bijeenkomsten georganiseerd, waarin op hoofdlijnen 
een programma van eisen is vastgesteld. De zorginstelling heeft daar vanuit de zorg haar 
eigen programma van eisen neergelegd. Uiteindelijk is afgesproken dat voor hen in het 
project 12 zorgappartementen gereserveerd zouden worden. Wat betreft het zorgvisieverhaal 
vertrouwt de gemeente op de deskundigheid van zorginstellingen, en over het algemeen 
wordt die visie gewoon overgenomen. De zorginstelling geeft aan dat de relaties met andere 
partijen bij nieuwbouwprojecten doorgaans goed zijn, maar in dit project is sprake van 
stagnatie in het werk-/informatieproces. Vanaf 2007 is de zorginstelling niet meer op de 
hoogte gehouden van de stand van zaken betreffende het project, en heeft ze geen inzicht 
meer in de voortgang ervan. Vooral met betrekking tot de communicatie mist de 
zorginstelling een allesomvattende regierol vanuit de gemeente. De zorginstelling heeft het 
idee dat er weinig ruimte is voor de sociale kant, en dat met name de afstemming tussen 
sociale en fysieke zaken ontbreekt. Het bezit van vastgoed en grond is een belangrijke factor 
voor het vervullen van een regierol in het ontwikkelingstraject, maar in de exploitatie van de 
woonservicezone zou een regisserende en coördinerende rol volgens de zorginstelling het 
beste kunnen liggen bij een grote zorgaanbieder of welzijnsorganisatie. 

5.4.4 Waalwijk 

Bij pluspunt Balade had de gemeente in de visiefase een duidelijke regierol, waarbij AAG 
een begeleidende procesrol heeft vervuld. De woningcorporatie is van mening dat zij in de 
ontwerpfase juist de leidende rol had, maar bij het uitrollen van het dienstverleningsconcept, 
een fase die min of meer parallel loopt aan de ontwerpfase, is de regierol onduidelijk. 
Formeel ligt deze bij de gemeente, maar informeel lijkt de woningcorporatie met haar 
concreetheid meer aansluiting te vinden bij andere partijen en trekt zij de kar. De voortgang 
van het bouwtraject fungeert hierbij als aanjager; het dwingt partijen op zekere momenten 
keuzes te maken omtrent de dienstverlening en zaken concreet te regelen. De 
organisatiestructuur van pluspunt Balade is behoorlijk complex en is weergegeven Bijlage 3. 

Hoewel er regelmatig afstemming plaatsvindt tussen de verschillende groepen, opereren 
mensen binnen die groepen op allerlei verschillende niveaus, wat soms voor verwarring 
zorgt. Op dit moment wordt in Waalwijk actief gewerkt aan vier pluspunten, waardoor er 
met de huidige organisatiestructuur een capaciteitsprobleem ontstaat, aangezien veel 
partijen bij meerdere pluspunten betrokken zijn. De samenwerking en invulling van de 
regierol in de pilot Balade is een leerproces. Om te komen tot een efficiëntere 
projectstructuur en besluitvomling en meer duidelijkheid omtrent de regierol heeft de 
gemeente door Twynstra Gudde een quickscan laten uitvoeren. Daaruit volgen drie 
belangrijke conclusies: 1) er bestaan onduidelijkheden over het inhoudelijke concept, 2) er is 
een aantal organisationele problemen met de huidige overlegstructuur, en 3) er bestaan 
onduidelijkheden betreffende de financiële kant van het verhaal. Mede op basis van dit 
onderzoek is een nieuw plan gemaakt voor de inrichting van de organisatiestructuur. Een 
zwak punt in de huidige structuur is het ontbreken van concrete projectplannen. In de 
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voorgestelde structuur is daarom gekozen voor twee projectteams (fysiek en sociaal) per 
pluspunt, met per team een projectleider. Hoewel het lastig is om te voorkomen dat partijen 
per wijk in verschillende overlegorganen deelnemen, is de voorgestelde structuur wel een 
stuk eenvoudiger. 

De woningcorporatie is van mening dat in het ontwikkelingstraject misschien teveel de focus 
is gelegd op het creëren van draagvlak, zodat het lastig was om snel concrete beslissingen te 
nemen. Juist als partijen het oneens zijn is het van belang dat er iemand de baas is en de 
bevoegdheid heeft om op dat moment knopen door te hakken. De zorginstelling heeft op dit 
punt een soortgelijke mening en denkt dat het goed zou zijn om nadrukkelijk te bekijken of 
het belang van iedereen wel even zwaar weegt. Door een aantal kernpartijen (die bv. samen 
80% van het gebouw huren) een voortrekkersrol te laten vervullen en de andere partijen een 
wat bescheidener rol te geven, zou een efficiëntieslag gemaakt kunnen worden. Op dit 
moment lijkt de regierol her en der verdeeld, waarbij ijkmomenten in de bouw het proces 
bepalen. 

In dit hoofdstuk is op basis van de gehouden interviews een beschrijving gegeven van de 
belangrijkste resultaten. Hierbij is vastgehouden aan de vier hoofdonderwerpen, zoals deze 
ook in de interviews besproken zijn. Doordat in sommige gevallen gesproken is over de 
totale woonzorgzonering in de gemeente en in andere gevallen over een specifiek project, 
verschillen de antwoorden en resultaten soms in concreetheid; voor het totaalbeeld maakt dit 
echter weinig uit. 

De gemeentelijke belangen zijn vaak breed en algemeen verwoord, terwijl de belangen van 
woningcorporaties en zorginstellingen meestal specifiek geformuleerd zijn en gericht zijn op 
een smallere doelgroep. Over het algemeen hebben gemeenten en woningcorporaties een 
sterkere machtspositie dan zorginstellingen, die bovendien het meest te maken hebben met 
concurrentie. Over de organisatie van regie is bij een aantal cases uitvoerig nagedacht en is 
deze ook vormgegeven in een bepaalde structuur, terwijl in andere gevallen dit min of meer 
gaandeweg het proces is ingevuld. Hoewel de regierol gedurende het ontwikkelingstraject 
vaak wel lijkt te veranderen of over te gaan op een andere partij, vindt formele overdracht 
van de regierol in géén van de gevallen plaats. 

In het volgende hoofdstuk zullen de zojuist geschetste resultaten gekoppeld worden aan het 
theoretisch kader in dit rapport. Hierin wordt nagegaan in hoeverre theoretische 
verwachtingen vergelijkbaar zijn met de praktijk zoals die aan de hand van de vier cases is 
onderzocht. 
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6. DATAANALYSE 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de casestudy's geanalyseerd. In de eerste 
paragraaf op caseniveau en in de tweede paragraaf op het niveau van de drie verschillende 
organisaties; gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen. 

In deze paragraaf worden per case de resultaten geanalyseerd in relatie tot het eerder 
gepresenteerde theoretische kader. Wat zijn op basis van de theorie de verwachtingen met 
betrekking tot regie en hoe is dit in de praktijk uitgepakt? Op basis van de factoren script en 
macht, kan per case aan iedere partij een passende regierol worden toegekend. Hierbij moet 
wel worden gezegd dat dit een behoorlijk zwart-wit beeld geeft, aangezien de 
antwoordmogelijkheden enkel ja/nee zijn. Toch is de vergelijking tussen theorie en praktijk 
interessant, en zal waar noodzakelijk wel wat nuance worden aangebracht. 

6.1.1 Breda 

Script. De gemeente heeft in dit geval duidelijk het script in handen. Het was de 
gemeente die partijen bij elkaar wist te brengen, de grote lijnen van het GWI
beleid heeft uitgezet en een manifest opstelde, wat uiteindelijk door 27 
partijen is getekend. 

Macht. De woningcorporatie en de zorginstelling hebben in dit geval de grootste 
machtspositie, afhankelijk van wie in een specifieke situatie het vastgoed in 
handen heeft (beide situaties komen voor). Binnen concrete ontwikkelingen in 
de wijk is de rol van de gemeente en ook haar machtspositie gering. 

Figuur17. Regierollen Breda. 
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Theorie 
Bovenstaande figuur laat zien dat de gemeente in de procesfasen de aangewezen partij is om 
de rol van visionaire regisseur op zich te nemen. In de projectfasen komen zowel de 
woningcorporatie als de zorginstelling in aanmerking voor de rol van uitvoeringsgerichte 
regisseur. Theoretisch gezien zou er bij de overgang van proces- naar projectfasen dus een 
verandering van regisseur gewenst zijn. 

Praktijk 
In de praktijk heeft de gemeente in de initiatief- en visiefase inderdaad een sterke regierol 
gehad. In de daaropvolgende fasen lijkt die regierol wat af te zwakken, en de zorginstelling 
vindt dan ook dat de gemeente meer zou moeten durven overlaten aan partijen in het veld 
en zelf voomarnelijk in toetsende en adviserende rol moet aannemen. In de projectfasen is er 
geen duidelijke regisseur, wat met name in conflictsituaties voor problemen zorgt. 

6.1.2 Eindhoven 

Script. Het beleid voor Woonservice is voortgekomen uit de regiovisies verzorging en 
verpleging, welke onder leiding van de GGD zijn geconcretiseerd. In dit geval 
had de zorgpartij dus het script in handen. 

Macht. De grootste machtspositie ligt in dit geval bij de woningcorporatie, die in 
samenwerking met zorginstellingen in de meeste gevallen het vastgoed 
ontwikkelt en beheert. De gemeente geeft aan weinig directe 
sturingsmogelijkheden te hebben en daarnaast geen doorzettingsmacht waar 
het gaat om financiën binnen de reguliere planningen. 

Figuur 18. Regierollen Eindhoven. 
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Theorie 
De zorginstelling, in dit geval de GGD, zou in de procesfasen de rol van visionaire regisseur 
kwmen aannemen. Omdat er theoretisch gezien geen partij is die de rol van 
beheersingsgerichte regisseur op zich kan nemen, zal de regierol aan het eind van de 
procesfasen moeten wisselen, waarvoor de woningcorporatie de beste papieren heeft als 
uitvoeringsgerichte regisseur. 

Praktijk 
In de beginfase van Woonservice in Eindhoven heeft de GGD inderdaad een regierol gehad, 
het concretiseren van de visies en het maken van een plan van aanpak is onder leiding van 
de GGD gebeurd. Na de pilotperiode is de regierol overgedragen aan de gemeente, wat in 
eerste instantie moeizaam verliep. De woningcorporatie doet zelfstandig en ook in 
samenwerking met zorginstellingen heel veel, maar heeft over het geheel genomen geen 
regieroL 

6.1.3 Tilburg 

Script. Het woonzorgservicezone concept is door de gemeente ontwikkeld en 
uitgezet, wat dus betekent dat het script in handen van de gemeente is. Ook 
de andere partijen geven aan dat het beleidskader (wat-vraag) door de 
gemeente is gemaakt. 

Macht. De gemeente heeft naast haar reguliere middelen in dit project ook een deel 
van de grond in handen, wat haar dus een zekere machtspositie verschaft. De 
woningcorporatie is ontwikkelaar en eigenaar van het vastgoed, en beschikt 
dus ook over belangrijke machtsmiddelen. De zorginstelling is huurder van 
de woningcorporatie, en heeft als gebruiker in dit geval geen belangrijke 
machtspositie. 

Figuur19. Regierollen Tilburg. 
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Theorie 
In theorie zou de gemeente, die zowel beschikt over het script als machtsmiddelen, in alle 
fasen van het ontwikkelingstraject de regie kunnen voeren. De woningcorporatie zou in de 
projectfasen de rol van uitvoeringsgerichte regisseur kunnen aannemen. 

Praktijk 
De manier waarop de regie in de praktijk is gevoerd, sluit goed aan bij de veronderstellingen 
die uit de theorie volgen. In de procesfasen is de gemeente regievoerder, door de andere 
partijen duidelijk erkend. In de ontwerpfase wordt de regierol overgenomen door de 
woningcorporatie, waarbij het interessant is te vermelden dat ook de grond (een belangrijk 
machtsmiddel) na onderhandelingen wordt overgenomen door de woningcorporatie. De 
zorginstelling is niet heel erg te spreken over de regie van het ontwikkelingstraject, en vindt 
vooral in de uitvoeringsfase de aandacht voor sociale zaken te beperkt. 

6.1.4 Waalwijk 

Script. Hoewel de woningcorporatie en zorginstelling als eerste met het idee kwamen 
om decentraal kleinschalige woonzorgvoorzieningen te realiseren, is het de 
gemeente geweest die uiteindelijk kwam met een woonzorgbeleid op stedelijk 
niveau. Ook heeft de gemeente de andere partijen benaderd en heeft ze een 
grote rol gehad bij de totstandkoming van de breedgedragen visie. 

Macht. In het pilotproject was de grond in handen van de gemeente. De 
woningcorporatie is zowel ontwikkelaar als volledig eigenaar van het 
vastgoed, en sluit huurovereenkomsten met de gebruikers van het gebouw. 
De zorginstelling kan in dit geval gerekend worden tot een van de gebruikers. 
Zowel de gemeente als de woningcorporatie hebben dus een belangrijke 
machtspositie. 

Figuur20. Regierollen Waalwijk. 
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Theorie 
Ook hier zou de gemeente als beheersingsgerichte regisseur zowel de proces- als projectregie 
op zich kunnen nemen. De woningcorporatie zou in de projectfasen de rol van 
uitvoeringsgerichte regisseur kunnen aannemen. Een wisseling van de regierol is dus 
mogelijk, maar niet noodzakelijk. 

Praktijk 
De gemeente geeft aan dat zij in alle fasen van het ontwikkelingstraject de regierol heeft 
gehad. In de procesfasen is die het sterkst, in de projectfasen is de woningcorporatie van 
mening dat zij de regierol heeft, zeker aangaande de fysieke ontwikkelingen. Bij het uitrollen 
van het dienstverleningsconcept ligt de regierol formeel bij de gemeente, maar ook hier geeft 
de woningcorporatie aan een belangrijke rol te hebben gespeeld. Wie in de projectfasen nu 
de regierol heeft gehad, is dus eigenlijk onduidelijk. 

In de vorige paragraaf is op basis van de factoren script en macht een vergelijking gemaakt 
tussen de theoretische veronderstellingen en de manier waarop in de praktijk regie is 
gevoerd. Hoewel waarschijnlijk ook de competenties van een regisserende partij in 
belangrijke mate het succes van de regie bepalen, kwamen de verwachtingen die volgden uit 
het theoretische model vaak aardig overeen met de praktijk. Daar waar dit niet zo was, 
waren er soms ook problemen en ontevredenheid over de regie. 
Naast een analyse op caseniveau, kan de verzamelde data ook op organisatieniveau 
geanalyseerd worden. In deze paragraaf wordt dan ook een vergelijking gemaakt tussen de 
verschillende gemeenten, respectievelijk de verschillende woningcorporaties en de 
verschillende zorginstellingen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op hun overeenkomsten, en 
hun algemene positie ten aanzien van de regie van het samenwerkingsproces. 

6.2.1 Gemeenten 

Uit de onderzochte cases blijkt dat de gemeenten in de procesfasen over het algemeen een 
sterke rol hebben, en vaak ook de regierol naar zich toetrekken. Hoewel elke partij natuurlijk 
zijn eigen script en beleid heeft, wordt in de meeste gevallen het beleidskader van de 
gemeente centraal gesteld bij het komen tot een gedeelde visie. Dit betekent uiteraard niet 
dat de belangen van de andere partijen niet vertegenwoordigd zijn in die gedeelde visie, die 
vormen juist de basis voor de onderhandelingen in de definitiefase. Doordat de gemeente 
naar het belang van de burgers in het algemeen kijkt, is haar beleid vaak wat breder 
geformuleerd dan dat van een woningcorporatie of zorginstelling, die toch meestal hun 
huurders en cliënten centraal stellen. Aangezien de woonservicezone bedoeld is voor alle 
bewoners van een wijk, blijkt het beleidskader van de gemeente vaak een goed 
uitgangspunt. Na onderhandelingen passen de scripts van de andere partijen daar over het 
algemeen redelijk in. Visueel kan dit als volgt worden weergegeven: 
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Figuur 21. Verschillende scripts. 

Over het algemeen wordt de regierol van de gemeente in de procesfasen door de andere 
partijen geaccepteerd, en soms ook wel op prijs gesteld. Een aantal partijen ziet het ook als 
een taak van de gemeente, om als onafhankelijke partij de regie te voeren. In de Wmo wordt 
de regierol ook uitdrukkelijk bij de gemeente neergelegd. 

Bij de overgang van proces- naar projectfasen vindt meestal geen formele overdracht van de 
regierol plaats. Wel verandert de gemeentelijke regierol vaak van sterk sturend naar een 
meer adviserende en toetsende rol. De tevredenheid over de regie daalt dan ook in de meeste 
gevallen. De andere partijen geven aan dat er juist dan behoefte is aan een regisseur die de 
gestelde kaders bewaakt en in conflictsituaties een oplossing kan vinden. De gemeente geeft 
echter aan dat zij weinig directe sturingsmogelijkheden en machtsmiddelen heeft om die rol 
van "de baas" op zich te nemen. Gemeenten geven aan dat zij financieel gezien voomarnelijk 
moeten putten uit de reguliere budgetten die zij hebben voor zorg, welzijn en openbare 
ruimte, en dat hun financiële mogelijkheden daarmee beperkt zijn. In Bijlage 4 zijn van de 
vier ondervraagde gemeenten de begrotingen voor 2007 (dus na invoering Wmo) 
bijgevoegd, waaruit blijkt dat alleen al voor zorg en welzijn gemiddeld zo'n 13,5% van het 
totale budget begroot is. Voor de drie grotere gemeenten (Eindhoven, Tilburg en Breda) 
vertaalt dit zich naar een jaarlijks budget van ruim 80 miljoen euro. Een budget wat ook 
bedoeld is voor ontwikkelingen als woonservicezones, maar wat op dit moment weinig voor 
dergelijke doeleinden benut lijkt te worden. Het probleem van deze budgetten is dat dit vaak 
geen vrij te besteden geld is, maar geld dat is vastgelegd in meerjarenplannen en begrotingen 
en niet zo eenvoudig te realloceren is. Gemeente Eindhoven noemt zelfs expliciet dat zij voor 
de ontwikkeling van woonservicezones binnen de DMO nog geen doorzettingsmacht heeft 
op de financiën binnen de reguliere planningen. De vele beleidsterreinen en de eerder 
genoemde verkokering binnen de gemeenten spelen hierin een grote rol. Gemeenten die wel 
in staat zijn deze financiële middelen vrij te maken voor de ontwikkeling van 
woonservicezones, zouden zo ook in de projectfasen een meer prominente rol kunnen 
aannemen. Een regisseur die namelijk niet actief participeert (en naar vermogen investeert) 
in concrete ontwikkelingen, wordt door de partijen in het veld vaak niet geaccepteerd. 

6.2.2 Woningcorporaties 

De woningcorporaties hebben vooral in de projectfasen een belangrijke rol als ontwikkelaar 
van het vastgoed voor de woonservicezone. Aangezien het vaak om maatschappelijk 
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vastgoed gaat, hoeven zij nauwelijks te concurreren met commerciële ontwikkelaars. Bij de 
ontwikkeling van een woonservicezone zijn zij dan ook zo goed als de enige partij die 
expertise heeft in het ontwikkelen en beheren van vastgoed. Om de flexibiliteit van een 
gebouw te behouden, wordt doorgaans het volledige eigendom bij de woningcorporatie 
gelegd. Indien de grond nog niet in eigendom is van de woningcorporatie, wordt deze 
overgekocht, meestal van de gemeente. Het is dan ook niet zo vreemd dat een 
woningcorporatie in de projectfasen de regierol wat meer naar zich toe lijkt te trekken, 
aangezien het gaat om hun vastgoed en daarmee ook hun ondememerssrisico. 

