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1. Inleiding 
 
Op het gebied van wonen en zorg voltrekken zich in de praktijk en in het beleid 
veranderingen, die kunnen worden aangeduid met begrippen als extramuralisering, 
scheiding wonen/zorg en overgang van aanbodsturing naar vraagsturing. Deze processen 
leiden tot nieuwe woonzorg producten en –arrangementen zoals woonzorgcomplexen, 
woonzorgzones en diensten aan huis. Meer dan voorheen wordt rekening gehouden met de 
wensen van de klant; het wonen en de zorg richt zich naar de wensen van klant. 
Ook in Didam zijn de genoemde tendensen zichtbaar. Voeg daarbij de demografische 
opbouw en ontwikkeling van de Didamse bevolking dan is duidelijk dat in de nabije 
toekomst een grote vraag naar wonen, zorg- en welzijnsproducten opkomt. Laris Wonen en 
diensten, de Kelsehof (Diafaan) en de gemeente Didam willen in deze behoefte voorzien. 
Daarom hebben zij de handen ineen geslagen en zijn gestart met de voorbereiding van een 
project om in het hart van Didam een woonzorgzone te realiseren. Gaandeweg het traject 
hebben zich het verpleeghuis Zevenaar, de stichting Welzijn Ouderen Didam en de stichting 
Zozijn (gehandicaptenzorg) bij het samenwerkingsverband aangesloten. Deze samenwerking 
is gericht op realisatie van een ambitieus plan dat bekend staat onder de naam 
“Meulenvelden”.  
 
Het project omvat de realisatie van een woon-, zorg- en dienstencomplex. In het complex 
worden appartementen/verpleeghuis- en facilitaire voorzieningen gerealiseerd voor intra- 
en extramuraal wonen met 24-uursverzorging. Bovendien worden de verschillende diensten  
aangeboden vanuit één loket. Het huidige verzorgingshuis Kelsehof zal in zijn totaliteit 
worden opgenomen en worden uitgebreid met een verpleegdependance. Voorts zullen de 
Stichting Welzijn Ouderen Didam, de Stichting Zozijn alsmede de Stichting Senioren Kontakt 
deel uitmaken van het complex. Een belangrijk onderdeel van het geheel vormt de 
realisering van het dienstencentrum waarbinnen één centraal loket voor wonen, welzijn en 
zorg is voorzien.  
 
Op 11 september 2003 is er met de diverse organisaties overeenstemming bereikt over de 
projectstructuur, de samenstelling van de stuurgroep alsmede over het projectplan van het 
centraal loket. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
→ Architect   → werkgroep Front Office  → Gemeente Didam 
→ Gemeente Didam  → werkgroep Wonen   → Kelsehof (Diafaan) 
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→ Laris         → Ziekenhuis Zevenaar 
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→ Verpleeghuis Zevenaar      → SWOD 
→ Zozijn        → Seniorenraad 
         → Zozijn 
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Het ontwikkelingsgebied in Didam, het Kwadrant, waartoe ook Meulenvelden behoort wordt 
in 2 fases uitgevoerd. De eerste fase is in het voorjaar van 2003 voltooid; 17 grondgebonden 
woningen en 102 appartementen in de koop- en huursector in verschillende 
prijscategorieën. Inmiddels zijn voorbereidingsplannen in een vergevorderd stadium om ook 
de 2e fase van het ontwikkelingsgebied in te gaan vullen.  
 
Met de genoemde zorgaanbieders, alsmede met de Gemeente Didam, zijn 
intentieovereenkomsten afgesloten waarbij door Laris het initiatief is genomen de krachten 
te bundelen en ideeën en visies met elkaar te delen waarbij een optimale dienstverlening 
voor de klant wordt nagestreefd. 
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2. Profiel samenwerkende partijen 
 
2.1 Laris Wonen en diensten 
Laris is een leverancier van woon- en servicediensten. Laris is gevestigd in Didam en 
beschikt over ruim 2000 woningen in Didam, Loil, Nieuw-Dijk, Angerlo, Giesbeek en Lathum. 
Zij biedt haar diensten aan op basis van een visie op wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid als 
een integrale behoefte van mondige consumenten. 

2.2 Kelsehof 

Kelsehof is een organisatie die zich ten doel stelt ouderen die niet of niet geheel zelfstandig 
meer kunnen functioneren ondersteunende hulp te bieden. Daarbij staat zelfstandigheid, 
veiligheid, respect, eigenwaarde, keuzevrijheid, eigen inbreng en zelfbeschikking voorop. De 
Kelsehof beschikt over een verzorgingshuis en enige aanleunwoningen in de gemeente 
Didam. Eind 2003 is de Kelsehof opgegaan in een fusie met alle verzorgingshuizen in de 
Liemers onder de naam “Diafaan”. 