Een woningcorporatie heeft als voordeel boven een gemeente dat zij globaal gezien maar één 
beleidsterrein heeft, wat bovendien een stuk concreter is. Dit maakt de invulling van een 
regierol wat eenvoudiger. Door de praktische insteek vindt de woningcorporatie meer 
aansluiting bij andere partijen. Het gevaar van een woningcorporatie als regisserende partij 
is wel dat de nadruk te veel komt te liggen op de fysieke aspecten van de woonservicezone. 
In de projectfasen moet naast de bouw ook het dienstverleningsconcept volledig worden 
uitgedacht, aangezien het daar bij de exploitatie uiteindelijk om draait. Hoewel ijkmomenten 
in de bouw soms fungeren als aanjager voor het nemen van beslissingen omtrent de 
dienstverlening, vraagt regie op een bouwproject toch om een andere insteek dan het voeren 
van regie over de ontwikkeling van een dienstverleningsconcept. Dienstverlening is toch wat 
minder concreet, waardoor dingen soms in de lucht blijven hangen en waarbij het extra van 
belang is dat partijen op één lijn zitten. 

Hoewel ook bij woningcorporaties de leefbaarheid van wijken steeds meer prioriteit krijgt, 
lijkt een regierol voor hen met name geschikt ten aanzien van de fysieke ontwikkelingen van 
de woonservicezone, aangezien dit het beste aansluit bij hun corebusiness. Regie ten aanzien 
van de dienstverlening is een ander verhaal, en ook de verbinding tussen sociale en fysieke 
aspecten moet niet vergeten worden. 

6.2.3 Zorginstellingen 

Waar het gaat om de regievoering hebben zorginstellingen doorgaans de zwakste positie, en 
zijn zij voor het realiseren van hun eigen doelstellingen het meest afhankelijk van de andere 
partijen. Een zorginstelling die haar eigen vastgoed ontwikkelt en beheert staat uiteraard een 
stuk sterker dan een zorginstelling die dit volledig uitbesteedt aan bijvoorbeeld een 
woningcorporatie en daar vervolgens een huurcontract mee afsluit. Ook komt het voor dat 
een zorginstelling alleen zorg aan huis levert, en het verhuren van de woningen door een 
woningcorporatie wordt gedaan. De zorginstellingen hebben de laatste jaren in toenemende 
mate te maken gekregen met concurrentie, wat hun positie er niet beter op heeft gemaakt. 
Ook zorgt onduidelijkheid over toekomstige wijzigingen in de financieringsconstructie voor 
veel onzekerheid. 

In de procesfasen wordt het door zorginstellingen voorgestelde programma van eisen ten 
aanzien van de zorg meestal gewoon overgenomen en wordt hierin vertrouwd op de kennis 
en expertise van zorginstellingen. In de projectfasen lijkt de focus vooral te liggen op de 
fysieke aspecten van de woonservicezone en voelen sommige zorginstellingen zich 
gepasseerd, of worden zij zelfs helemaal niet meer op de hoogte gehouden van de voortgang 
van het project. Zorginstellingen worden soms enkel gezien als gebruiker/huurder van het te 
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bouwen object, terwijl zij bij de exploitatie van de woonservicezone samen met de 
welzijnsinstellingen juist de belangrijkste rol hebben. Eén zorginstelling gaf dan ook aan dat 
een regisserende rol bij de exploitatie van de woonservicezone het beste zou kunnen liggen 
bij een grote zorginstelling of welzijnsorganisatie. Toch wordt daar in het 
ontwikkelingstraject maar weinig aandacht aan besteed. 

In het voorgaande zijn de resultaten van de casestudy's gekoppeld aan het theoretische 
kader en meer specifiek aan het conceptueel model. Het doel van het conceptueel model is 
zoals al eerder vermeld tweeledig: ten eerste biedt het een helder analytisch kader en ten 
tweede is het ook de weergave van een aantal op theorie gebaseerde verwachtingen. Hoewel 
het aantal onderzochte cases te beperkt is om harde uitspraken te doen, kwamen de 
verwachtingen en de praktijk aardig overeen. 

Voor de gemeente lijkt met name in de procesfasen de rol van visionaire regisseur geschikt, 
mits zij uiteraard een belangrijke hand heeft in het ontwikkelen van het script. In de 
projectfasen heeft de gemeente meer moeite met het invullen van de regierol, en wordt die 
door de andere partijen ook minder gewaardeerd. De stap van visie (proces) naar concreet 
(project) blijkt een lastige. De woningcorporatie kan in de projectfasen de rol van 
uitvoeringsgerichte regisseur aannemen, en doet dit dan ook regelmatig, maar lijkt vooral 
geschikt voor het aansturen van de fysieke ontwikkelingen. De zorginstelling heeft in het 
ontwikkelingstraject over het algemeen geen prominente rol, maar zou in de exploitatiefase, 
waarin de woonservicezone operationeel is, juist wel een regisserende rol kunnen aannemen. 

In het conceptueel model is maar een beperkt aantal factoren meegenomen, op basis 
waarvan per case aan elke partij een regierol is toegekend. Naast het onderscheid in proces
en projectfasen moet hieraan wellicht ook de exploitatiefase worden toegevoegd, aangezien 
die in belangrijke mate het succes van de woonservicezone bepaalt, en ook hierin regie een 
belangrijke rol speelt. Een ander onderscheid dat in het model niet is meegenomen, maar in 
de casestudy's wel vaak aan bod kwam, is dat tussen de sociale en fysieke aspecten van een 
woonservicezone. Het opzetten van de dienstverlening (sociaal) lijkt om een ander soort 
regie te vragen dan het aansturen van de bouwontwikkelingen (fysiek). Daarnaast moet de 
afstemming tussen de sociale en fysieke aspecten niet vergeten worden. Tot slot bepalen ook 
de competenties van een regisserende partij in belangrijke mate het succes van de regie. 
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7. QUICKSCAN 

In dit hoofdstuk wordt een beslissingsondersteunend instrument beschreven, dat hulp biedt 
bij de keuze voor een passende vorm van regievoering bij de ontwikkeling van een 
woonservicezone. Het gaat om een quickscan, waarmee aan de hand van wat vragen snel en 
eenvoudig aanbevelingen over de regievoering gedaan worden. In de volgende paragrafen 
komen achtereenvolgens kort de aanleiding, het doel, de resultaten en de 
uitbreidingsmogelijkheden van de quickscan aan bod. De quickscan zelf is gemaakt in Excel, 
een beknopte handleiding is te vinden in Bijlage 5. 

In het vorige hoofdstuk is voor elke case een vergelijking gemaakt tussen de theoretische 
veronderstellingen die volgden uit het conceptueel model en de manier waarop regie in de 
praktijk was georganiseerd. Interessant is dat met behulp van de theoretische 
veronderstellingen vaak eenvoudig kon worden verklaard waar het in de praktijk soms 
misging en wat daarvan de oorzaak was. Als voorafgaand aan een project meer inzicht is in 
de mogelijke (regie)rollen van partijen gedurende het ontwikkelingstraject, kan een aantal 
van deze problemen wellicht ondervangen worden. In plaats van achteraf de cases in het 
theoretisch model te plaatsen, kan op basis van de quickscart voorafgaand aan een project al 
een aantal uitspraken met betrekking tot de regie gedaan worden. 

Het doel van de quickscan is in de eerste plaats het op gang brengen van een discussie over 
de regievoering van het ontwikkelingstraject. De quickscan maakt de betrokken partijen 
ervan bewust dat de organisatie van regie iets is wat vooraf aandacht verdient. Bij een paar 
van de onderzochte cases is hieraan wel aandacht besteed door middel van bijvoorbeeld 
opgezette organisatie- en overlegstructuren, maar over de manier van regievoering en de 
taken van een regisseur, worden nauwelijks concrete afspraken gemaakt. In de tweede plaats 
heeft de quickscan als doel een eerste indicatie te geven van de regiemogelijkheden 
gedurende het ontwikkelingstraject. 

De quickscan kan worden ingezet aan de start van het traject om een woonservicezone te 
ontwikkelen, en is nu zo opgezet dat die kan worden ingevuld door drie partijen, in dit geval 
de betrokken gemeente, een woningcorporatie en een zorginstelling. Aan elke partij worden 
tien vragen gesteld, gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek. De vragen inventariseren 
in hoeverre een partij de macht respectievelijk het script in handen heeft. Vervolgens wordt 
door de quickscan automatisch het uitkomstenoverzicht gegenereerd, waarbij aan elke partij 
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een regierol wordt toegekend, die daarna in een tekstvak wordt toegelicht. Ook wordt 
afhankelijk van de uitkomsten een aantal specifieke aandachtspunten genoemd. 

Omdat het gaat om een quickscan is het aantal vragen bewust beperkt gehouden. Toch zijn 
er voldoende mogelijkheden om de quickscan in de toekomst uit te breiden, zodat een meer 
diepgaande analyse mogelijk is. De quickscan is nu gemaakt voor drie partijen, maar kan 
bijvoorbeeld eenvoudig worden uitgebreid naar meerdere of andere partijen. Het moet 
natuurlijk wel gaan om partijen die een rol kunnen spelen in de regie van dergelijke 
ontwikkelingstrajecten. Ook zou het aantal factoren en regierollen kunnen worden 
aangepast, zodat een meer gedifferentieerd beeld ontstaat. Aan het eind van het vorige 
hoofdstuk is hiertoe al een aanzet gegeven, maar verder onderzoek zou moeten uitwijzen of 
en hoe dit geïntegreerd kan worden in het beschreven instrument. Tot slot is nog een andere 
mogelijkheid tot uitbreiding het breder inzetbaar rnaken van de quickscan. Nu is die 
specifiek gericht op de ontwikkeling van woonservicezones, maar met een paar kleine 
aanpassingen zou deze ook geschikt gemaakt kunnen worden voor andere vormen van 
gebiedsantwikkeling of binnenstedelijke herstructurering. Ook daarbij is het immers 
belangrijk de regie goed te regelen. 
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies van dit onderzoek op een rijtje gezet, te 
beginnen met de beantwoording van de onderzoeksvragen zoals die in het inleidende 
hoofdstuk zijn gesteld. Ook de probleem- en doelstelling van dit onderzoek worden nog eens 
bezien in het licht van de onderzoeksresultaten. Daarnaast wordt een aantal aanbevelingen 
gedaan aan de drie kernpartijen (gemeente, woningcorporatie en zorginstelling) en aan AAG 
adviesgroep. Tot slot wordt een aanbeveling gedaan voor verder onderzoek op dit gebied. 

Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de rollen en taken van kernpartijen 
betrokken bij de ontwikkeling van een woonservicezone, en het op basis van dit inzicht 
ontwikkelen van een beslissingsondersteunend instrument dat hulp biedt bij de keuze voor 
een passende vorm van regievoering, zodat vertragingen en conflictsituaties voorkomen 
kunnen worden. Hierop aansluitend zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

a) Welke factoren zijn bepalend bij de keuze voor regievoering bij de ontwikkeling van een 
woonservicezone? 

b) Welke regietypen en vormen van sturing kunnen worden onderscheiden bij complexe 
samenwerkingsprocessen? 

c) Op welke wijze kunnen a) en b) worden gecombineerd tot een beslissingsondersteunend 
instrument dat hulp biedt bij de keuze voor een passende vorm van regievoering bij de 
ontwikkeling van een woonservicezone? 

Het antwoord op deelvraag (a) is gevonden in de literatuur. De belangrijkste factoren zijn: 
• macht of doorzettingsmacht; 
• de mate waarin een partij zijn eigen beleidskader kan vormgeven, ofwel zijn eigen 

belangen kan concretiseren in een script; 
• de fase waarin de ontwikkeling zich bevindt; 
• het soort ontwikkeling waarop de regie betrekking heeft, proces of project. 

Het antwoord op deelvraag (b) kon ook gevonden worden in de literatuur, en is behoorlijk 
divers. De verschillende regietypen en vormen van sturing die in Nederlandse literatuur 
behandeld worden, hebben vooral betrekking op de manier waarop een gemeente haar 
regierol kan invullen, daarbij variërend van sterke, beheersingsgerichte regie tot losse, 
faciliterende regie. De bekendste typologie hiervan is die van Pröpper et al. (2004), die op 
basis van twee factoren vier regierollen onderscheiden. In de besproken internationale 
literatuur wordt juist een onderscheid gemaakt tussen staatsgerichte en marktgerichte 
vormen van govemance, met in het midden de netwerkvormen van governance. 

Deze factoren (deelvraag a) en regietypen (deelvraag b) zijn vervolgens in een omvattend 
conceptueel model geplaatst, waardoor deze losse elementen tot één begrippenkader 
geworden zijn. Dit conceptueel model vormde de basis voor het empirische deel van het 
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onderzoek. In dit kader zijn vier cases geanalyseerd, en zijn tevens de verwachtingen die 
volgden uit het conceptueel model getoetst. Hoewel de verwachtingen uit het model aardig 
bleken te kloppen met de praktijk, brachten de cases toch ook nog een aantal andere factoren 
naar voren: 
• 

• 

• 

aan het onderscheid in proces- en projectfasen kan de exploitatiefase worden toegevoegd, 
aangezien ook hierin regie een belangrijke rol speelt en die fase voor een groot deel het 
succes van de woonservicezone bepaalt; 
hoewel in het model niet meegenomen, bepalen ook de competenties van een 
regisserende partij in belangrijke mate het succes van de regie; 
regelmatig werd de afstemming tussen de sociale en fysieke aspecten van een 
woonservicezone genoemd als problematisch bij de organisatie van regie. Het opzetten 
van dienstverlening (sociaal) lijkt dan ook om een ander soort regie te vragen dan het 
aansturen van de bouwontwikkelingen (fysiek). 

Met deze informatie is daarna deelvraag (c) opgepakt, de ontwikkeling van een 
beslissingsondersteunend instrument, waarvoor een quickscan is ontworpen. Deze 
quickscan kan worden ingezet bij de start van de ontwikkeling van een woonservicezone, en 
geeft partijen een eerste indicatie van de regiemogelijkheden gedurende het 
ontwikkelingstraject. Daarnaast heeft de quickscan als doel betrokken partijen bewust te 
maken van het feit dat de organisatie van regie iets is wat vooraf aandacht behoeft. 

Door vooraf aandacht te besteden aan het regievraagstuk, kan een groot deel van de 
onduidelijkheid omtrent de rollen van partijen worden opgelost. Transparantie is daarbij erg 
belangrijk. Duidelijkheid over de eigen rol en die van de ander zorgt ervoor dat partijen 
weten wat ze van elkaar kunnen verwachten, zodat hopelijk het aantal conflictsituaties en 
daarmee gepaarde vertragingen flink kunnen worden teruggebracht. Dit is wenselijk, 
aangezien vertragingen niet alleen tijd en geld kosten, maar ook vaak resulteren in een 
verminderde betrokkenheid van partijen, wat het slagen van een project zeker in gevaar kan 
brengen. 

In deze paragraaf wordt naar aanleiding van dit onderzoek een aantal aanbevelingen 
gedaan. Achtereenvolgens komen aanbevelingen voor de drie kempartijen, voor AAG 
adviesgroep en aanbevelingen voor verder onderzoek aan bod. 

8.2.1 Aanbevelingen aan de drie kernpartijen 

In dit onderzoek stonden drie partijen centraal: de gemeente, de woningcorporatie en 
zorginstelling. In het samenwerkingsproces om een woonservicezone te ontwikkelen nemen 
zij verschillende posities in. 

De gemeente heeft doorgaans een sterke positie in de procesfasen, maar die lijkt in de 
projectfasen vaak wat af te zwakken. De gemeente zou haar positie kunnen versterken door 
wat te doen aan de verkokering van de verschillende diensten, en zo meer met één gezicht 
naar buiten toe te treden. Als zij ook in de projectfasen als regisseur wil optreden, dan zal 
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naar vermogen geïnvesteerd moeten worden, en is het dus zaak de beschikbare financiële 
middelen daarvoor vrij te maken. 
De woningcorporatie heeft vaak een sterke rol in de projectfasen, aangezien dit de partij is 
met expertise op het gebied van vastgoedontwikkeling. Als regisseur moet ze wel oppassen 
dat de nadruk niet te veel komt te liggen op de fysieke aspecten van de woonservicezone. 
De zorginstelling heeft over het algemeen de kleinste machtsbasis, maar zou (eventueel 
samen met een welzijnsinstelling) meer op de voorgrond kunnen treden bij het op poten 
zetten van het dienstverleningsconcept. In de exploitatiefase dient dit narnelijk grotendeels 
door hen gedragen te worden, waarbij een goede organisatie vooraf onmisbaar is. Zeker in 
de exploitatiefase ligt de keuze voor een zorg- of welzijnsinstelling als regisseur het meest 
voor de hand. 

Tot slot geldt natuurlijk voor alle partijen dat zij moeten nagaan of de competenties voor het 
regisseursschap aanwezig zijn, en of de motivatie er ook is om de rol van regisseur op zich te 
nemen. 

8.2.2 Aanbevelingen aan AAG adviesgroep 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van AAG adviesgroep, een adviesbureau dat al een 
aantal jaren nauw betrokken is bij de ontwikkeling van woonservicezone's, en zich richt op 
het procesmanagement daarvan. Het doel was in de eerste plaats meer inzicht te krijgen in 
de rnanier waarop de regie bij de ontwikkeling van woonservicezone's georganiseerd is en 
hoe goed dit in de praktijk werkt. Het tweede doel was het ontwerpen van een 
beslissingsondersteunend instrument dat in een concrete situatie praktische aanbevelingen 
doet voor de organisatie van regie. 

Dit beslissingsondersteunend instrument is vormgegeven in een quickscan, die AAG 
adviesgroep aan de start van het traject om een woonservicezone te ontwikkelen kan 
gebruiken om te komen tot bewustwording en besluitvorming rondom het regievraagstuk 
Belangrijk hierbij is wel om vooraf een inventarisatie te rnaken van partijen die eventueel 
trekker zouden willen zijn en partijen die slechts willen volgen. De quickscan geeft een 
indicatie van mogelijke regieverdelingen bij het tot stand komen van woonservicezones. Als 
partijen het vervolgens eens zijn over de organisatie van regie en het regisseursschap, is het 
van belang de taken en bevoegdheden van de regisseur(s) formeel vast te leggen, zodat 
ingeval van een conflict sneller tot een oplossing gekomen kan worden. Om conflicten te 
voorkomen en geen valse verwachtingen te scheppen is het daarnaast wenselijk om concrete 
afspraken te rnaken over de inzet van middelen van elke partij, waarbij transparantie voorop 
dient te staan. 

Daarnaast zijn er nog een aantal zaken die extra aandacht vragen. Ten eerste moet goed 
worden nagedacht over de afstemming van sociale en fysieke aspecten van de 
woonservicezone, aangezien die soms nog wel eens andere paden lijken te bewandelen en de 
relatie daartussen vaak ver te zoeken is. Ten tweede dient bij de organisatie van regie ook 
aandacht te worden besteed aan de exploitatiefase, die volgt na de uitvoeringsfase. In deze 
fase is goede regie misschien nog wel het allerbelangrijkst om de woonservicezone tot een 
succes te maken. Wel dient de opzet van de sociale infrastructuur (dienstverlening) evenals 
die van de fysieke infrastructuur al georganiseerd te worden in het ontwikkelingstraject, en 
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niet pas in de exploitatiefase. Tot slot is het als onafhankelijk procesmanager van belang om 
in te schatten in hoeverre een partij de benodigde competenties in huis heeft om het 
regisseursschap op zich te ktmnen nemen. 

8.2.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Voor de dataverzameling van dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatieve 
onderzoeksmethode, een methode die zich uitstekend leent voor het onderzoeken van een 
complex probleem, zoals het regievraagstuk bij de ontwikkeling van een woonservicezone. 
Doordat samenwerking lastig is af te bakenen, en omdat het van belang was vanuit 
verschillende gezichtspunten een case te analyseren, kon in dit kader maar een beperkt 
aantal cases onderzocht worden. Het voordeel van een kwalitatieve onderzoeksmethode is 
dat het mogelijk is om in korte tijd veel en uiteenlopende kennis op te doen. Het nadeel is dat 
door het kleine aantal cases een nauwkeurige toetsing van het conceptueel model niet 
mogelijk was, hoewel de resultaten van de casestudy's het conceptueel model wel aardig 
leken te bevestigen. Toch verdient het aanbeveling de quickscan, die is gebaseerd op het 
conceptueel model, aan de hand van meer cases via een kwantitatieve onderzoeksmethode te 
toetsen en waar nodig aan te scherpen. 

Daarnaast kwamen uit de casestudy's nog factoren boven die in het conceptueel model en de 
quickscan niet zijn meegenomen. Ten eerste lijkt naast het onderscheid in proces- en 
projectfasen ook de exploitatiefase een interessante toevoeging, aangezien die in grote mate 
het succes van de woonservicezone bepaalt, en ook hierin regie een belangrijke rol speelt. 
Wel moet hierbij vermeld worden dat aangezien het ging om de ontwikkeling van een 
woonservicezone, deze fase eigenlijk niet tot de scope van dit onderzoek behoorde. Ten 
tweede kwam in de casestudy's vaak het onderscheid tussen de sociale en fysieke aspecten 
van een woonservicezone aan bod, welke om verschillende soorten regie lijken te vragen, en 
waarbij vooral de afstemming daartussen niet vergeten moet worden. Ten derde lijken ook 
de competenties van een regisserende partij in belangrijke mate het succes van de regie te 
bepalen. 
Nader onderzoek naar deze factoren zou moeten bepalen of en op welke manier deze 
geïntegreerd ktmnen worden in de quickscan zoals die nu ontworpen is. Het zou een meer 
diepgaande analyse mogelijk maken, maar daar staat wel tegenover dat de snelle en 
eenvoudige manier waarop de quickscan resultaten genereert verloren gaat. 

Tot slot verdient het aanbeveling te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is de quickscan 
breder inzetbaar te maken. Nu is die specifiek gericht op de ontwikkeling van 
woonservicezones, maar met wat wijzigingen zou deze ook geschikt gemaakt ktmnen 
worden voor andere vormen van gebiedsantwikkeling of binnenstedelijke herstructurering, 
waarbinnen regie ook zeker een rol speelt. 
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BIJLAGEN 

1. Projectbeschrijving 

Bij dit onderwerp ligt de focus op de omgeving waarin het project zich bevindt. Hiermee 
wordt gestart omdat dit voor de respondent een gemakkelijk onderwerp is om mee te 
beginnen. Hij/zij wordt gevraagd een korte projectbeschrijving te geven, waarbij tenminste 
de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

(1.1) Ruimtelijke/fysieke omgeving 
Inhoudelijk programma. 

(1.2) Sociaal/maatschappelijke omgeving 
Behoefte vanuit de maatschappij. 

(1.3) Politiek/bestuurlijke omgeving 
Rol van het politieke klimaat in het project. 

2. Belang/motivatie 

Bij dit onderwerp ligt de focus op de organisatie van de respondent. Wat zijn de redenen om 
als organisatie deel te nemen in dit project en wat zijn hiervan de opbrengsten? 
Onderwerpen die aan de orde komen: 

(2.1) Belangrijkste redenen om aan het project deel te nemen 
Aansluiting individuele doelstelling bij collectieve doelstelling (gezamenlijke visie). 

(2.2) Prioriteit 
Prioriteit van het project in vergelijking met andere projecten die de organisatie 
onderneemt. 

(2.3) Belang 
Welk belang heeft de organisatie bij de uitkomst van het project, het uiteindelijke 
resultaat. 

(2.4) Verhouding kosten en opbrengsten 
In hoeverre wordt de inzet van middelen gecompenseerd door de opbrengsten voor 
de organisatie. 

3. Machtsverdeling 

Bij dit onderwerp ligt de focus op de relaties die de organisatie van de respondent heeft met 
andere organisaties die deelnemen in het project. Vanwege de gekozen afbakening wordt 
hierbij alleen ingegaan op de relaties tussen gemeente, woningcorporatie en zorginstelling. 
Het gaat hierbij met name om de verdeling van machtsmiddelen tussen partijen; de eigen 
inbreng versus de inbreng van anderen. 
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(3.1) Verdeling van hulpbronnen (materieel en immaterieel) 
a) grond 
b) vastgoed 
c) financiën 
d) mens-uren (capaciteit) 

(3.2) Beschikking over kennis en vaardigheden 
Bijvoorbeeld over de wijk, de behoefte aan zorg en welzijn, etc. 

(3.3) Relationele machtsbronnen (identiteit, charisma en imago) 
Hierbij spelen zaken als reputatie en vertrouwen een rol. Hoe zijn de onderlinge 
verhoudingen en informele relaties? 

(3.4) Sturingsmogelijkheden 
Hoe zijn de mogelijkheden om andere partijen te sturen, en welke instrumenten 
kunnen daarvoor worden ingezet? 

4. Organisatie van regie 

Bij dit onderwerp ligt de focus op de manier waarop regie georganiseerd is binnen het 
project. Belangrijk hierbij is ook wat deelnemende partijen hiervan vinden, en hoe ze het zelf 
eventueel anders zouden doen. 

(4.1) Vormgeving regie I management 
Organisatie van taakverdeling en taakcoördinatie. Is er bijvoorbeeld een externe 
procesmanager ingehuurd? 

(4.2) Bewuste keuze 
a) Is bewust nagedacht over de organisatie van regie, of is hieraan gaandeweg het 
proces min of meer vanzelf invulling gegeven (meer natte-vinger-werk)? 
b) Is de regie later bewust aangepast en zo ja, wat was daarvan dan de reden? 

(4.3) Factoren die de regiekeuze bepalen 
Zijn er bepaalde factoren duidelijk van invloed geweest op de invulling van regie? 

(4.4) Tevredenheid over gekozen vorm van regie 
In hoeverre kan de respondent zich vinden in de gekozen vorm van regie? Zo niet, 
waarom? 

(4.5) Alternatieven 
Als de respondent de mogelijkheid had om de regiekeuze opnieuw te organiseren, 
wat zou er dan anders gaan en waarom? 

(4.6) Succes- en faalfactoren 
Do's en don'ts bij de organisatie van regie. 
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1. Breda 

Samenvatting interview d.d. 29 januari 2008, Breda 
Drs. J. Selelcy, Adviseur zorg- en ouderenbeleid (Gemeente Breda) 

Projectbeschrijving 

Het project GWI is 10 jaar geleden als pilot opgestart naar aanleiding van de toenemende vergrijzing. Op basis 
van onderzoek bleek dat Breda in snel tempo vergrijsde. De woningvoorraad, de woonomgeving en de 
voorzieningen moeten beter worden afgestemd op de behoeften van de ouderen. Temeer daar ouderen ook nog 
een langer zelfstandig blijven wonen. Er bleek een discrepantie te bestaan tussen aanwezige voorzieningen en de 
behoefte. Er waren onvoldoende geschikte woningen en daarnaast waren de voorzieningen niet op elkaar 
afgestemd en ook de woonomgeving was in veel wijken ongeschikt. Ook vanuit de politiek was er de wens om 
beter preventief kunnen in te grijpen dan later allerlei dure aanpassingen te moeten realiseren. De pilot GWI had 
als vraagstelling: Waaraan dient de inrichting van een wijk te voldoen en welke functies dienen aanwezig dan 
wel (op gebieds- op stedelijk niveau) bereikbaar te zijn, om al haar bewoners waaronder mensen met 
functiebeperkingen, die moeilijker uit de voeten kunnen, extra ondersteuning nodig hebben of afhankelijk 
worden van zorg, in staat te stellen op een goede manier zo lang mogelijk in de eigen buurt te blijven wonen en te 
functioneren. 

Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een concept Geschikt wonen voor iedereen, dat in eerste instantie gebaseerd 
is het STAGG-model (Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg) van 1995 dat uitgaat van een 
gebiedsgerichte samenhang tussen wonen, welzijn en zorg, In het STAGG-model 2000 wordt invulling gegeven 
aan woon- en zorgvoorzieningen voor een wijk van ongeveer 10.000 inwoners. De zorg wordt niet langer in de 
intramurale verzorgingshuizen geleverd maar is naar buiten gebracht ofwel extramuraal in kleine clusters en 
zorg aan huis. Het normenkader voor de levensloopbestendige woonbuurt is opgesteld vanuit de doelgroep 
ouderen, maar vormde tegelijk al een belangrijke aanzet voor de verbreding naar andere doelgroepen. De 
normen waren niet voor elk gebied gelijk. In een stedelijke buurt met gemengde functies zal voor een voorziening 
de norm gelden van aanwezigheid van een bepaalde straal (300 of 500 meter), terwijl in een buitengebied eerder 
eisen worden gesteld aan levering aan huis en/ of vervoer. 

In 2003 heeft het Verwey-Jonker instituut in opdracht van de gemeente Breda de uitgangspunten onder de loep 
gelegd en aangescherpt. Daarbij is gekeken wat er nu is en in de toekomst nodig is om in een woongebied prettig 
en levensloopbestendig te kunnen woenen. De belangrijkste bronnen voor deze aanscherping zijn geweest de 
notitie "Verblijf of wonen; zorg voor iedereen 2000" van deSTAGGen de Planologsiche Kengetallen wonen en 
zorg van innovatieprogramma Wonen en Zorg (IWZ). De uitgangspunten van de toetsing zijn in een aparte 
publicatie van het Verwey-Jonker Instituut uitgebracht; "Maatstaven voor een levensloopbestenidge woonwijk'. 
De gemeente is met het zorgkantoor overeengekomen om deze normen als toetsingskader te gebruiken. Hoewel 
de functie van het zorgkantoor sinds de invoering van de WMO wel wat is veranderd, was het heel belangrijk dat 
het zorgkantoor zich in de samenwerking met zorginstellingen achter de gemeente schaarde. 

Belang/motivatie 

De belangrijkste reden voor de gemeente om het GWI project te starten is de snelle vergrijzing en het feit dat de 
soóale en fysieke infrastructuur van de stad onvoldoende toegerust was om in te spelen op de behoefte van de 
(oudere) burger. Het gemeentebestuur is de baas en geeft het gemeentelijk apparaat opdracht om scenario's te 
bedenken. Om een dergelijk beleid handen en voeten te geven moet je commitment en draagvlak creëren. Niet 
alleen van de maatschappelijke partners maar vooral van de consument. De input van consumentenorganisaties 
is daarbij erg belangrijk. Hoewel elke instelling haar eigen organisatiedoel heeft, is er een breed gedragen visie, 
wat te danken is aan de doelen die de gemeente nastreefde, goede interactie met partijen en een degelijke 
onderbouwing met ójfers. De gemeente beseft dat het realiseren van levensloopbestendige buurten niet alleen 
een gemeentelijke aangelegenheid is en doet daarom met succes een beroep op de expertise en competenties van 
instellingen om samen meerwaarde te creëren. 
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In de beginjaren van GWI heeft marktwerking en concurrentie vrijwel geen rol gespeeld. De spanningen kwamen 
met name na de invoering van de Wmo. De gemeente gaat daar vrij pragmatisch mee om. Op basis van de 
gebiedsanalyse wordt gekeken naar benodigde functies. In principe maakt het de gemeente niet uit wie die 
functie levert. Er wordt wel altijd gekeken naar bestaande samenwerkingsprojecten in de wijk, waarbij vaak al 
een heleboel functies zijn afgedekt, en er nog een paar ontbreken. Het is dus anders dan het starten vanuit een 
nul-situatie. Het GWI beleid over 2002-2006 is geëvalueerd en daaruit blijkt een groot draagvlak en dat er 
successen zijn geboekt. Dat wil niet zeggen dat Breda klaar is, er blijft nog een opgave voor de komende periode. 
Uit contacten met de VNG en werkbezoeken andere gemeenten, maar ook door bijdragen aan landelijke 
congressen blijkt dat de gemeente een voorsprong op andere steden lijkt te hebben, mede door het gedegen 
onderzoek, het draagvlak bij de maatschappelijke partners, de betrokkenheid van de consumentenorganisaties en 
een focus op alle gebieden in stad. In een manifest, ondertekend door 27 partijen, zijn doelen en uitgangspunten 
nog eens geherformuleerd en zijn stedelijke afspraken vastgelegd over wat er nog gedaan moet worden om de 
opgave tot 2011 te realiseren. (Bouw)initiatieven worden niet alleen getoetst aan het bestemmingsplan, maar ook 
aan het GWI kader. Op deze wijze kan het GWI vanaf het begin verankerd worden. Toch is het nog geen 
automatisme bij ontwerpers op uitvoeringsniveau, en is het zaak alert te blijven dat het gedachtegoed van GWI 
gemeengoed wordt. 

Machtsverdeling 

De inzet van middelen verschilt sterk per wijk, wat afhangt van al aanwezige voorzieningen. Zorgvastgoed is 
vaak in eigendom van een lokale of landelijke zorginstelling. In een enkel geval huurt de zorginstelling van een 
woningcorporatie. Waar een zorginstelling een complex in een wijk in eigendom heeft, heeft ze een redelijke 
machtspositie. Voor kleine aanpassingen in woningen krijgen woningcorporaties van de gemeente een vast 
budget. Grote aanpassingen gaan via de WMO. De openbare ruimte vlakbij een zorgcomplex is voor rekening 
van de zorginstelling, die dit in samenwerking met de corporatie dient te organiseren. De gemeente is 
verantwoordelijk voor de overige openbare ruimte. Afspraken hierover staan in het eerder genoemde manifest. 
Bij het opstellen van het manifest bleek, dat zorginstellingen het liefst globale afspraken maken, terwijl 
corporaties juist alles zo concreet mogelijk willen vastleggen. Uiteindelijk is er een document tot stand gekomen, 
waar 27 maatschappelijke partners, inclusief de gemeente, hun handtekening onder hebben gezet. Binnen de 
gemeente wordt het GWI-beleid afgestemd in een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de 
directies Ruimtelijke Ontwikkeling, Buitenruimte en Maatschappelijke Ontwikkeling. Dat vraagt ook intern om 
sturing, waarbij het van belang is collega's zoveel mogelijk te betrekken in het proces. 

Extern heeft de gemeente een aantal sturingsmogelijkheden; welzijnsinstellingen worden gesubsidieerd door de 
gemeente via beleidsgestuurde contractfinanciering en daar kunnen dus vrij directe afspraken worden gemaakt, 
zorginstellingen zijn via de WMO enigszins te sturen en corporaties kunnen alleen via ruimtelijke wetgeving 
gestuurd worden, ze hebben een eigen financieringsregime. Daarnaast kan de gemeente haar grondpolitiek 
inzetten voor een goed beleid. De gemeente heeft een duidelijke visie voor ogen en probeert zoveel mogelijk te 
faciliteren. Het gaat uiteindelijk om betrokkenheid, om enthousiasmeren en om perspectief te bieden. 

Organisatie van regie 

Op basis van een onderzoek van het PON zijn begin 2000 drie sectorale overlegtafels ingesteld voor wonen, zorg 
en welzijn. Stedelijk was er het Bffi-overleg (Bredaas Integraal Beraad), met daarin vertegenwoordigers vanuit de 
drie tafels. Dit Bffi-overleg was voornamelijk bedoeld voor visie-ontwikkeling en het creëren van draagvlak 
onder de partijen. In 2006 is dit overleg beëindigd, aangezien het zijn beste tijd gehad had, en het GWI een 
nieuwe fase inging. Sinds begin dit jaar is er een kerngroep GWI ingesteld, waarin enkele bestuurders van 
corporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en consumentenorganisaties zitting nemen. De deelnemers zijn door de 
gemeente op persoonlijke titel gevraagd. Het doel van de kerngroep is mee te denken met de gemeente over het 
verloop van het proces, het GWI-manifest te monitoren, knelpunten te signaleren en helpen om de uitvoering van 
GWI te vergemakkelijken. De kerngroep wordt voorgezeten door een deskundige van de universiteit van Tilburg. 
Deze deskundige is benaderd om zijn proceskwaliteiten en specialisme in marktwerking. Enerzijds om jezelf als 
gemeente een spiegel voor te houden, maar anderzijds ook om innovatie te stimuleren en efficiëntie te 
bevorderen. De andere drie tafels waarin managers zitting nemen hebben vooral een adviserende rol op hun 
terrein wonen, welzijn en zorg. 
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Het GWI bevindt zich inmiddels in de implementatiefase. In de visiefase heeft de gemeente een duidelijke 
initiatiefrol gespeeld. In de ontwikkelfase voor de gebiedsplannen is de gemeente mede-initiator, stimulator en 
facilitator. In de uitvoeringsfase heeft de gemeente vooral een toetsende rol. Het uitvoeringsplan wordt getoetst 
aan het manifest waarin doelen, uitgangspunten, en prestaties zijn vastgelegd. In een gezamenlijk door de 
Minister van Wonen, wijken en Integratie en de staatssecretaris van VWS uitgebrachte publicatie "Integrale 
aanpak wonen-welzijn-zorg" (dec. 2007), wordt GWI als voorbeeld voor regie genoemd. Succesfactoren zijn 
volgens drs. Seleky dat je richt op een relevante doelgroep (zorgbehoeftige ouderen en mensen met een 
beperking) met een relevant probleem (hoe in te spelen op vergrijzing), een gedegen onderzoek, klein beginnen 
(bijvoorbeeld pilot), successen delen en partijen enthousiasmeren, politieke steun, de input van 
consumentenorganisaties, externe kennis vergaren en vertrouwen in partners (informele netwerken). Een 
faalfactor is een te integrale aanpak, dit wil nog weleens vertragend en belemmerend werken. Niet alles tegelijk 
willen doen en klein beginnen is essentieel voor succes. 

Samenvatting interview d.d. 4 maart 2008, Breda 
Mevr. T. Appels, Beleidsmedewerker woningmarkt (Singelveste) 

Projectbeschrijving 

Op initiatief van de gemeente is het GWI-project in Breda rond 1999 van start gegaan. Het uitgangspunt is dat 
iedereen die wil, kan blijven wonen in de eigen wijk. De gemeente zag de beweging van de Wmo al een tijdje 
aankomen en ook begonnen toen de discussies over woonzorgzone's en de aankomende vergrijzing. Gestart is 
met de vraag wat er ontwikkeld moet worden om dit doel te bereiken. In eerste instantie is alles daarom 
cijfermatig in beeld gebracht. Hoewel de grote lijnen hierin helder zijn, wordt soms nog wel geworsteld met 
definities, bijvoorbeeld wat een geschikte woning nu precies inhoudt. Valt een opgepluste rolstoeltoegankelijke, 
maar niet rolstoeldoorgankelijke woning bijvoorbeeld wel of niet binnen die term. De gemeente lijkt hier zelf ook 
nog niet helemaal uit te zijn, maar op grote lijnen komt men er wel uit. Naast het bieden van voldoende geschikte 
woningen, is een ander deel van het GWI-concept het aanbieden van zorg en welzijn vanuit bepaalde centra in de 
wijk aan wijkbewoners. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen zorgkruispunten en zorgsatellieten, waarbij 
de eerste zich meer richten op de zorg, vaak georganiseerd vanuit bestaande verpleeg- en verzorgingshuizen, en 
de tweede zich meer richten op het welzijn, meestal georganiseerd vanuit bestaande steunpunten in de wijk. De 
meeste ontwikkelingen vinden plaats vanuit bestaande situaties, gericht op huidige en toekomstige bewoners van 
de wijk. Doordat klanten van Singelveste al eerder aangaven behoefte te hebben aan opgepluste woningen en de 
doorstroom naar seniorencomplexen beperkt was, is besloten om 30% van de woningvoorraad geschikt te maken 
voor senioren. Samenwerking met zorginstellingen vond voor GWI al regelmatig plaats, met betrekking tot 
aanleunwoningen en steunpunten, maar nu is die samenwerking intensiever en meer structureel. 