2.3 Stichting Zozijn 

Zozijn is een nieuwe organisatie die per 1 januari 2003 is voortgekomen uit een fusie tussen 
De Lathmer en Festog-SPD. Zozijn heeft Gelderland en Overijssel als werkgebied en legt zich 
toe op dienstverlening aan mensen met een handicap en begeleiding van kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand. De dienstverlening van Zozijn is te verdelen in drie sectoren: 
kinderen, wonen en werken. 
  
2.4 Verpleeghuis Zevenaar 
Verpleeghuis Zevenaar (deel uitmakend van de Alisys zorggroep) is een voorziening voor 
bewoners met een psychogeriatrische (met name dementie) of somatische (lichamelijke) 
aandoening. Daarnaast worden activiteiten geboden op het gebied van reactivering en 
dagbehandeling. Verpleeghuis Zevenaar ontwikkelt samen met andere zorgaanbieders in de 
regio nieuwe zorgconcepten. Verpleeghuis Zevenaar heeft 210 bedden.  

2.5 Stichting Welzijn Ouderen Didam 

De Stichting Welzijn Ouderen Didam (SWOD) heeft een taak op het terrein van informatie 
voorziening, advies en begeleiding en bemiddeling ten behoeve van ouderen. Daartoe 
exploiteert de stichting de ouderencentrale. Daarnaast omvatten de activiteiten van de SWOD 
het werk van een ouderenadviseur, tafeltje-dek-je, personenalarmering en het organiseren 
van cursussen voor senioren. Het SWOD participeert actief op het terrein van het Didamse 
gemeentelijke ouderenbeleid. 

2.6 Stichting Thuiszorg Midden Gelderland (STMG) 

De stichting Thuiszorg Midden Gelderland is regionaal georganiseerd en is gevestigd in 
Zevenaar. De thuiszorg kent verschillende functies als kraamzorg, ouder- en kindzorg en 
diëtetiek, huishoudelijke zorg, verpleging en verzorging. De stichting is onder andere 
werkzaam voor cliënten in de gemeente Didam. Dit gebeurt vanuit een uitvalpost die is 
ondergebracht in het gezondheidscentrum. Daarmee wordt de afstemming binnen de eerste 
lijn bevorderd. De Kelsehof en Stichting Thuiszorg hebben de intentie om de zorgverlening 
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aan ouderen op elkaar af te stemmen en gezamenlijk in te vullen. In dat kader hebben zij het 
initiatief genomen voor samenwerking en ontwikkelen zij een gezamenlijk zorg-op-maat 
pakket. 

2.7 Gemeente Didam 

De gemeente Didam is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente (bijna 17.000 inwoners), 
gelegen in de provincie Gelderland. Sinds kort is het besluit genomen voor een fusie met de 
gemeente Bergh per 1 januari 2005. De gemeente heeft een goed voorzieningenniveau, een 
behoorlijk niveau van economische bedrijvigheid en daaraan gekoppeld voldoende 
werkgelegenheid. De missie van het gemeentebestuur omvat de thema’s leefbaarheid, 
zorgzaam, uitnodigend en bedrijvig. Mede op grond van deze missie is de gemeente partner 
in het woonzorg project “Meulenvelden”.  
Voor de gemeente is het van groot belang dat voor de burger de koppeling wordt gelegd 
tussen zijn behoefte op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid en dat de 
burger een integrale afweging kan maken over de producten en diensten op dit gebied.  
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3. Projectstructuur 
Sinds begin 2003 is ten behoeve van de realisering van het nieuwe woonzorgcentrum een 
stuurgroep actief. Op 11 september 2003 is overeengekomen dat in de Stuurgroep zitting 
hebben vertegenwoordigers van: Laris Wonen en diensten, de Gemeente Didam , de Stichting 
Welzijn Ouderen, Zorgcentrum Kelsehof, Woonzorgcentra De Liemers alsmede de architect. 
Voorts worden er drie projectgroepen geformeerd, te weten: Bouw, Dienstencentrum en 
Communicatie. 