Belang/motivatie 

De reden voor Singelveste om aan dit soort projecten deel te nemen komt voor een groot deel voort uit hun 
doelgroep; veel SS-plussers, mensen met een beperking en sociale huurders met een kleine portemonnee. Ook 
vanuit het Rijk wordt de opdracht gegeven om die doelgroepen te huisvesten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld ook 
om verstandelijk gehandicapten, dak- en thuislozen en ex-psychiatrische patiënten. Een andere reden om zich 
veel met deze doelgroepen bezig te houden is omdat de directeur, Harry Reininga, veel affiniteit hiermee heeft. 
Niet alle woningcorporaties in Breda richten zich zo op die bijzondere doelgroepen, en omdat het huisvesten 
hiervan veelal niet winstgevend is, moet soms ook met minder genoegen genomen worden. Ter compensatie 
worden wel nieuwbouwprojecten in de koopsfeer gerealiseerd. Omdat huurinkomsten vrij constant zijn, is het op 
deze manier mogelijk om die sociale doelgroepen te huisvesten. Wel zijn er plannen om te fuseren met een 
woningcorporatie in Roosendaal, om toch financieel sterker te worden en zo meer invloed te krijgen op de 
sociaal-economische aspecten in buurten en wijken. Het gaat hierbij niet alleen om steunpunten van waaruit zorg 
geregeld kan worden, maar juist ook om het welzijnsaspect. Hoewel Singelveste dit niet zelf organiseert, 
aangezien het buiten de carebusiness van een corporatie valt, is ze er wel vaak in de ontwikkelingsfase bij 
betrokken of zelfs initiatiefnemer naar welzijnspartijen toe. Het gaat dan met name om het faciliteren van zo'n 
ontwikkeling, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een woning voor welzijnsactiviteiten. Hoewel er 
soms een beroep kan worden gedaan op het fonds Maatschappelijke Ontwikkeling, of subsidies vanuit Welzijn, 
zijn financiële mogelijkheden beperkt. Dit is ook de reden dat voornamelijk wordt gekeken wat de mogelijkheden 
zijn binnen bestaande bouw, omdat het realiseren van nieuwbouw voor welzijnsprojecten eigenlijk geen optie is. 
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Machtsverdeling 

Waar het gaat om het ontwikkelen van initiatieven in de wijk, zijn er twee situaties mogelijk: 
1) het eigendom van een steunpunt ligt bij de woningcorporatie; 
2) het eigendom van een steunpunt ligt bij een zorginstelling. 
In het eerste geval is Singelveste wel financieel verantwoordelijk, maar heeft daarmee ook een grote invloed op 
de invulling van het steunpunt. In het tweede geval is die invloed veel kleiner, omdat de zorginstelling graag zelf 
wil bepalen hoe en wat er komt. Vaak is zo'n steunpunt onderdeel van een verpleeg- of verzorgingshuis en tot 
dan toe alleen toegankelijk voor hun eigen cliënten, terwijl het in het kader van GWI zich dan moet openstellen 
voor alle wijkbewoners. Hoewel zorginstellingen hebben aangegeven hiertoe bereid te zijn, willen ze het wel op 
hun eigen voorwaarden, en gaan de eigen cliënten altijd voor. Ze lijken het lastig te vinden in te schatten hoe 
daarmee de vraag verandert en zien soms ook wel capaciteitsproblemen. Ze zijn daarom behoorlijk 
terughoudend, wat het soms lastig maakt om in samenwerking zo'n steunpunt verder te ontwikkelen. Ook de 
toenemende concurrentie in de zorg maakt dat zorgaanbieders terughoudend en afwachtend zijn, en bang zijn 
hun eigen terrein los te laten. Zij zien ook (logisch) minder het belang van het openstellen van zo'n steunpunt 
voor de hele wijk, maar hebben op hoofdlijnen wel ja gezegd tegen de GWI-plannen. Toch lijken ze hun 
corebusiness voorop te stellen en mist er vaak ook wat capaciteit. Dat signaal geven ze echter nog te weinig af, 
waardoor ontwikkelingen regelrnatig stagneren. Voor Singelveste zijn die steunpunten juist van belang, omdat zij 
huurders in de wijk hebben, die juist behoefte hebben aan de activiteiten die daar plaatsvinden. Door in te zetten 
op deze ontwikkelingen, kunnen huurders weer langer aan een wijk gebonden worden, en Singelveste is dan ook 
bereid om daarin te investeren. 

Organisatie van regie 

Binnen concrete ontwikkelingen in de wijk is de rol van de gemeente heel gering. De gemeente heeft de grote 
lijnen uitgezet, en volgt het proces wel via de verschillende tafels (wonen, zorg en welzijn), maar eigenlijk is dat 
onvoldoende. De gemeente zou meer regisseur kunnen zijn, met name ook in conflictsituaties omdat zij een 
onafhankelijke partij is. Iruniddels worden er door de gemeente wel gebiedsgerichte plannen gemaakt, 
waarbinnen GWI een belangrijk element is. Singelveste hoopt dat deze plannen worden gekoppeld aan 
prestatieafspraken op wijkniveau. Nu ligt er alleen een algemeen convenant, terwijl juist concrete afspraken van 
belang zijn. Ook zouden die afspraken bewaakt moeten worden door de gemeente, en zou die hierin handhavend 
moeten optreden. De gemeente is nu vooral ondersteunend en volgt alles wel, maar een actieve rol in de 
verschillende ontwikkelingen heeft ze niet. Ook financieel gezien ondersteunt de gemeente niet substantieel, wel 
zijn er IPSV-subsidies beschikbaar voor de herstructurering en is er vanuit het Rijk een Volkshuisvestelijk fonds 
waarop een beroep kan worden gedaan. 
Een regisseur zou volgens mevr. Appels de grote lijnen moeten bepalen en bewaken, en ervoor zorgen dat 
plannen ook worden uitgevoerd. Het bepalen is door de gemeente heel goed gedaan, maar het bewaken en zelf 
ook partij zijn binnen de processen ontbreekt nog. De regierol van de gemeente beperkt zich tot nu toe tot 
initiatiefnemer en volger. Het is dan ook een lastig in te vullen rol en is ook erg afhankelijk van de mensen die je 
in huis hebt. Een regisseur moet iemand zijn die een natuurlijk overwicht heeft op andere partijen, en kan 
bereiken dat partijen het eens zijn over waar ze nu staan en waar ze naartoe willen. De gemeente zou dit via 
medewerkers die in de wijk actief zijn dan ook veel meer moeten uitzetten. Tot slot benoemt mevr. Appels als 
succesfactoren chemie tussen partijen, en met name ook een gedeelde visie. Bij chemie gaat het ook om 
vertrouwen wat moet worden opgebouwd, maar Singelveste zit bijvoorbeeld heel goed op één lijn met Stichting 
Ouderenwerk Breda (SOB). Ze hebben dezelfde idealen en denken hetzelfde over klantgericht werken, iets wat 
toch minder lijkt te leven bij de verschillende zorgaanbieders, waarmee het cultuurverschil een stuk groter is. Die 
hebben wel de intentie om mee te doen in de GWI-plannen, maar in de praktijk blijkt de samenwerking toch soms 
moeizaam. 

Samenvatting interoiew d.d. 10 maart 2008. Breda 
Dhr. P.H. Smittenaar, algemeen directeur (Stichting Elisabeth) 

Projectbeschrijving 

GWI is ongeveer 10 jaar geleden begonnen in Ginneken en omgeving, een pilotproject waar met vallen en opstaan 
doorheen gegaan is. De gemeente heeft dit project geëvalueerd en vervolgens is het GWI-beleid uitgezet in heel 
de stad. Er zijn nu 15 gebieden aangewezen, waarbinnen Stichting Elisabeth in zes gebieden actief is. Stichting 
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Elisabeth is een zorginstelling die in Breda al zo'n 190 jaar haar diensten levert, eerst met een vrij brede doelgroep 
maar nu vooral gericht op de verpleeg- en verzorgingshuiszorg. Het gaat doorgaans om ouderen, maar ook wel 
om cliënten die bijvoorbeeld revalideren van een ongeluk. In totaal heeft de Stichting Elisabeth intramuraal 800 
cliënten, en is sinds een jaar ook gestart met zorg aan huis (thuiszorg). Zorg gaat in toenemende mate richting 
welzijn, waarin ook wonen een belangrijke factor is. Vandaar dat tegenwoordig gesproken wordt over wonen
welzijn-zorg, iets dat goed past binnen het GWI concept. Samenwerking staat bij Stichting Elisabeth hoog in het 
vaandel, en de laatste 10 jaar wordt hier ook gericht aan gewerkt. Je kunt niet alles alleen, maar de laatste tijd is er 
wel een politieke trend naar marktwerking, die organisaties ook dwingt om hun positie in het krachtenveld te 
verdedigen. In de samenwerking is dit soms wel een remmende factor. 

Belang/motivatie 

Het bestaan van Stichting Elisabeth is erop gericht om in brede zin voor mensen te zorgen, waarbij het er steeds 
om gaat meerwaarde voor de cliënt te realiseren. Het gaat er enerzijds om de maatschappij naar binnen te halen, 
maar ook om mensen bij de maatschappij te betrekken. Een goed voorbeeld hiervan is de ontwikkeling in Hoge 
Vught, waar Stichting Elisabetheen verzorgingshuis heeft, waarnaast flats staan die voor een groot deel door 
ouderen bewoond worden en waar vlak in de buurt een winkelcentrum is. Samen met Singelveste en Stichting 
Ouderenwerk Breda (SOB) heeft Stichting Elisabeth nagedacht over mogelijkheden om die flats te renoveren en 
tegelijkertijd het winkelcentrum door te trekken en activiteiten te organiseren voor buurtbewoners en mensen in 
het verzorgingshuis. Wat begon met een dagelijks koffie-uurtje voor flatbewoners is inmiddels uitgegroeid tot een 
uitgewerkt plan om dat gebied te vernieuwen en waar allerlei activiteiten tot ontplooiing komen. Door van 
verschillende kanten kennis in te brengen ontstaat er een wisselwerking waarbinnen meerwaarde kan worden 
gecreëerd. De gemeente had het gebied aangewezen voor subsidies vanuit de aandachtswijken die door het Rijk 
zijn vastgesteld, en bovendien was er binnen Samenwerken Aan Leefbaarheid (SAL) ook al aandacht voor de 
Hoge Vught. Inmiddels is er een stuurgroep en projectgroep ingesteld om het plan uit te voeren, voorgezeten 
door de gemeente. Hoewel de gemeente zeker een stimulerende en coördinerende rol heeft gehad binnen de 
ontwikkeling van het plan, kwam het initiatief voor dit stuk echt vanuit de veldpartijen, en ligt het echte werk bij 
hen. 

~achtsverdelüng 

In beginsel hebben de instellingen die in Breda werken aan wonen, welzijn en zorg een sociale taak, maar onder 
invloed van marktwerking wordt deze wel wat gecommercialiseerd, aangezien dit toch een bestaansvoorwaarde 
voor continuïteit is. Om die continuïteit te bewaken kiest Stichting Elisabeth ervoor om projecten waar ze zelf de 
grond in handen heeft eigenhandig te ontwikkelen, en dus niet het eigendom bij een woningcorporatie te leggen. 
Soms staat marktwerking de samenwerking echter wel in de weg. Een voorbeeld hiervan is het project 
Westerwiek, waarbinnen Stichting Elisabeth samenwerkt met SOB, Thuiszorg Breda en Singelveste. Binnen dit 
project bestaat er bijvoorbeeld een spanningsveld rondom het leveren van de thuiszorg, dat naast Thuiszorg 
Breda ook door Stichting Elisabeth zelf geleverd kan worden. Daarnaast bestaan er discussies rond de 
ontwikkeling van een wijkrestaurant, waarbinnen Stichting Elisabeth samenwerkt met SOB. Die discussies zijn 
met name gerelateerd aan het eigendom, de exploitatie en de inzet van personeel. Iedereen wil graag zijn eigen 
organisatie profileren en dat wil weleens botsen. Om hieruit te komen moeten organisaties soms over hun eigen 
grenzen heenstappen en met respect voor elkaar proberen tot een oplossing te komen. Dit hangt ook heel erg 
sterk af van de mensen in een project; in de ene wijk gaat het beter dan in de andere. Het is van belang om eerst 
overstijgend te kijken naar wat je met elkaar wil organiseren; daarna moet pas gekeken worden naar de 
problemen die dan opspelen en moet samen naar een oplossing gezocht worden. Het erkennen van elkaars 
probleem is hierin een belangrijke stap. Op basis van geleverde prestaties moet elke organisatie iets kunnen 
terugzien van zichzelf in het project. 

Organisatie van regie 

Binnen GWI heeft de gemeente de regierol, daar hebben ze recht op en als overheidsorgaan zouden ze die 
misschien ook wel moeten hebben. Wel worstelt de gemeente nog met de invulling van die regieroL Onlangs is er 
een klankbordgroep ingesteld waarin partijen op persoonlijke titel deelnemen, met een voorzitter van buiten de 
gemeente. De rol van die groep is om grip te krijgen op de verschillende ontwikkelingen binnen GWI; waar 
liggen de successen, waar wringt het nog en hoe kunnen daarvoor oplossingen gevonden worden? Vorig jaar is er 
met een groot aantal partijen een convenant getekend, met daarin afspraken over wat er globaal zou moeten 
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gebeuren. Hoewel de gedachte heel goed is, blijkt het voor de gemeente lastig om die visie ook om te zetten naar 
de praktijk. Het is dan ook bijna onmogelijk om op afstand met 2 of 3 ambtenaren, vanuit een theoretisch model, 
echt in het veld regie te voeren. Daarvoor heeft de gemeente gewoonweg te weinig mensen beschikbaar. Daarbij 
is het regievoeren over mensen die dichter in het veld staan dan de gemeente zelf, waarbij ze ook nog een 
onafhankelijke rol moeten aannemen, een haast onmogelijke klus. De gemeente zou meer moeten durven 
overlaten aan partijen in het veld, en zelf daarin een meer toetsende rol moeten aannemen. Per gebied moeten 
concrete afspraken gemaakt worden over wat er in vier jaar bereikt moet zijn, waarbinnen wel ruimte wordt 
gelaten aan de marktpartijen om een en ander in te vullen, het gaat tenslotte om maatwerk. Daarbinnen zou de 
gemeente een toetsende en adviserende rol moeten hebben, maar zou zich niet bezig moeten houden met de 
dagelijkse gang van zaken. Het gaat erom zaken over te durven laten aan anderen, kaders te stellen, die te 
bewaken en partijen daarop af te rekenen. 
Als succesfactoren binnen de samenwerking noemt dhr. Smittenaar tot slot nog een aantal dingen: 
- Het gaat om mensen die het moeten waarmaken, een klik tussen mensen is erg belangrijk. 
- Het is van belang om heel concreet te weten wat je samen wil organiseren. Heldere doelstellingen en afspraken 
tussen partijen waar men elkaar ook op kan afrekenen. Transparantie is daarbij erg belangrijk. 
-Voldoende financiële middelen. Iedere organisatie dient naar vermogen zijn steentje bij te dragen. 
-Goed luisteren naar de cliënt, en dus vraaggericht te werk gaan. 
Een aantal faalfactoren/risico's zijn het gemeentelijke tempo, wat door de politiek nog weleens beperkt wordt, 
waardoor een bepaalde stroperigheid kan ontstaan die het enthousiasme van partijen kan temperen. Daarnaast 
moet je niet alles tegelijk willen doen, gewoon ergens beginnen, het simpel houden en snel een paar successen 
laten zien, aldus dhr. Smittenaar. 

2. Eindhoven 

Samenvatting interview d.d. 3 milllrl 2008, Eindhoven 
Mevr. T. van der Wielen, Strategisch Projectleider Woonservice Eindhoven (Gemeente) 
Dhr. ]. van Loon, Operationeel projectleider Woonservice Eindhoven (Gemeente) 

Projectbeschrijving 

Vanaf 2003 is in Eindhoven gestart met Woonservice; voortgekomen uit de regiovisies verzorging en verpleging 
die vanuit de provincie worden opgesteld. Partijen die daarbij betrokken waren hadden genoeg van het vele 
papierwerk en overleg wat daarbij hoorde. Ze vonden het tijd om die visies te concretiseren en in de praktijk te 
brengen. Dit vormde de aanleiding om Woonservice ook in Eindhoven op de agenda te zetten. In een Regiegroep 
met daarin intra- en extramurale zorgaanbieders, patiënten- en consumentenorganisaties, provincie, zorgkantoor, 
vertegenwoordiging van de woningcorporaties en de gemeente is vervolgens geprobeerd om die visies handen 
en voeten te geven. Daaropvolgend heeft de wethouder een startbijeenkomst georganiseerd om in Eindhoven met 
Woonservice te beginnen. In eerste instantie in drie pilot-gebieden; Gestel, Woensel-midden en Woensel-zuid. In 
de periode 2003-2006 zijn op wijkniveau verschillende initiatieven van de grond gekomen, die vervolgens 
geëvalueerd zijn. Door het College is toen besloten tot doorontwikkeling, met vier nieuwe gebieden: Tongelre, 
Strijp, Stratum en Woensel-oost. De initiatieven in de pilot-gebieden waren behoorlijk divers; van een 
pinautomaat op een veilige en bereikbare plek, tot een structureel overleg over de eerstelijns gezondheidszorg in 
een wijk. Hoewel de gestarte initiatieven per wijk erg succesvol zijn, heeft het gemeentebreed nog niet voor 
structurele verandering gezorgd. Ieder gebied heeft zijn eigen karakter, identiteit en samenstelling en vraagt om 
zijn eigen aanpak. Voor de vier nieuwe gebieden wordt momenteel een programma ontwikkeld, waarbij nauw 
wordt samengewerkt met gebiedsgericht werken. Die basis leggen met gebiedsgericht werken is erg van belang, 
wat loopt er al in een wijk en waar kan nog aansluiting gevonden worden? In een buurtplatform wordt 
bijvoorbeeld besproken waar behoefte aan is en wat een logische stap is voor de wijk. Hierbij wordt niet zo 
statisch vastgehouden aan het STAGG-model, maar wordt het meer gezien als een beweging; "Wie doet wat en 
hoe kunnen we dat verder stimuleren?". Belangrijk hierbij is het matchen van vraag en aanbod. Om te kijken in 
hoeverre wijken al voldoen aan de Woonservice-visie is een wijkscan ontwikkeld, waarin een checklist als het 
ware over de wijk heen kan worden gelegd. De wijkscan biedt een goed instrument als uitgangspunt, maar 
nadrukkelijk niet als toetsingskader. De checklist is onderverdeeld in vier domeinen; woning, welbevinden, 
woonomgeving en zorg, die wat betreft inhoud weer gebaseerd zijn op de normen van het ST AGG-model. 
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Belang/motivatie 

Zoals al eerder aangegeven vormden de regiovisies verzorging en verpleging aanleiding om ook in Eindhoven 
met Woonservice van start te gaan. Wel was Eindhoven zich al langer bewust van de opkomst van een nieuwe, 
zelfbewustere en mondiger generatie, met een andere vraag dan de generaties daarvoor. Met name de 
extramuralisering speelt hierbinnen een grote rol. Met de Regiegroep, voorgezeten door de wethouder, heeft de 
gemeente eigenlijk de eerste stap gezet naar Woonservice, gevolgd door de later georganiseerde startbijeenkomst 
Ook in het nieuwe College, dat bestaat uit maar vier wethouders, is Woonservice tot een speerpunt van beleid 
gemaakt. In Eindhoven wordt niet zo nadrukkelijk uitgegaan van het STAGG-model, dat uitgaat van één 
zorgkruispunt, van waaruit allerlei diensten worden georganiseerd. Het kan natuurlijk wel, maar is duidelijk niet 
het uitgangspunt van handelen. Woonservice wordt gezien als een beweging, waarbinnen vraaggericht allerlei 
initiatieven tot stand worden gebracht. 

Machtsverdeling 

Vanuit de gemeente wordt in iedere wijk van start gegaan zonder al direct aanwezige middelen. In de wijk 
Stratum hebben vertegenwoordigers van bewoners in verschillende buurten een bewonersplatform gevormd. 
Een projectleider vanuit de gemeente heeft met deze vertegenwoordiging geïnventariseerd waar in de wijk 
behoefte aan is. Vervolgens heeft de projectleider met professionals in de wijk gesprekken gevoerd over de stand 
van zaken en mogelijke verbeterpunten. Specifiek is de vraag gesteld of en hoe deze organisaties daarin een rol 
zouden willen spelen. Het gaat dan o.a. om de woningcorporaties, zorg- en welzijnsaanbieders. De gemeente 
heeft voor de ontwikkeling van initiatieven beschikking over twee soorten financiële mogelijkheden: 
stimuleringssubsidies en reguliere budgetten vanuit de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. Gemeentebreed 
is er een koepelvisie op wonen, waarin prestatieafspraken zijn gemaakt met woningcorporaties, o.a. over het 
aantal nultredenwoningen, zorgwoningen, etc. Deze visie is echter te smal en verouderd, en er moet een nieuwe 
behoefteraming komen, zodat prestatieafspraken en het toetsingskader geactualiseerd kunnen worden. Buiten 
verzorging en verpleging moet ook naar andere doelgroepen gekeken worden, en moet meer gefocust worden op 
kleinschalige woonvormen. Het vernieuwen van deze prestatieafspraken is van belang omdat dit voor de 
gemeente het belangrijkste sturingsmiddel is naar woningcorporaties. Zorginstellingen zijn lastiger te sturen, 
hoewel de gemeente natuurlijk wel bevoegd is om plannen te toetsen aan bouwkundige afspraken en ook aan de 
vraag die bestaat in een wijk. Daarom is het van belang om zo snel mogelijk die behoefteraming opnieuw uit te 
voeren. Daarnaast kan de gemeente proberen om zorginstellingen te verleiden tot bepaalde ontwikkelingen, in 
ruil voor een tegenprestatie. Directe sturingsmogelijkheden zijn dus eigenlijk beperkt. 

Organisatie van regie 

De deelnemers van de Regiegroep, voorgezeten door de wethouder, hadden in beginsel een 
vertegenwoordigende rol bij de totstandkoming van de visie en het plan van aanpak voor Woonservice in 
Eindhoven. De vertegenwoordigende rol is inmiddels vervallen, maar de Regiegroep komt nog wel een aantal 
keer per jaar bij elkaar om de processen in de verschillende wijken te monitoren en problemen te signaleren. 
Daarnaast denken zij na over manieren om de uitgangspunten te kunnen toetsen. De gemeente heeft een 
duidelijke regierol, maar mogelijkheden om te sturen zijn beperkt. De gemeente kan agenderen, partijen bij elkaar 
brengen, partijen wijzen op hun verantwoordelijkheden en afspraken maken, maar heeft geen van de partijen aan 
een touwtje. Wel is er vanuit externe partijen duidelijk de vraag om een regisserende rol van de gemeente. De 
afgelopen jaren zijn sommige instellingen gefrustreerd geraakt door wisselingen van projectleiders binnen de 
gemeente die de continuïteit en voortgang van het proces beperkt hebben. Het College heeft inmiddels besloten 
om per gebied een vaste projectleider aan te stellen (in totaal zeven) om de samenhang in procesontwikkeling te 
bevorderen. De financiën hiervoor moeten echter nog vrijgemaakt worden. Leerpunten uit de evaluatie over 
2003-2006 zijn onder meer de afstemming tussen gemeentelijke diensten en het wisselend projectleiderschap. 
Intern moeten goede afspraken gemaakt worden met mensen die vanuit de gemeente in de wijk actief zijn. Het is 
belangrijk om elkaar binnen de gemeente op te zoeken, zodat duidelijk is wie wat doet in de wijk. Dit wordt ook 
verwacht van andere partijen die in de wijk actief zijn. Het wisselend projectleiderschap heeft dit soms wel 
gefrustreerd. Een ander punt is dat de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), waar wonen, welzijn en 
zorg onderdeel van uitmaakt op dit moment nog geen doorzettingsmacht heeft waar het gaat om de financiën 
binnen reguliere planningen. Wel is er een groot politiek draagvlak, en scharen de vier wethouders zich volledig 
achter Woonservice. Tot slot, succesfactoren zijn dus een goede afstemming tussen gemeentelijke diensten 
waarbinnen structurele samenwerkingsafspraken gemaakt kunnen worden, vaste projectleiders die op den duur 
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ook herkenbaar worden in de wijk, het leggen van een basis in gebiedsgericht werken, een vraaggestuurde 
aanpak en politiek draagvlak. 

Samenvatting interview d.d. 28 maart 2008, Eindhoven 
Mevr. I. Vugts, Adviseur wonen, zorg en welzijn (Wooninc.) 

Projectbeschrijving 

De initiatiefnemer voor Woonservice in Eindhoven was de gemeente. De gemeente heeft een initiatiefbijeenkomst 
georganiseerd, waar zowel de aanbiedende partijen als vertegenwoordigers van de vragende partijen aanwezig 
waren. Daar werden allerlei wensen en verwachtingen over en weer uitgesproken, maar over het geheel genomen 
verliep de bijeenkomst behoorlijk chaotisch. Er was nauwelijks sprake van een gedeelde visie, en in de drie 
gebieden die benoemd waren als pilot voor Woonservice, is dan ook totaal verschillend van start gegaan. De 
voortgang van de pilot is bovendien ernstig belemmerd door de vele wisselingen van personen onder de 
vertegenwoordigers van de professionals, de gemeente en de GGD. In Gestel was bovendien sprake van een 
Babylonische spraakverwarring, over wat Woonservice nu precies inhield. Er is in die pilotperiode dan ook 
weinig concreet van de grond gekomen. Wel werkt Wooninc samen met zorgaanbieder Tradinova om een 
seniorencomplex en vervangende nieuwbouw voor hun zorgcentrum te realiseren, waarbij in de lijn naar 
extramuralisering ook mensen vanuit de wijk betrokken zijn. Er zijn dus wel degelijk ontwikkelingen gaande om 
wonen, zorg en welzijn bij elkaar te brengen, maar die zijn niet per definitie voortgekomen uit het Woonservice 
concept. De pilotperiode is inmiddels geëvalueerd, en de gemeente heeft de ambitie om meer woonservicezones 
te realiseren. Wel is de aanpak nu veel gerichter, en wil men het eerst in één gebied goed van de grond krijgen. 

Belang/motivatie 

De reden voor Wooninc om mee te doen met Woonservice was in eerste instantie omdat de gemeente aan het 
bestuurlijk overleg van directeuren van woningcorporaties gevraagd had, of zij zitting wilden nemen in de 
regiegroep voor Woonservice, om op die manier de verschillende woningcorporaties in Eindhoven te 
vertegenwoordigen. De bijeenkomsten van de regiegroep vonden twee keer per jaar plaats, maar al snel bleek dat 
er vanuit de woningcorporaties weinig affiniteit was met Woonservice; het had weinig toegevoegde waarde. Na 
de pilotperiode is door de gemeente opnieuw een startbijeenkomst georganiseerd voor de aanbiedende partijen, 
voorgezeten door de gebiedsprogrammeur van de gemeente. Opnieuw bleek dat iedereen een ander beeld had bij 
Woonservice, en dat een gedeelde visie nog altijd miste. Voor Wooninc betekent Woonservice een makkelijke 
schakeling voor ouderen of mensen met een beperking om vanuit zelfstandigheid gebruik te kunnen maken van 
voorzieningen, zonder obstakels, als een helder naadloos patroon in de wijk. In die richting zijn er ook zeker 
dingen gerealiseerd, maar ook zonder Woonservice waren deze ontwikkelingen wel tot stand gekomen. 

Machtsverdeling 

De gemeente investeert in Woonservice vooral in menskracht, en verder hebben zij natuurlijk de beschikking over 
reguliere budgetten voor openbare ruimte, gebiedsontwikkeling, etc. Voor Woonservice is dus geen speciaal 
budget vanuit de gemeente. Wel heeft de provincie ten aanzien van de procesontwikkeling een en ander 
gesubsidieerd. Voor zorginstellingen is er de laatste jaren heel veel veranderd, door het scheiden van wonen en 
zorg vervalt het verzorgingshuis en moeten die mensen weer zelfstandig huren en een apart zorgcontract 
afsluiten. Intramuraal blijft alleen de verpleeghuiszorg over. De overgang van zorg in natura naar 
persoonsgebonden budgetten is nog erg onduidelijk, maar het lijkt er tot nu toe niet op dat zorginstellingen in de 
toekomst meer geld te besteden hebben. Daarbij speelt ook nog de concurrentie rond thuiszorg een rol. Wooninc 
werkt op verschillende manieren samen met zorginstellingen. Voor een aantal complexen zijn zorgafspraken 
gemaakt, waarbij Wooninc de woningen verhuurt. Ook zijn er speciaal voor zorginstelling Bronswijk paviljoens 
voor kleinschalig groepswonen gebouwd, die aan hen verhuurd worden zodat zij daar hun 
verpleeghuisproductie kunnen hebben. Wooninc assisteert Brunswijk bovendien bij de inplaatsing van bewoners, 
zodat zij aan hun productieafspraken met het zorgkantoor kunnen voldoen. Zeker de kleine zorginstellingen 
geven de voorkeur aan het huren van een corporatie dan aan het zelf ontwikkelen en beheren van vastgoed. De 
gemeente stuurt alleen via vraagprogramma's en prestatieafspraken over de te bouwen woningen. 
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Organisatie van regie 

Formeel gezien is de gemeente de regisseur, in eerste instantie geassisteerd door een externe projectleider. Door 
de vele wisselingen van projectleiders is Woonservice een beetje een los-zand verhaal gebleven, en is er weinig 
beklijfd. De visieontwikkeling is in hoofdlijnen gebeurd in de regiegroep, die als doel heeft om zicht te houden op 
de lopende projecten en die ook te sturen. In eerste instantie bestond de regiegroep uit vertegenwoordigers, maar 
later is dit overgegaan naar mensen op een persoonlijke titel, om ervaringen en expertise in het eigen werkveld 
uit te wisselen. De projectleiders in de pilotgebieden brachten in de regiegroep verslag uit van de verschillende 
ontwikkelingen. Doordat de drie pilots heel divers waren en allemaal hun eigen kant op gingen, was de grote 
gemene deler lastig te ontdekken. Per pilotgebied was er een projectgroep die eens in de twee-drie maanden bij 
elkaar kwam. In Gestel, waar Wooninc actief is, is de projectgroep na verloop van tijd eigenlijk doodgebloed. De 
bottorn-up aanpak zorgde voor veel spraakverwarring, en eigenlijk miste er een goede aanpak van bovenaf. De 
rol van de gemeente is bovendien ook erg onduidelijk geweest. In het begin was het gemeentelijk beleid om te 
decentraliseren naar stadsdeelgebieden, om van daaruit de verschillende behoeften te inventariseren. Vervolgens 
heeft de gemeente zich weer teruggetrokken uit die deelgebieden om centraal regie te voeren. Voor de 
verschillende partijen was dit nogal ondoorzichtig. Inmiddels is Woonservice gekoppeld aan het gebiedsgericht 
werken, wat op zich goed werkt. 

Een alternatief is volgens mevr. Vugts het praktisch opbouwen vanuit kleine stappen, met heel duidelijk op de 
achtergrond wat je wil bereiken. Het bij elkaar brengen van alle denkbare partners leidt tot chaos, en het is beter 
om initiatieven gewoon te laten lopen om zo een meer natuurlijke groei te bevorderen. Als gemeente is het 
belangrijk om daarbij aansluiting te vinden, maar dit niet te forceren. Het forceren leidt tot te hoge verwachtingen 
en frustraties. Ook buiten de pilotgebieden lopen verschillende initiatieven die op vergelijkbare wijze bijdragen 
aan Woonservice. Succesfactoren zijn volgens mevr. Vugts tot slot het hebben van een gedeelde, heldere definitie 
van wat verstaan wordt onder Woonservice, en mensen eerst te leren samenwerken op kleine praktische punten, 
en dat later verder uit te bouwen. De faalfactoren die ze noemt is dat iedereen teveel op zijn eigen eilandje zit en 
dat partijen over en weer te hoge verwachtingen hebben. 

Samenvatting interview d.d. 12 maart 2008, Eindhoven 
Mevr. M. Spermon, Beleidsfunctionaris Gezondheidsbevordering en Adviseur lokaal gezondheidsbeleid (GGD Brabant
Zuidoost) 

Projectbeschrijving 

De voorloper van Woonservice in· Eindhoven is de regiovisie verpleging en verzorging, ontwikkeld door de GGD. 
Om die visie concreter te maken en in de praktijk te brengen heeft de afdeling Gezondheidsbevordering van de 
GGD in samenwerking met onder andere zorgaanbieders en zorgvragers in 2002 de start van Woonservice in 
Eindhoven ingeluid. Van oorsprong was de GGD zelf een gemeentelijke vakdienst, maar na een fusie van 
hulpverleningregio's, wat geresulteerd heeft in GGD Brabant-Zuidoost, is de directe relatie met het College er een 
wat meer op afstand geworden. Samenwerking met het College gebeurt nu vooral via de Dienst Maatschappelijke 
Ontwikkeling (DMO) van de gemeente. Woonservice is echt tot stand gekomen door de wil van verschillende 
partijen om samen te werken en het ook echt inzetten voor die vernieuwing. Onder voorzitterschap van de 
wethouder is in een Regiegroep met verschillende partijen een plan van aanpak en visiedocument gemaakt. 
Uitgangspunt hierbij was het centraal stellen van de mens en de vraag die er was in de wijk. Op basis van een 
keurmerk is er een checklist ontwikkeld waaraan elke wijk getoetst kan worden, zodat duidelijk wordt welke 
ontwikkelingen nog nodig zijn om aan de Woonservicevisie te voldoen. Vertegenwoordigers van zorgvragers, die 
de verschillende gebieden erg goed kennen, participeren in overleg en zo wordt het actieprogramma handen en 
voeten gegeven. Woonservice kent heel erg een bottorn-up aanpak, waarbinnen alle initiatieven en bouwstenen in 
een soort van paraplu verzameld worden. Voorbeelden van al gerealiseerde initiatieven zijn veilige pinautomaten 
in verzorgingshuizen en een consultatiebureau voor 55-plussers. 

Belang/motivatie 

Het ontwikkelen van de regiovisie door de GGD en het concretiseren ervan is in opdracht van de gemeente 
gebeurd. Preventie en Gezondheid, een taak van de GGD, kan niet zonder samen te werken met andere partijen 
en ook al voor Woonservice was de GGD gewend om met andere partijen samen te werken. Belangeloos en als 
onpartijdige partij was de GGD de aangewezen organisatie om die samenwerking voor Woonservice te initiëren. 
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In beginsel heeft de GGD twee grote taken: enerzijds de preventie en vermindering van sociaal-economische 
gezondheidsverschillen en anderzijds het vergroten van de toegankelijkheid van de zorg. Door andere partijen 
wordt de GGD geaccepteerd als coördinator, en doordat zij in tegenstelling tot de gemeente één duidelijk 
beleidsterrein heeft, verloopt de samenwerking goed. Anderhalf jaar geleden (na de pilot-periode) is de 
coördinatie van Woonservice overgegaan naar de gemeente. Alle gemeentelijke diensten worden in de richting 
van Woonservice gezet en de uitgangspunten van Woonservice zijn in het beleid opgenomen. In het nieuwe 
coalitieakkoord is Woonservice dan ook opgenomen als speerpunt en concretisering van de Wmo. 

Machtsverdeling 

Hoewel de overdracht van de GGD naar de gemeente goed is gegaan, heeft Woonservice daarna wel even 
stilgelegen, onder andere door de wisseling van projectleiders binnen de gemeente. Door alle grote woon-, zorg
en welzijnsaanbieders is wel een intentieovereenkomst getekend om iedereen zo lang mogelijk in de eigen 
woonomgeving te laten wonen. Het ging om het vastleggen van intenties, waarin geen afrekenbare afspraken zijn 
gemaakt. Wel maakt de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (DSOB) prestatieafspraken met 
woningcorporaties over het type woningen dat gebouwd moet worden, daarbij gevoed door de 
Woonservicevisie. Hoewel woningcorporaties zeker bereid zijn om samen te werken, is hun participatie in de 
Regiegroep niet heel actief. Wel doen ze zelfstandig heel veel, en dragen ze op die manier zeker bij aan 
Woonservice. Hoewel de gemeente weinig harde sturingsmogelijkheden heeft, heeft ze wel een coördinerende 
taak. Door de vermaatschappelijking van de zorg en het bevorderen van zelfstandig wonen zijn middelen om dit 
te realiseren steeds meer verdeeld over verschillende organisaties. Door de concurrentie in de woonzorgsfeer 
moet bovendien steeds meer gedaan worden met minder geld en is het dus zaak om door samenwerking de 
krachten te bundelen. 

Organisatie van regie 

Het doel van de Regiegroep was in eerste instantie het vormen van gedachtegoed voor Woonservice. Het concept, 
plan van aanpak en intentieverklaring is samen met de Regiegroep ontwikkeld. De GGD was toen 
eindverantwoordelijke en had een regisserende rol. Een externe projectleider van Gerrichhauzen&Partners heeft 
de GGD destijds geassisteerd bij het ontwikkelen van de visie. Om aan te geven dat het echt een 
gemeenschappelijk product was, is geen gebruikgemaakt van gemeentelijk logo-papier. Het bereiken van 
inhoudelijke overeenstemming was op dat moment van het grootste belang. In de pilot-periode is met kennis van 
de ontwikkelingen in de wijken en inzet van partijen met voomarnelijk reguliere middelen geprobeerd het 
actieprogramma in de praktijk te brengen. Voor de ontwikkeling van o.m. de wijkscan en communicatieplan is 
gebruikgemaakt van subsidies van de provincie, wiens steun erg belangrijk is geweest voor het succes van 
Woonservice tot nu toe. Na de pilot-periode is de regierol overgedragen aan de DMO van de gemeente. De 
aanpak in het begin was bewust bottom-up, om partijen te motiveren en enthousiasmeren alles te doen wat van 
onder naar boven komt. Om toch wat meer structureel de doelen van Woonservice na te streven, was op den 
duur wel meer sturing nodig. Door een aantal wisselingen in projectleiders was de aansturing een tijd lang echter 
zwak. Door mevr. Spermon ook wel aangeduid als de Babylonische spraakverwarring. Soms was het onduidelijk 
waar het nu allemaal om ging en riepen partijen vooral dat de gemeente de regie moest voeren, terwijl die 
uiteindelijk eigenlijk maar weinig mogelijkheden heeft om te sturen. De overgangsfase is daarom wat moeilijk 
verlopen, maar inmiddels zijn er door de gemeente een aantal goede projectleiders aangetrokken en lijkt het 
allemaal weer te gaan lopen. 
Tot slot noemt mevr. Spermon nog een aantal succesfactoren voor de samenwerking: 
- Het bereiken van overeenstemming van doelen en belangen, met een focus op samenwerken op inhoud. 
- Er moet een klik zijn tussen partijen. 
- Geld is niet het belangrijkste. 
- Het over de muren heen kunnen kijken, uiteindelijk handelt iedereen voor de mensen die in de stad wonen. 
- Als projectleider is het van belang om het geheel te kunnen overzien. 
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3. Tilburg 

Samenvatting interoiew d.d. 5 februari 2008, Tilburg 
Drs. H. Te Brummelstroete, Kwaliteitsdeskundige woningbouw (Gemeente Tilburg) 

Projectbeschrijving 

Het project DE Wijk (gestart in 1998) behoort tot stadsdeel Reeshof, en bestaat uit een viertal buurten met een 
totaal van circa 3000 woningen en ± 7000 inwoners. Tussen DE Wijk en overig Reeshof loopt een spoorlijn, 
waarbij de focus van de woonzorgservicezone is gelegd op het gebied rondom het station, De Knoop genoemd. 
Tweederde van het volume behorend tot de zone bevindt zich in het noordelijk deel, eenderde in het zuidelijk 
deel onder de spoorlijn. Het project is een typisch aanbodgerichte ontwikkeling, op een gebied met een voorheen 
agrarische bestemming. Aanleiding was de VINEX-opgave van 1995-2005, waarbinnen 12.000 woningen 
gerealiseerd moesten worden. DE Wijk leek een passend gebied om deze groeibehoefte te accommoderen, met 
daarbij de wens om tijdig een voldoende verzorgingsniveau in de wijk te realiseren. Op basis van het ST A CG
scenario zijn, samen met de auteur daarvan Joost Heuvelink, berekeningen gemaakt voor de behoeften van DE 
Wijk, wat resulteerde in 100% van de nieuwbouw-woningen aanpasbaar te bouwen op niveau bereikbaar
/bezoekbaarheid en tevens minimaal 40% levensloopbestendige woningen. Doel is het realiseren van een 
woonprogramma met toekomstwaarde, tegen de achtergrond van de vergrijzing, maar met een doelgroep die 
breder is dan alleen zorgbehoevenden. Alle woningen van de eerste fase (ca. 1000 w.) zijn inmiddels verhuurd 
resp. verkocht, waarbij de nieuwe bewoners een dwarsdoorsnede van de bevolking representeren. De resterende 
2000 woningen verkeren in verschillenden stadia van ontwikkeling. De afronding van het project staat gepland 
in 2011-2012. 
De basis van de woonzorgservicezone in DE Wijk (het zuidelijk deel) bestaat uit een "plint" met verschillende 
medische en sociaal-maatschappelijke voorzieningen. Deze maakt onderdeel uit van een appartementencomplex 
nabij station-Reeshof en wordt voorjaar 2008 opgeleverd. Het deel van de zone ten noorden van het spoor wordt 
mogelijk in 2009 in aanbouw genomen. 

Belang/motivatie 

DE Wijk is het eerste woonzorgservicezone project in Tilburg, en in het nieuwe collegeprogramma is dit ook echt 
tot een opgave gemaakt voor andere delen van de gemeente. DE Wijk is in feite een pilot, maar 
woonzorgservicezone's moeten als een voertuig fungeren in reactie op de vergrijzing, om zo de sociale, 
economische en maatschappelijke infrastructuur op peil te houden en de extramuralisering van de zorg te 
faciliteren. Het gaat er voorts om meerwaarde voor buurten te organiseren, zodat het buurtfunctioneren 
bevorderd wordt. Daarbij heeft de gemeente een fysieke insteek om het sociaal-maatschappelijke een broedplaats 
te bieden. Wonen (nieuwbouw en herstructurering) is in dat kader een belangrijk sturende factor. Hoewel de 
gemeente mentaal gezien misschien wel het meeste geïnvesteerd heeft, is ze financieel sterk afhankelijk van 
woningcorporaties (die ruim 40% van de woningvoorraad bezitten) en ontwikkelaars. De inrichting van de 
openbare ruimte is daarbij wel voor rekening van de gemeente, maar andere partijen zijn onmisbaar voor de 
realisatie van een woonzorgservicezone. Het concept van de woonzorgservicezone is inmiddels verweven in het 
gemeentelijk beleid via afrekenbare programma's (wanneer, wat, waar), maar is (doelbewust) geen blauwdruk en 
blijft een erg dynamisch proces. 

Machtsverdeling 

Om het concept handen en voeten te geven zijn in eerste instantie twee bijeenkomsten georganiseerd waarbij een 
scala aan partijen (25) aanwezig was. Hoewel veel goedbedoelde ideeën, leverde dit weinig op en besloot de 
gemeente om eerst terug te gaan naar de kern, het creëren van kritische massa. De grootste woningcorporatie, 
Wonen Breburg, voor de fysieke structuur en Amarant als speler vanuit de zorghoek In 2001-2002 is op 
regelmatige basis overleg geweest met de directies van Amarant en Wonen Breburg. Amarant was bezig met de 
extramuralisering en had ook geld vanuit VWS, en Wonen Breburg was bereid om voor maatschappelijk 
vastgoed te gaan. Het echte aanjaagmoment kwam toen een lokale ontwikkelaar/bouwer zich aansloot om ook 
kantoren te realiseren, wat destijds goed paste bij de economische doelen van de gemeente. Vanuit twee kanten 
wilde men nu samen voor het vastgoed gaan en hier zijn toen ook afspraken over gemaakt. In het zuidelijk deel 
van het plangebied waren er wat conflicten over de grond, wat uiteindelijk voor veel vertragingen voor de 
woningbouw gezorgd heeft. De gemeente werkte hier voor het eerst met het bouwclaim-model, waarmee nog 
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weinig ervaring bestond. De gemeente heeft hierin geen overtuigende rol gespeeld, ze wilde alles zelf doen en 
was ondertussen ook intern nog bezig met een grote reorganisatie. De focus is toen verlegd naar het noordelijk 
deel van het plangebied. Na anderhalf jaar overleg is het programma door het college van B&W met voornoemde 
partijen in een letter-of-intent vastgelegd en konden de plannen naar de tekentafel. Hoewel door een wisseling 
van projectleiders de maatschappelijke functie van de plint even uit het oog was verloren, is dit later toch weer 
terug in het programma gebracht. Voor het aanpasbaar bouwen heeft de gemeente een ontwerp-checklist 
ontwikkeld die op alle woningen van toepassing is, zodat budgetneutraal 100% van de woningen aanpasbaar 
(niveau: bezoekbaarheid) gebouwd kunnen worden. Persoonsgebonden maatwerk wordt georganiseerd vanuit 
de WMO. De gemeente, Wonen Breburg en Amarant vormen samen de drie-eenheid die het format moet dragen. 
De voorwaardenscheppende rol van de gemeente heeft geleid tot meerdere een-tweetjes tussen andere partijen. 
De corporatie met maatschappelijke partijen, de ontwikkelaar met commerciële partijen en Amarant met andere 
zorginstellingen. Het is voor de gemeente wel een voordeel dat ze niet overal tussen hoeft te schakelen en er ook 
buiten de gemeente om dingen georganiseerd worden. Zogezegd het aanbieden van een vruchtbare ondergrond 
waarop nieuwe concepten kunnen ontstaan. 

Organisatie van regie 

De gemeente heeft voornamelijk in de initiatieffase een regisserende rol gespeeld, in het bij elkaar brengen van 
een paar sleutelpartijen om zo kritieke massa te organiseren voor het wegzetten van het concept. Het zijn 
uiteindelijk de partijen in het veld die het project op de planken zetten en het idee verder vormgeven. Voor de 
ontwikkeling van het concept is geen extern bureau ingehuurd en ook van extern procesmanagement was geen 
sprake. Nu het project zich in de uitvoeringsfase bevindt is de gemeente wat meer op afstand, en zijn partijen I 
relaties gelijkwaardig. De rol van de gemeente verandert van sterk regisserend naar die van klankbord. In het 
begin was hard trekken noodzakelijk om alles aan de gang te krijgen, maar nu is het meer een zichzelf 
instandhoudend verhaal. Het concept wordt nu ook gebruikt als format voor de herstructurering en om het 
WMO-denken te structureren; als denkraam komt het steeds terug. Van initiatieven vanuit de markt wordt 
gekeken of die passen binnen dit denkraam; als geen rekening is gehouden met toekomstgericht denken, dan 
wordt door de gemeente wel ingegrepen. Toch zou de regisserende rol ook best bij de corporatie gelegd kunnen 
worden, als die met goede initiatieven komt en partijen bij elkaar weet te brengen. Het maakt in dat geval niet 
zoveel uit wie er trekker is, als er maar duidelijke afspraken over zijn. Als succesfactoren noemt dhr. Te 
Brummelstroete een aanpak van grof naar fijn en vervolgens weer van fijn naar grof; het uitwerken van het idee 
op hoofdlijnen met een paar kernpartijen om daarna alles in te vullen met partijen die willen aanhaken. "Zoek 
partijen op die iets kunnen, maar vooral ook iets willen". Tot slot benadrukt hij dat de fysieke structuur heel 
belangrijk is. Zonder dat blijft de rest letterlijk en figuurlijk in de lucht hangen. Zorg op maat begint bij een 
adequate woonstructuur. De fysieke infrastructuur is voorwaardenscheppend voor al het andere, waarbij de 
aanpak geen blauwdruk is maar een (denk)kader dat door lokale partijen moet worden uitgewerkt. 

Samenvatting interview d.d. 29 februari 2008, Tilburg 
Drs. T. Streppel, Directeur-bestuurder (Wonen Breburg) 

Projectbeschrijving 

Voorafgaand aan de start van het project DE Wijk liepen twee lijnen parallel; enerzijds voerde Wonen Breburg 
gesprekken met de gemeente over het tekort aan studentenhuisvesting, waarbij het niet alleen ging om 
studentenkamers, maar ook om de doorstroming van afstudeerders. Doordat het aanbod voor pas 
afgestudeerden onvoldoende was, bleven ze lang in studentenkamers of verdwenen ze uit de stad. Om de 
doorstroming te bevorderen en om deze groep mensen langer aan de stad te binden (economisch belang), 
ontstond er een nieuwe huisvestingsvraag voor pas afgestudeerden. Anderzijds was er in het stadsdeel Reeshof 
behoefte aan meer voorzieningen, en waren er plannen om in de omgeving van het station een zorgkruispunt te 
realiseren. Zo ontstond het idee om die huisvestingsvraag te combineren met specialistisch wonen en zorg met 
daarbij de realisatie van een aantal voorzieningen. Vervolgens werd Amarant betrokken om mee te denken over 
de realisatie van de zorgpunten en zorgwoningen. Amarant had op dat moment een actieve vraag, en was 
bovendien marktleider in de verstandelijke gehandicaptenzorg. Daarnaast hadden zij de visie om zoveel mogelijk 
cliënten in de wijk te huisvesten, een visie die gedeeld werd door Wonen Breburg en de gemeente. 
Samenwerking met andere partijen gebeurt altijd op projectbasis, er is dus geen sprake van exclusieve 
samenwerkingsverbanden. Het gaat erom vraaggestuurd naar de wijk te kljken om zo te zoeken naar een 
geschikte match. 
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Belang/motivatie 

Wonen Breburg streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van wonen, waarbij een aantal zaken van belang zijn. 
In de eerste plaats gaat het om het hebben van een dak boven het hoofd, dat functioneel en technisch in orde is. 
Daarnaast gaat erom dat mensen zich prettig voelen in een woning, en dat zij ook met een beperking goed uit de 
voeten kunnen. Kwaliteit van wonen wordt echter ook bepaald door de kwaliteit van voorzieningen in de buurt. 
De laatste jaren ontstaat er steeds meer behoefte aan op kleine schaal bereikbaarheid van voorzieningen (huisarts, 
fysiotherapeut, winkelcentrum, etc.). De andere kant van nabijheid van voorzieningen is dat zorg ook in de buurt 
is, mocht het noodzakelijk zijn. Het gaat hierbij dus om de realisatie van zowel haal- als brengzorg. Voor Wonen 
Breburg zijn projecten als woonservicezones dus belangrijk, aangezien dat de kwaliteit van wonen maakt, en de 
leefbaarheid van wijken bevordert. Dit is de ideële kant van het verhaal, maar praktisch gezien zijn er ook 
voldoende redenen om aan dergelijke projecten deel te nemen. Als hier nl. niets mee gedaan zou worden, krijgen 
klanten (die steeds ouder worden) op den duur een probleem, en zullen ze naar de concurrent gaan als Wonen 
Breburg niet in hun behoeften voorziet Door actief mee te denken aan de voorkant, hoeft het geen probleem te 
zijn, maar juist een nieuwe ontwikkeling en kans. Wonen Breburg probeert hierin wel toonaangevend te zijn, 
door elke fysieke ontwikkeling proberen te koppelen aan de zorg- en voorzieningenvraag, binnen het regiekader 
van de gemeente. Steeds voorafgaand aan een project wordt gekeken waar behoefte aan is en wat de 
mogelijkheden zijn. Wonen Breburg heeft hierin enerzijds een economisch belang (klantenbinding) en anderzijds 
een maatschappelijk belang, door steeds de maatschappelijke standaarden te verbeteren. Over het algemeen 
sporen de maatschappelijke en bedrijfsmatige doelstelling goed, maar op den duur wordt het wel noodzakelijk 
om onrendabele investeringen in sociale woningbouw op te vangen door winstgevende projecten in hogere 
marktsegmenten. 

Machtsverdeling 

De grond in dit project was eigendom van de gemeente, en is vervolgens overgekocht door Wonen Breburg. 
Belangen van de gemeente waren onder meer de studentenhuisvesting, de zorg en een stuk conceptontwikkeling. 
Over de grondprijs, wat te bouwen en de kwaliteit hiervan is onderhandeld en uiteindelijk zal Wonen Breburg 
het vastgoed in eigendom houden. De keuze voor het volledige eigendom hangt samen met het behoud van 
flexibiliteit in het gebouw, waarvoor dit volledige eigendom een voorwaarde is. In een samenwerkingsproces 
gaat het continu om sturen en onderhandelen om het samen eens worden over de na te streven doelen. V oor de 
gemeente is vooral het programma voor realisering (wat-vraag) van belang. Wat betreft de invulling hiervan 
(hoe-vraag), vertrouwt de gemeente voor een groot deel op de expertise en kennis van Wonen Breburg ten 
aanzien van de bouw, flexibiliteit, randvoorwaarden voor doorontwikkeling en technische specificaties. 

Organisatie van regie 

In de visiefase stond het eens worden over het programma van eisen centraal, en was de relatie met de gemeente 
vrij intensief. Vervolgens is gekeken naar welke partners dit programma van eisen konden helpen realiseren. 
Doordat Wonen Breburg en de gemeente vrij bekend waren met de globale eisen van de zorginstellingen, is 
Amarant er pas in een latere fase als gebruiker bijgehaald. Deze inhoudelijke uitgangspunten zijn vervolgens 
vertaald naar een voorlopig ontwerp (de hoe-vraag). Dit leek in eerste instantie behoorlijk ingewikkeld; de 
behoefte aan flexibiliteit spoorde niet goed met de verkokering van technische processen (bouwer, installateur, 
etc.), waardoor er te weinig samenhang was. Om die reden is toen gekozen voor een design&build constructie, 
zodat in het ontwerpproces zaken beter geïntegreerd konden worden en meer oplossingsgericht te werk gegaan 
kon worden. Dit traject van aanbesteding is puur georganiseerd door Wonen Breburg, de gemeente had hierin 
enkel een toetsende rol, ten aanzien van de bouwvergunning, gestelde criteria, etc. 
In de visiefase (wat-vraag) is uitgegaan van de beleidsuitgangspunten van de gemeente, die stelde de 
randvoorwaarden en was ook in het bezit van de grond, dus had in die fase wel een zekere macht om zaken te 
sturen. In deze fase was het dan ook de gemeente die de regie voerde. In de ontwerpfase (hoe-vraag) lag de regie 
meer bij Wonen Breburg, aangezien het om hun gebouw, hun verantwoordelijkheden en hun ondememingsrisico 
ging. Ten aanzien van de inhoud van de zorg wordt vertrouwd op de kwaliteit en expertise bij Amarant als 
gebruiker van de gebouwde omgeving, wel worden afspraken gemaakt omtrent leefbaarheid en de relatie die met 
de omgeving onderhouden wordt. 
Ontevredenheid over de gang van zaken ligt bij Wonen Breburg voornamelijk in de snelheid van realisatie, 
hoewel dat niet zozeer geldt voor het project DE Wijk, wat naar verwachting binnen 5 jaar gerealiseerd zal zijn. 
Vaak ontstaan vertragingen echter doordat elke partij zijn eigen procesgang en belang heeft, waarbij goede regie 
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essentieel is om al die belangen op elkaar af te stemmen. De wat-vraag is vooral lastig als beleid nog helemaal 
vanaf het begin ontwikkeld moet worden, als de beleidskaders er al staan is deze stap gemakkelijker te maken. Bij 
de hoe-vraag is met name het maken van afspraken omtrent de exploitatie en het beheer van het gebouw 
ingewikkeld, in relatie tot de continuïteit van het project. Het maken van een gebouw op zich is daarbij niet de 
lastigste opgave. 
Tot slot noemt dhr. Streppel als succesfactoren nog het willen en kunnen vinden; de menselijke factor. Met alleen 
beleidskaders ben je er nog niet. Daarnaast gaat het erom een stukje van het eigen belang in te leveren ten aanzien 
van andere belangen. Als iedereen alleen zijn eigen belangen behartigt, kom je er samen niet uit. Voor Wonen 
Breburg betekent dit soms het inleveren van een financieel belang, maar soms ook een inhoudelijk belang, ten 
aanzien van het soort voorzieningen bijvoorbeeld. Vaak gaat het om het inleveren van een stukje rendement ten 
behoeve van het maatschappelijke. Als faalfactor noemt dhr. Streppel het aan het begin van een proces denken 
dat er helderheid bestaat bij alle partijen. Doordat partijen een andere taal spreken en vaak verschillende 
denkprocessen hebben, kan het zijn dat niet iedereen besproken zaken op dezelfde wijze interpreteert. Het is 
daarom van belang veel energie te steken in het herkennen en erkennen van de belangen van andere partijen. 

Samenvatting interview d.d. 20 februari 2008, Tilburg 
Dhr. F. Brouwers, dis trictsmanager ( zorginstelling Amarant) 

Projectbeschrijving 

Amarant is een zorginstelling in dienst van mensen met een beperking met een vrij brede doelgroep. Binnen die 
doelgroep vallen o.a ouderen met dementie/Alzheimer, licht verstandelijk gehandicapten (LVG), mensen met een 
meervoudige complexe handicap, maar ook bijvoorbeeld mensen met autisme. Het totaal aantal cliënten van 
Amarant bedraagt ongeveer 3500. In 2004 zijn na inspectie een groot aantal gebouwen voor intramurale 
woonvoorzieningen afgekeurd, omdat zij functioneel verouderd waren. Dit vormde de aarûeiding om het terrein 
't Hooge Veer te gaan herontwikkelen. Amarant heeft dit bij de gemeente als nieuwe kans gepresenteerd, omdat 
de plannen naar hun mening goed aansluiten bij het woonzorgservicezone-denken van de gemeente. Het doel 
van Amarant in dit project is "omgekeerde integratie"; omdat de doelgroep niet in staat is om actief en 
zelfstandig deel te nemen aan het maatschappelijk leven, moet de kwaliteit van leven en de levendigheid van 
buiten naar binnen worden gebracht, en daarvoor is de wijk nodig. Dit wijk-in-de-wijk concept matcht goed met 
het woonzorgservicezone-denken van de gemeente. Het gaat dan naast de zorgfuncties bijvoorbeeld over de 
realisatie van een ontmoetingsruimte, een huisartsen- en fysiotherapiepraktijk maar ook de ontplooüng van 
commerciële activiteiten. Omdat op het terrein nu nog een zorgbestemming rust, zijn wel enkele wijzigingen in 
het bestemmingsplan vereist. De gemeente ziet wel kwaliteitsverbetering in de plannen en hecht met name 
waarde aan de open structuur die het voor wijkbewoners uitnodigend moet maken om binnen te komen in plaats 
van eromheen te lopen. Op hoofdlijnen heeft ze inmiddels ja gezegd tegen de plannen van Amarant. In 
samenwerking met een architect kunnen de plannen nu verder worden uitgewerkt. 

Belang/motivatie 

De care-business van Amarant overlapt met de gemeentelijke visie van woonzorgservicezone's, aangezien de 
kwaliteit van leven van cliënten gebaat is bij de participatie in dergelijke projecten, en men elkaar zo kan 
versterken. Het gaat bij Amarant om een focus op cliënten, en daarom is ze ook bereid om in het spanningsveld 
terecht te komen met de omgeving en andere partijen. Cliëntenvertegenwoordigers waarschuwen namelijk wel, 
dat integratie met de wijk niet ten koste moet gaan van de cliënt. Een geslaagd voorbeeld van het van buiten naar 
binnen halen van de samenleving is een jaarlijks georganiseerd voetbaltoernooi, waarbij van buiten allerlei teams 
meedoen. Licht verstandelijk gehandicapten vanuit de wijk zoeken juist de kleinschaligheid en beschermde 
omgeving die zo'n activiteit biedt. Daarnaast komen er ook normaalbegaafden met hun kinderen of 
kleinkinderen naar zo'n activiteit. Het betrekken van wijkbewoners is belangrijk voor de relatie met de wijk, en 
ook het behoud van draagvlak. 

Machtsverdeling 

Waar het gaat om machtsverdeling en afhankelijkheidsrelaties, zit er veel variatie tussen de fases waarin een 
project zich bevindt. In de planontwikkelingsfase is Amarant afhankelijk van de gemeente, aangezien die 
sanctiemogelijkheden heeft. Nu is het natuurlijk zo dat de gemeente wel belang heeft bij die planontwikkeling, 
waardoor er toch een wederzijdse afhankelijkheid ontstaat, waarin je elkaar iets te bieden hebt. De financiële 
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middelen voor de herontwikkeling komen voort uit het feit dat er een nieuwbouwvergunning is verleend. 
Vroeger was het zo dat kosten gedekt werden als binnen de norm van het College Bouw 
Ziekenhuisvoorzieningen gebleven werd. Nu gaat dat over naar een normatieve huisvestingscomponent, waarbij 
de kapitaallasten in het tarief per cliënt worden berekend, via zogenaamde zorg-zwaarte-paketten (zzp's), terwijl 
voorheen één intramuraal tarief bestond. Het gaat dan om 7 zorgzwaarte-categorieën die worden gekoppeld aan 
de normatieve huisvestingscomponent. Van een functiegerichte budgettering, wordt overgegaan naar een 
cliëntvolgende budgettering, waardoor grote verschillen tussen instellingen ontstaan. Concurrentie doet met 
name zijn intrede in de huishoudelijke verzorging, maar in de toekomst misschien ook wel in de dagbesteding, 
als die ook daartoe (WMO) gaat behoren. Voor Amarant is dit nu echter nog niet aan de orde. 
Van oudsher heeft Amarant veel bezit en daarmee dus ook veel kapitaal, wat wordt beheerd door een 
zelfstandige vastgoedafdeling. Daar waar het mogelijk is ontwikkelt Amarant haar vastgoed in eigen beheer. De 
waarde die zo gecreëerd wordt kan later weer ingebracht worden ten behoeve van de zorg. Tot nu toe is Amarant 
zo in staat geweest kwalitatief hoogwaardig te bouwen, waarbij bewust gekozen is om het vastgoed in een 
afzonderlijk bedrijfsonderdeel te beheren, zij onderhouden ook contacten met woningcorporaties. In vergelijking 
met de gemeente zijn relaties met woningcorporaties veel vrijer, waarbij geen sprake is van preferred 
providership. Onduidelijk is of het met de normatieve huisvestingscomponent nog mogelijk is om projecten in 
eigen beheer te realiseren. Wanneer dit niet mogelijk is neemt de afhankelijkheid van partners toe, maar gaat het 
er nog steeds om van twee kanten meerwaarden te creëren. Amarant is voor woningcorporaties aantrekkelijk, 
door haar brede doelgroep maar vooral ook doordat veel van haar cliënten hun leven lang zorg nodig hebben en 
dus langlopende contracten kunnen worden afgesloten op basis van een verblijfsindicatie. Het biedt dus 
zekerheid voor woningcorporaties. 

Organisatie van regie 

Dhr. Brouwers is van mening dat de regierol of het procesmanagement in handen zou moeten liggen bij de 
organisatie die daarin het grootste belang of machtspositie heeft; degene die de bouwstenen in handen heeft. Bij 
het project 't Hooge Veer, is de gemeente van mening dat ze de regierol heeft, maar Amarant ziet dat anders. 
Door alles in eigen beheer te ontwikkelen blijft Amarant het middelpunt van het project, en kan de gemeente 
slechts via bestemmingsplannen en bouwregelgeving haar invloed uitoefenen. Wat betreft het zorgvisieverhaal 
vertrouwt de gemeente wel op de deskundigheid van de zorginstellingen, en doorgaans wordt die visie gewoon 
overgenomen. Het bezit van vastgoed en grond is volgens dhr. Brouwers een belangrijke factor voor het 
vervullen van een regieroL Vooral op het vlak van doorlooptijd kan volgens Amarant nog een grote slag gemaakt 
worden. Met name de gemeente, maar ook ·de woningcorporaties kenmerken zich door een zekere stroperigheid 
en ambtelijkheid, waarbij beslissingen soms lang op zich laten wachten, terwijl Amarant juist vooruit wil. 
Als succesfactor voor de exploitatie van een woonzorgservicezone noemt dhr. Brouwers de fysieke 
herkenbaarheid voor wijkbewoners, bijvoorbeeld in de vorm van een steunpunt. Ook al hebben de bewoners nog 
geen zorg nodig, biedt die aanwezigheid wel een zeker veiligheidsgevoel, met het oog op de toekomst. Een 
faalfactor is dan ook een te virtuele aanpak. Een andere succesfactor is het vastleggen van één coördinerende rol 
per woonzorgservicezone, die zou kunnen liggen bij een grote zorgaanbieder of welzijnsorganisatie. Wel pleit hij 
ervoor dat er per wijk één sturende zorgaanbieder is, net zoals de woningcorporatie een sturende rol heeft ten 
aanzien van de gebouwde omgeving. "Verdeel en heers", is dan ook waar dhr. Brouwers mee afsluit. 

Samenvatting telefonisch interview d.d. 29 feiJruari 2008 
Mevr. R. van de Ven, dismetsmanager ( zorginstelling Amarant) 
NB: Aanvulling op interview met Dhr. F. Brouwers, districtsmanager ( zorginstelling Amarant) 

Mevr. van de Ven is vanaf 2006 betrokken bij het project DE Wijk, wat bij haar beter bekend staat onder de naam 
Forum. In het kader van integratie vindt Amarant het belangrijk om bij dit project betrokken te zijn, met name 
voor de doelgroep Ouderen. In 2006 zijn door de gemeente een aantal bijeenkomsten georganiseerd, waarin op 
hoofdlijnen een programma van eisen is vastgesteld. Deelnemers aan deze bijeenkomsten waren onder andere de 
gemeente, een projectontwikkelaar, architecten, de thuiszorg en Amarant. 

Amarant heeft vanuit de zorg een programma van eisen neergelegd, wat is besproken en waarin is afgesproken 
dat voor Amarant 12 zorgappartementen gereserveerd zouden worden. In het kader van nieuwbouwprojecten 
zijn de werkrelaties met andere partijen goed. In relatie tot dit project is echter sprake van stagnatie in het werk
/informatieproces. Amarant is vanaf 2007 niet meer op de hoogte gehouden van de stand van zaken betreffende 
het project, en tast dan ook in het duister wat betreft de voortgang ervan. Via de vastgoedafdeling van Amarant 
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liggen er nog wel contacten met de uitvoerders van het project, maar vanuit de gemeente mist een 
allesomvattende regierol, vooral met betrekking tot de communicatie. 

Amarant vraagt zich af of de zorg nog wel in beeld is en betrokkenen zijn gefrustreerd over de trage voortgang en 
onduidelijke stand van zaken. Er lijkt weinig ruimte voor de sociale kant, en met name de afstemming tussen de 
sociale en fysieke zaken ontbreekt. 

4. Waalwijk 

Samenvatting interview d.d. 3 maart 2008, Waalwijk 
Dhr. H. Anrts, Projectleider Woonzorgvisie (Gemeente Waalwijk) 
Mevr. N. Heijmens Visser, Projectmedewerker Woonzorg (Gemeente Waalwijk) 

Projectbeschrijving 

Woningcorporatie Casade en zorgaanbieder Samarja kwamen in 1999 met een plan bij de gemeente om 
kleinschalig iets met wonen en zorg te doen in Waalwijk. Samarja wilde af van een verouderd verzorgingshuis, 
en wilde i.s.m. met Casade op drie plekken in Waalwijk kleinschalige woonzorg-voorzieningen realiseren. De 
gemeente vond het een interessant idee, maar wilde graag wat tijd om te onderzoeken of ook bij andere partijen 
in Waalwijk deze ideeën bestonden. De gemeente heeft toen een startbijeenkomst georganiseerd met 35 partijen, 
die van mening waren dat de gemeente met een goed uitgewerkt plan moest komen, en graag zagen dat de 
gemeente alles zou regisseren. In samenwerking met Atrivé is vervolgens een visie ontwikkeld die in 2002 door 
het College en de Raad is vastgesteld. In die visie is uitgegaan van het STAGG-model, en zijn uiteindelijk zes 
pluswijken aangeduid. Binnen die wijken dienen een aantal voorzieningen gerealiseerd te worden, alsmede 
verschillende woonvormen en zorg die daarop is afgestemd. Per wijk komt er één 24-uurs zorgpunt. Hoewel 
oorspronkelijk vooral vanuit de zorg gedacht werd, is welzijn een belangrijk element geworden in de pluspunten 
en zijn ook dienstverlening en onderwijs daaraan toegevoegd. De visie was om in 2005 een volledig uitgewerkt 
plan te hebben voor één pluswijk, en vervolgens tot 2015 stap voor stap de andere wijken uit te werken. In 
werkelijkheid lopen de zaken meer parallel, en worden nu in vier wijken al bouwplannen gemaakt, en wordt in 
de vijfde en zesde wijk nagedacht over het programma. Naar verwachting zal het hele project in 2012 al afgerond 
zijn. Voor Balade is in de zomer van 2007 en realisatieovereenkomst getekend, en is de bouw volop bezig. 
Momenteel zijn werkgroepen bezig om per deelaspect het dienstverleningsprogramma uit te werken. Dit gebeurt 
aan de hand van een format van vragen, die een handvat bieden bij het invullen van het dienstverleningsconcept. 
In het voorjaar van 2009 dient het hele concept gereed te zijn. 

Belang/motivatie 

De vraag die de gemeente zich stelt bij de ontwikkeling van dergelijke projecten is of zo'n ontwikkeling in het 
belang is van de burger. In dit geval was het antwoord hierop duidelijk bevestigend. Vanuit de Raad was er 
bovendien de vraag om het huidige woningbouwbestand te actualiseren, en daarnaast lag er een nota 
ouderenbeleid waarin de dubbele vergrijzing aan bod kwam. In het beleid werd er dus al aandacht aan besteed 
en het voorstel van Casade en Samarja sloot daar goed bij aan. Inmiddels is het een van de speerpunten binnen 
het collegeprogramma en staat het hele gemeentelijke apparaat ten dienste van deze ontwikkeling. Het gaat 
hierbij onder meer om de afdelingen welzijn, sport, onderwijs, buitenruimte en ruimtelijke ordening. Om intern 
de zaken goed af te stemmen is een werkgroep Kansen ingesteld. Hierin komen de projectleiders Wmo, 
gebiedsgericht werken, volkshuisvesting, welzijn en woonzorg bijeen om de integraliteit in de wijken te bewaken. 

Machtsverdeling 

In het project Balade is de grootste kostenpost voor Casade, met een investering van 35 miljoen euro. De 
gemeente investeert met name in capaciteit van mens-uren, maar belangrijk is ook dat ze 80% van de ISV
middelen vrijgemaakt heeft voor de ontwikkeling van de pluswijken. Het ging bij Balade financieel gezien 
eigenlijk om twee opgaven. De grond was in eigendom van de gemeente, en is na onderhandelingen 
overgedragen aan Casade. In ruil voor een compensatie van de huurkosten voor onderwijs heeft de gemeente de 
grondexploitatie met 1,4 miljoen euro verlaagd en een 40-jarig huurcontract getekend. In totaal bedragen de 
investeringen in de pluswijken tot nu toe 180 miljoen euro, en regelmatig moeten beslissingen worden genomen 
over grote sommen geld, wat voor de gemeente niet altijd even gemakkelijk is. 
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In de relatie met zorginstellingen is sinds het vertrekpunt ook wel het een en ander veranderd. Door de invoering 
van de Wmo en veranderingen in de AWBZ begeven zorginstellingen zich steeds meer op elkaars werkterreinen 
en gaat concurrentie steeds meer een rol spelen. 

Organisatie van regie 

Bovenaan de organisatiestructuur van Pluspunt Balade staat een stuurgroep met daarin bestuurders van 
kernpartijen die tevens gebruikers van het toekomstige gebouw zijn. Deze stuurgroep wordt voorgezeten door de 
gemeente. Op operationeel niveau zijn er een viertal werkgroepen, wiens activiteiten in een voorzittersoverleg op 
elkaar worden afgestemd. Dit geheel van partijen komt ook bij elkaar in een gebruikersgroep, waarbinnen kennis 
genomen kan worden van elkaars activiteiten en ook wordt gekeken waar nog afstemming nodig is. Door de 
gemeente wordt dan nog een projectleidersoverleg bijeengeroepen, wat eigenlijk de schakel vormt tussen de 
stuurgroep en de verschillende werkgroepen. In dit overleg neemt meestal de woningcorporatie deel, en vaak 
ook iemand uit de zorghoek of van de gemeente. In dit overleg wordt besproken hoe de processen in de 
werkgroepen verlopen. Los hiervan nog staat een werkgroep communicatie, en aan de zijlijn staat nog een 
klankbord, met daarin vertegenwoordigers van verschillende belanghebbenden. Het gaat hier om de 
organisatiestructuur van één pluspunt. Op dit moment wordt in Waalwijk actief gewerkt aan een viertal 
pluspunten, en blijkt de huidige organisatiestructuur niet meer helemaal geschikt. Er ontstaat met name een 
capaciteitsprobleem, doordat veel partijen binnen meerdere wijken actief zijn, en in teveel verschillende 
overlegorganen deelnemen. Om die reden is in de zomer van 2007 in opdracht van de gemeente door Twynstra 
Gudde een quickscan gemaakt om te kijken hoe de organisatiestructuur efficiënter kan worden ingericht. Zes 
weken later lag er een rapport met daarin een aantal waardevolle conclusies. Ten eerste bestaan er 
onduidelijkheden over het inhoudelijke concept, de basis waarop het project is gebouwd. Ten tweede zijn er een 
aantal organisationele problemen met de huidige overlegstructuur, met name gerelateerd aan het 
capaciteitsprobleem. Tot slot zijn er onduidelijkheden wat betreft de financiële kant van het verhaal. Hierin zijn 
drie belangrijke financiële momenten aan te duiden; de grondexploitatie, investering in het vastgoed en de 
huurexploitatie. Om helderheid te krijgen omtrent de financiering is het van belang dat partijen zo transparant 
mogelijk zijn in het aangeven van hun financiële mogelijkheden, zodat later geen problemen ontstaan. 
Mede op basis van het onderzoek van Twynstra Gudde is een nieuw plan gemaakt voor de inrichting van de 
organisatiestructuur. Er zijn vijf verschillende domeinen aangeduid, met daarin vertegenwoordigers die elk een 
deelgebied voor hun rekening nemen. Een adviesgroep, met daarin de gemeente, wonen, zorg, welzijn, diensten 
en onderwijs toetst per pluspunt of de plannen aan het concept voldoen. Deze groep zou ongeveer drie tot vier 
keer per jaar bij elkaar moet komen. Een zwak punt in de huidige structuur was het ontbreken van concrete 
projectplannen. In de voorgestelde structuur is daarom gekozen voor twee projectteams (fysiek en sociaal) per · 
pluspunt, waarbij per team een projectleider wordt aangesteld. De projectleiders zijn verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen van die concrete projectplannen. Hoewel het lastig is om te voorkomen dat partijen per wijk in 
verschillende overlegorganen deelnemen, is de voorgestelde organisatiestructuur wel een stuk eenvoudiger. 
Tot slot noemt mevr. Heijmens Visser als succesfactoren nog het nastreven van dezelfde doelen en het hebben 
van een gedeelde ambitie. Als faalfactor noemt zij de hoeveelheid tijd die gaat zitten in overleg en de afstemming 
van verschillende activiteiten. Dhr. Aarts noemt als succesfactoren het investeren in draagvlak en het lef hebben 
om te ondernemen (de menselijke factor). Als faalfactor noemt hij een onvoldoende projectmatige aanpak, 
waardoor teveel zaken ad hoc geregeld moeten worden. 

Samenvatting interview d.d. 14februari 2008, Waalwijk 
Dhr. M.F.]. Rijken, Coörditultor projectontwikkeling (Casade Woondiens ten) 
Mevr. M.L. van Cleef, Coörditultor ontwikkeling wijkpunten (Casade Woondiensten) 

Projectbeschrijving 

In 2000 klopte een lokale zorginstelling (de Thuishoven) aan bij Casade, omdat hun verzorgingshuis Samarja aan 
vervanging toe was. In de lijn van het toen pas geïntroduceerde STAGG model en de veranderende vraag vanuit 
de markt wilde de Thuishoven met haar beleid meer richting extramuraliseren en deconcentreren, iets wat goed 
aansloot bij de wijkgerichte visie van Casade. Samen met Atrivé is toen bekeken wat de mogelijkheden waren om 
dit vorm te geven, wat resulteerde in een rapport voor woon-zorgcomplexen op drie plekken in Waalwijk. 
Daarmee zijn Casade en de Thuishoven toen naar de gemeente gestapt, die in eerste instantie terughoudend 
reageerde omdat zij zelf nog bezig waren met het ontwikkelen van een seniorenbeleid, en het in een wat breder 
perspectief wilde plaatsen. Daarop hebben Casade en Thuishoven hun plannen even in de ijskast gezet, zodat de 
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gemeente de tijd had om haar beleid te ontwikkelen. Dit leidde in 2002 (mede onder begeleiding van Atrivé) tot 
een centraal woonzorgbeleid, met daarin een zestal woonzorgzones, waaronder de drie plekken die door Casade 
en de Thuishoven al eerder naar voren waren gebracht. Ondanks de breed gedragen visie, mislukte de eerste 
poging, vooral door een te grootschalige aanpak van vastgoedontwikkeling. Het College beoordeelde het als van 
een niet-Waalwijkse schaal, en schoot de plannen af. Omdat Casade en een aantal mensen van de gemeente het 
zonde vonden om er niet mee door te gaan, zijn ze om de tafel gaan zitten om een nieuw plan te bedenken, met 
een andere stedenbouwkundige en architect. Dit resulteerde in het pilotproject Balade, op de plek waar eerst een 
school stond en begonnen als woon-zorgcomplex. Later kwamen daar steeds meer voorzieningen bij, zoals 
kinderopvang, onderwijs, een medisch cluster en welzijn. Van een kleinschalig project werd het steeds meer een 
multifunctioneel verhaal; een zogenaamde Pluswijk, waar alle benodigde voorzieningen in de wijk aanwezig zijn. 
Het gaat dan over een gebouw van 20.000 m2 (35 miljoen investeringskosten), dat medio 2009 moet worden 
opgeleverd. 
Hoewel het eerste initiatief bij Casade en de Thuishoven lag, is het de gemeente die alle andere partijen benaderd 
heeft en lag de regie bij de totstandkoming van de breedgedragen visie bij de gemeente. 

Belang/motivatie 

Casade heeft zich de laatste jaren ontwikkeld van puur volkshuisvester naar wijkgerichte 
voorzieningencorpora tie, waarbij het project Balade goed past binnen dit nieuwe beleid. Op twee manieren streeft 
Casade dit na: 
1) Inhoudelijke dienstverlening, via wijkteams (maatschappelijke rol). Het gaat hier o.a. om taken als het 
ondersteunen van de bewonerscommissie, woningadvies, het netwerken met organisaties in de wijk en het 
aangaan van samenwerkingsverbanden. 
2) Het realiseren van de gebouwde omgeving, van waaruit die maatschappelijke rol vervuld kan worden. 
Op de vraag wat nu eigenlijk het belangrijkste is, het maatschappelijke of het fysieke, antwoordt dhr. Rijken 
direct met "het maatschappelijke, het fysieke is alleen faciliterend". Hoewel de corebusiness van Casade wel het 
goed huisvesten van doelgroepen is, wil ze het vastgoed juist benutten om ook de maatschappelijke 
verantwoordelijkheden goed in te vullen. De realisatie van wijkpunten is daarbij een middel om de leefbaarheid 
in de wijk te vergroten en het zelfstandig wonen zolang mogelijk te stimuleren. In het beleid van Casade heeft het 
wijkgerichte werken een hoge prioriteit, waarbinnen Balade op dit moment het grootste wijkpunt is. Onrendabele 
investeringen die nodig zijn om het wijkpunt te realiseren, vindt Casade dan ook voortvloeien uit haar taak als 
wijkgerichte voorzieningencorporatie. 

~achtsverdelüng 

Casade opereert altijd vanuit een eigendomssituatie, waarbij partijen kunnen huren. Zo ook bij Balade, waarvoor 
de gemeente het gebied rondom de school aan Casade heeft overgedragen. Het volledige eigendom bij één partij 
leggen is noodzakelijk om de flexibiliteit te behouden, bij versnipperd eigendom gaat al die flexibiliteit verloren. 
Ook bouwkundig gezien is rekening gehouden met flexibiliteit, zodat ruimtes over de jaren heen verschillende 
functies kunnen huisvesten. Waar het gaat om sturingsmogelijkheden gelooft Casade in het sturen door een open 
en gemeenschappelijke aanpak. Het gaat erom het proces zo in te richten, dat partijen worden uitgedaagd om in 
het concept mee te denken. Een voorbeeld: in eerste instantie is aan de 17 huurders individueel gevraagd wat ze 
wilden in het gebouw. Na dat bij elkaar opgeteld te hebben, bleek (uiteraard) dat dat niet in het gebouw paste. In 
vier clusters (kind, medici, welzijn en wonen) is toen gezocht naar een efficiëntieslag en vervolgens ook weer 
tussen de clusters. Het delen van ruimtes bleek juist in het belang van de hurende partijen, aangezien hiermee 
aanzienlijke kosten bespaard konden worden. Uiteindelijk bleef er zelfs nog ruimte over voor winkels, een 
kapper, wasserette etc. 
Het gaat hierbij volgens Casade om een open en transparant proces, en het denken vanuit een gezamenlijke visie 
in plaats van in hokjes. Om inzicht te krijgen in de geldstromen van de verschillende huurders, huurt Casade 
externe adviseurs in om partijen (zorg, onderwijs, sport, etc.) bij te staan in hun financiële beleid ten aanzien van 
de huur. Enerzijds gaat hierbij om kennisontwikkeling, maar anderzijds ook om een stukje zekerheid omtrent de 
dekking van de huurprijzen. 

Organisatie van regie 

De projectstructuur van Balade bestaat uit een aantal verschillende groepen. Bovenaan staat een stuurgroep, met 
daarin de bestuurders van de belangrijkste partijen, die betalen en dus bepalen. Daaronder hangt een 
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projectgroep, die vooral tot doel heeft om de besluitvorming voor te bereiden. Dan komt de gebruikersgroep die 
bestaat uit vertegenwoordigers van alle partijen (24), waarbinnen de gezamenlijke visie tot stand is gekomen en 
nu vooral als doel heeft het ijken van die visie, en de terugkoppeling van resultaten uit de werkgroepen, die daar 
weer onder hangen. Er zijn in totaal vier werkgroepen; (1) wonen, welzijn en zorg, (2) kindpartijen, (3) beheer en 
(4) loket. Tot slot vindt de integratie van die vier werkgroepen plaats in een voorzittersoverleg. Tijdens de 
ontwerpfase bestond de projectstructuur voornamelijk uit de vier eerder genoemde clusters, die dus niet 
hetzelfde zijn als de werkgroepen. 
In de visiefase lag de regierol duidelijk bij de gemeente, waarbij AAG een begeleidende procesrol heeft gehad. In 
de ontwerpfase voor het gebouw had Casade juist de leidende rol. In het uitrollen van het 
dienstverleningsconcept, een fase die min of meer parallel loopt aan de ontwerpfase, ligt de regierol formeel bij 
de gemeente, maar blijkt in de praktijk deze rol onduidelijk. Informeellijkt het Casade te zijn die de kar trekt, met 
name haar concreetheid blijkt aansluiting te vinden bij de andere partijen. Casade heeft dan ook maar één 
beleidsveld, in tegenstelling tot de gemeente die binnen alle beleidsvelden verschillende afwegingen moet maken, 
waardoor de regierol lastiger is in te vullen. Het conceptuele en procesmatige karakter van het 
dienstver!eningsconcept botst wel af en toe met de projectmatige en concrete aanpak van een bouwproject. Het 
bleek soms moeilijk voor organisaties om aan te geven wat zij aan bouwknndige voorzieningen wensen, omdat 
zij daar te weinig kennis over hadden. Daardoor was het wel eens noodzakelijk om vanuit de fysieke kant voor te 
sorteren, omdat keuzes uit de dienstverleningsconcept te lang op zich lieten wachten. Voordeel is wel dat de 
voortgang van het bouwproject partijen dwingt om keuzes te maken omtrent de dienstverlening en zaken 
concreet te regelen; het werkt dus als een aanjager. Van het "wat" willen we samen organiseren, moet nu de slag 
gemaakt worden naar "hoe" gaan we dit organiseren, en daar hebben partijen ook behoefte aan. 
De samenwerking en invulling van de regierol binnen het pilotproject Balade is duidelijk een leerproces, 
Twynstra&Gudde doet nu in opdracht van de gemeente onderzoek naar de inrichting van een efficiëntere 
projectstructuur en besluitvorming voor de overige vijf wijkpnnten. De bedoeling is ook om meer duidelijkheid 
omtrent de regierol te krijgen. In het pilotproject is misschien teveel focus gelegd op het creëren van draagvlak, en 
het ervoor zorgen dat iedereen het overal mee eens is. Dit lukt bij de visiefase misschien, maar wanneer concrete 
beslissingen genomen moeten worden kan dit niet altijd. Belangrijk is wie er dan de baas is, en wie de 
bevoegdheid heeft om knopen door te hakken als partijen het oneens zijn. 
Tot slot noemen dhr. Rijken en mevr. van Oeef als succesfactoren een goede gezamenlijke visie, een efficiënte 
organisatiestructuur, korte lijnen op bestuurlijk niveau en een duidelijk vastgelegde verdeling van taken en 
bevoegdheden. 

Samenvatting interview d.d. 7 maart 2008, Waalwijk 
Dhr. L. Mesch, Locatiemanager Zorgcentrum Samarja (De Thuishaven) 

Projectbeschrijving 

Zorgcentrum Samarja biedt onderdak aan 64 ouderen met een gemiddelde leeftijd van 87,6 jaar met een hoge 
zorgzwaarte. Aangezien het gebouw inmiddels al 45 jaar oud is, is 10 jaar geleden begonnen met plannen voor 
vervangende nieuwbouw. Het zorgkantoor geeft in eerste instantie toestemming voor het terug bouwen van 33 
plaatsen, verdeeld tussen drie locaties in Waalwijk. Financieel is dit alleen rond te krijgen, door samen te werken 
met andere partners in de wijk. Daarnaast besteedt Samarja het bouwen graag uit, aangezien dat niet tot hnn 
carebusiness behoort. De samenwerking is gestart met de school, Prisma (instelling voor verstandelijk 
gehandicapten), RIBW (begeleid wonen), Casade en Samarja. Al snel bleek dat 11 plaatsen vanwege de kleine 
schaalgrootte financieel toch niet haalbaar was. Na opnieuw overleg met het zorgkantoor was uiteindelijk 
toestemming om 24 plaatsen te realiseren, waarvan 12 zorgappartementen (licht) en 12 groepswoningen (zwaar). 
De partners in de wijk zagen meerwaarde in de samenwerking binnen het gebouw, en vervolgens is rondom de 
stenen die samenwerking vormgegeven. Drie jaar geleden heeft ook de gemeente zich in het proces gemengd. Die 
was pilot-gemeente voor de Wmo en had ook een visie op hoe woonservicezones in Waalwijk gerealiseerd 
moesten worden. Met name vond de gemeente het belangrijk dat het gebouw ook een verbinding met de wijk 
zou krijgen. Het gebouw was toen in grote lijnen al getekend, maar vervolgens zijn een paar stappen teruggezet 
om juist ook te kijken naar die relatie met de wijk. Op basis daarvan zijn vervolgens aanpassingen gemaakt. Het 
eerste initiatief lag bij organisaties in de wijk, maar de gemeente heeft daarbij de wijk betrokken. Pas toen hnn 
visie op woonservicewijken samenkwam met de bouwknndige kant van het verhaal in Baard wijk, is de gemeente 
echt inhoudelijk gaan sturen. 
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Belang/motivatie 

De reden voor Samarja om deel te nemen in het project Balade is tweeledig: 
1) Heel basaal had Samarja eigenlijk geen andere keus op dat moment. De opdracht van het zorgkantoor was om 
gedeconcentreerd nieuwe plaatsen te realiseren, waarvoor samenwerking met andere partners noodzakelijk is. 
Dit was geen bewuste eigen keuze, want de voorkeur van Samarja lag nog steeds op het realiseren van die 
plaatsen op één locatie, vooral ook om financiële en organisatorische redenen. 
2) Later in het proces, toen de samenwerking al een tijdje aan de gang was, zag Samarja ook de mogelijkheden en 
voordelen die de samenwerking kon opleveren. In de eerste plaats de realisatie van een toegankelijker gebouw, 
niet alleen rolstoeltoegankelijk maar ook sociaal toegankelijk. Het huidige gebouw is echt een eilandje in de wijk, 
en het nieuwe gebouw zou meer onderdeel moeten worden van de samenleving. Ten tweede kan door 
samenwerking de dienstverlening verhoogd worden, doordat contacten makkelijker zijn gelegd en dingen 
gerealiseerd kunnen worden die alleen niet te realiseren zijn. 
Toch brengt het deconcentreren bepaalde inefficiënties met zich mee, en staan een aantal bestuurders nog steeds 
sceptisch tegenover die hele ontwikkeling. Die bedenkingen komen voort uit onvoorziene ontwikkelingen, zoals 
de zorg-zwaarte-pakketten (ZZP) financiering, waarbij de financiële middelen uiteindelijk niet zullen toenemen, 
eerder afnemen. Daarbij komt dat toen de huurcontracten werden afgesloten, de huurcomponent nog 
nacalculeerbaar was (nu nog steeds wel), maar in de toekomst gaat dit waarschijnlijk veranderen. Als alles vanuit 
de ZZP's gefinancierd moet worden, ook de bouwkosten, dan is nieuwbouw financieel gezien toch duurder. Het 
is de vraag of de voordelen die door samenwerking behaald kunnen worden, ook financieel vertaald kunnen 
worden, en wie gaat die kosten op zich nemen? 

Machtsverdeling 

De samenwerking met andere partijen verloopt over het algemeen goed, ook doordat er een goede basis van 
vertrouwen ligt. De keuze voor samenwerking met Casade is doelbewust, omdat Samarja van plan is haar 
vastgoed op den duur allemaal af te stoten, aangezien dit niet tot hun carebusiness behoort. Casade heeft voor 
Samarja ook al eerder aanleuningwoningen gebouwd, en de samenwerking is altijd goed be\rallen. Bij Balade is 
Casade eigenaar van het vastgoed, en zijn de huurcontracten met alle gebruikers inmiddels rond. Wel bestaan er 
op dit moment discussies rond de servicekosten en personele invulling, met name over de gemeenschappelijke 
ruimtes in het gebouw. In eerste instantie is vooral naar de wensen m.b.t. de dienstverlening gekeken, maar nu is 
het de vraag of die wensen ook haalbaar zijn, zowel bouwtechnisch als financieel. De eerste gedachte was om de 
kostenverdeling van gemeenschappelijke ruimtes op basis van het aantal gehuurde m2 te ramen, maar nu lijkt 
toch een verdeling op basis van het gebruik een betere. Een mediatheek wordt door sommige partijen 
bijvoorbeeld meer gebruikt dan door anderen, dus lijkt het logisch de kosten daaraan te verbinden. Wat betreft de 
relatie met de wijk, wordt eerst gekeken wat organisaties al doen en hoe nog aansluiting gevonden kan worden 
met de wijk. Gaandeweg het proces ontstaat er zo steeds meer wisselwerking met de wijk. 

Organisatie van regie 

De projectorganisatie van Balade is niet altijd even duidelijk opgezet; wel vindt er afstemming plaats tussen 
groepen, maar daarbinnen opereren mensen op allerlei verschillende niveaus. De structuur met bovenaan een 
stuurgroep, een gebruikersgroep met daartussen een projectgroep en een voorzittersgroep en onderaan 
werkgroepen met daarbinnen weer subwerkgroepen is behoorlijk complex. Daarbij kom je in de verschillende 
overlegorganen steeds dezelfde mensen tegen. Om die reden heeft de gemeente dan ook een onderzoeksbureau 
(Twynstra Gudde) ingeschakeld om die structuur eens kritisch te bekijken. Samarja doet mee in twee 
verschillende wijken, waarbij een aantal zaken die al uitgewerkt zijn in de eerste wijk nu kunnen worden 
meegenomen in de tweede wijk, zodat het wiel niet steeds opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Ook vraagt 
Samarja zich af of een stuurgroep op wijkniveau nu wel noodzakelijk is, of dat dit niet gewoon kan worden 
samengevoegd voor alle wijken. In de gebruikersgroep nemen 18 partijen deel, waardoor het uitwerken van 
concrete dingen vrijwel onmogelijk is. Concrete uitwerking vindt daarom plaats binnen de werkgroepen. Het 
doel van de gebruikersgroep is het voorkomen van verkokerd denken, afstemming van zaken binnen de 
werkgroepen, maar vooral ook het weten te vinden van elkaars activiteiten. 
De projectorganisatie zou efficiënter ingericht kunnen worden, door allereerst een stuurgroep op gemeentelijk 
niveau te vormen. Daarnaast zou het goed zijn om nadrukkelijk te bekijken of het belang van iedereen wel even 
zwaar weegt. In de huidige structuur is de stem van elke partij even belangrijk, maar zou er niet een 
efficiëntieslag gemaakt kunnen worden door een aantal kernpartijen (die bv. 80% van het gebouw bezitten 
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samen) een voortrekkersrol te laten vervullen, en de overige partijen een wat bescheidener rol te geven? Iedere 
partij mag nu over alles zijn mening geven, terwijl zij bij een aantal zaken totaal geen belang hebben. In de 
gebruikersvergadering komt dit nog weleens tot uiting in een lage betrokkenheid, en de vraag waar het nu 
allemaal over gaat. 
De gemeente zou hierin best een wat meer regisserende rol mogen aannemen. Op een aantal fronten zijn zij toch 
onvoldoende sturend, wat deels misschien ook wordt veroorzaakt door de versnippering van het project binnen 
verschillende gemeentelijke diensten. Ze zouden meer actief partij kunnen zijn, en ook meer kunnen aangeven 
wat ze precies willen in het gebouw. Ook bestaat heel erg de vraag of de hoge ambities wel financieel vertaald 
zijn binnen de gemeente. Daarnaast zou een regisserende partij meer druk op de ketel moeten houden rond 
besluitvorming, om zo de voortgang te bewaken. De regierol lijkt op dit moment meer her en der verdeeld, 
waarbij eikmomenten in de bouw op dit moment bepalend zijn. Ook wordt e.e.a. begeleid vanuit Thebe Consult, 
die een onafhankelijke, sturende rol heeft binnen de gebruikersgroep om de processen van dienstverlening in 
beeld te krijgen en voor te bereiden. Zij hebben echter een te theoretische benadering, die door de uitvoerders in 
de gebruikersgroep niet heel erg wordt aangenomen. 
Tot slot noemt dhr. Mesch nog een aantal voorwaarden voor een succesvolle samenwerking, te beginnen met het 
elkaar kennen. Is men op de hoogte van elkaars werkzaamheden en doelgroep? Dit beeld bleek in veel gevallen 
totaal anders dan de werkelijkheid. Over en weer kunnen dan verwachtingen geschept worden die niet haalbaar 
zijn. Doordat in het begin eigenlijk al te vroeg is begonnen met de bouwtekeningen, is dit begrip van elkaar wat 
laat ontstaan. Wel is het een voorwaarde om gemeenschappelijk te werken aan dienstverlening in het gebouw. 
Een tweede voorwaarde is het respect voor noodzakelijke belangen van de ander, bijvoorbeeld doordat die door 
regelgeving zijn voorgeschreven. Twee haaks op elkaar staande belangen waren bijvoorbeeld dat het een open 
gebouw moest zijn naar de wijk toe, maar dat het voor zowel de school als Samarja noodzakelijk is om bepaalde 
afdelingen af te kunnen sluiten. Er moet dan begrip zijn dat van bepaalde zwaarwegende belangen niet kan 
worden afgeweken. 

90 



Bijlagen 

~~:Hij~~it~~53rg~~-s~t!~~~~~fi~• ~~u:~~~n.tiBä}1ïä~ 

Figuur A. Organigram BaLaDe (structuur op hoofdlijnen). 

Beschikbaar gesteld door de gemeente Waalwijk (3 maart 2008). 
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FiguurB. Breda, begroting 2008 (totaal budget: € 608,2 miljoen). 

Afgeleid van: htt.p:Uwww.breda.nl 
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FiguurC. Eindhoven, begroting 2007 (totaal budget: € 657,7 miljoen). 
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Afgeleid van: htt.p:Uwww.eindhoven.nl 
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FiguurD. Tilburg, begroting 2007 (totaal budget: € 606,9 miljoen). 
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Afgeleid van: http:Uwww.tilburg.nl 
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FiguurE. Waalwijk, begroting 2007 (totaal budget: €103,9 miljoen). 
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Quickscan Regie Woonservicezones. 
A.F .M. van den Broek, onderdeel van een afstudeerverslag (2008). 
Technische Universiteit Eindhoven en AAG adviesgroep. 
Adviesbureaus die voorzien in procesbegeleiding bij de totstandkoming van 
woonservicezones. 

Uitgangspunten 
Deze quickscan kan worden ingezet aan de start van het traject om een woonservicezone te 
ontwikkelen en is bedoeld als eerste inventarisatie van het regievraagstuk De quickscan 
geeft een indicatie van mogelijke regieverdelingen tussen drie partijen (gemeente, 
woningcorporatie en zorginstelling) bij het tot stand komen van woonservicezones. 

Werkwijze 
De quickscan is gemaakt in Excel en bestaat uit vijf tabbladen (zie onderaan het scherm in 
excelbestand). 

In het tabblad Gemeente zijn tien vragen weergegeven, waarvan de antwoorden resulteren 
in een bijbehorende regieroL Via drop-down menu's zijn de vragen eenvoudig in te vullen, 
wel is uiteraard enige kennis vereist ten aanzien van het project. Een regierol wordt pas 
toegekend als alle vragen volledig zijn ingevuld. Hieronder een voorbeeld van dit tabblad. 

NB: de tabbladen Woningcorporatie en Zorginstelling functioneren op dezelfde manier. 

94 



Bijlagen 

In het tabblad Quickscan wordt het uitkomstenoverzicht weergegeven. Dit overzicht is pas 
compleet wanneer de overige tabbladen volledig zijn ingevuld. Hieronder een voorbeeld van 
een incomplete (links) en complete (rechts) scan. 

In dit overzicht worden de volgende zaken weergegeven: 
(1) de naam van het project en drie deelnemende partijen; 
(2) in de figuur per partij de mogelijke regierollen; 
(3) een toelichting op de verdeling van regiemogelijkheden; 
(4) specifieke aandachtspunten voor het project. 

In het tabblad meta worden de onderliggende berekeningen en tussenstappen van de 
quickscan gemaakt. De gebruiker hoeft hier verder niets mee te doen. 

In de tabbladen is met vier kleuren gewerkt: grijs, blauw, wit en geel. 
GRlJS/BLAUW: standaard tekst en vlakvulling. 
WIT: invulvlakken en drop-down boxen, bedoeld om gegevens in te vullen. 
GEEL: wordt door de quickscan gegenereerd na invoering gegevens. 
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