3.1 De stuurgroep 

De stuurgroep is verantwoordelijk voor het scheppen en bewaken van voorwaarden om het 
project binnen de gestelde termijn succesvol te laten verlopen.  
Tevens neemt de stuurgroep het initiatief voor de oprichting van de werkmaatschappij als 
het gaat om dienstverlening. Daarnaast dient de stuurgroep er op toe te zien dat de 
uitgangspunten, zoals geformuleerd bij de financiële opzet, gerespecteerd worden. Verder 
stelt de stuurgroep het projectplan vast en stelt de financiële middelen voor PR activiteiten 
beschikbaar. Zij is tevens verantwoordelijk voor het budgetbeheer en het contracteren van 
eventuele externe begeleiding van het project. De stuurgroep wordt voorgezeten door de 
directeur van Laris Wonen en diensten.  
 
3.1.1 Projectgroep Bouw 
Deze projectgroep houdt zich bezig met de operationalisering van het plan Meulenvelden 
binnen de door de Programma’s van Eisen opgestelde randvoorwaarden van de 
woonzorgzone. De projectgroep wordt voorgezeten door de directeur van Zorgcentrum 
Kelsehof. Verder hebben zitting in de projectgroep de architect, de gemeente Didam, Laris 
wonen en diensten, Verpleeghuis Zevenaar en Zozijn. De projectgroep wordt geadviseerd 
door de bouwadviesgroep Van Aarle de Laat. 

3.1.2 Projectgroep Dienstencentrum 

Deze projectgroep houdt zich bezig met het ontwikkelen van de infrastructuur en het 
realiseren van het centraal loket voor wonen, welzijn en zorg, opgebouwd uit een Front 
Office en een Back Office. De projectgroep wordt voorgezeten door de directeur van  
Stichting Welzijn Ouderen Didam. Verder hebben in deze projectgroep zitting: de voorzitters 
van de hierna te noemen werkgroepen. 
Desgewenst wordt deze projectgroep ondersteund door een extern deskundige. Al naar 
gelang de fase van het project en het karakter van de besprekingen kunnen andere 
personen, eventueel uit de werkgroepen, deelnemen aan de bijeenkomsten van de 
projectgroep. 

3.1.3 Projectgroep Communicatie 

De Projectgroep communicatie is verantwoordelijk voor de communicatie tussen de 
projectgroepen alsmede de externe communicatie van het gehele ontwikkelingsplan 
“Meulenvelden” en verzorgen van de PR hieromtrent. Voorzitter van deze projectgroep is de 
manager Wonen van Laris wonen en diensten.  
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4. Senioren, zorg, welzijn & wonen 

4.1 Visie 

De visie is gericht op de realisering van een woonzorg- en dienstverleningsconcept voor 
ouderen. Synergie leidt daarbij tot voordelen voor zowel de consument als de leverancier.  

4.1.1. Het woonconcept 
Ontwikkeling van levensloopbestendige woonvoorzieningen die voor de bewoner de 
zekerheid bieden van autonomie, zekerheid, toegankelijkheid en veiligheid vanuit een 
aantrekkelijke huisvesting en sociale infrastructuur. 

4.1.2 Het serviceconcept 
Het serviceconcept gaat uit van aan de persoonlijke zorg gerelateerde diensten zoals de 
beschikbaarheid van persoonlijke hulpmiddelen, personenalarmering, bereikbaarheids-
diensten, catering, schoonmaak, diensten in en om het huis, vervoersdiensten etc. 

4.1.3 Het zorgconcept 
Het zorgconcept omvat alle vormen van zorg en hulpverlening waar cliënten op grond van 
een indicatie aanspraak op kunnen maken als ook additionele particuliere zorgvormen 
geleverd vanuit een kwaliteitsconcept met zorggarantie. Deze zorg en hulpverlening richt 
zich op het bevorderen en op zijn minst consolideren van een autonome positie voor de 
cliënt. 

4.2 Doelstelling 

De samenwerkende partijen in het project “Meulenvelden” streven er naar om in 2004 te 
starten met de bouw van het woon/zorgcomplex en dienstencentrum aan de Kerkstraat in 
Didam. Het gaat daarbij om 180 appartementen en woonunits, zowel huur als koop en in 
diverse prijsklassen. Daarnaast een 20-tal starters woningen. Het streven is om een 
dominante positie in haar thuismarkt (lokaal, maar ook regionaal) in te nemen daar waar het 
de levering van woon- en servicediensten betreft. Het nog te bouwen dienstencentrum zal 
zijn ingericht volgens het één loket principe: het loket ondersteunt de klant bij het gebruik 
van de diensten. Ter optimalisering van het woon, zorg, welzijn, leefbaarheid en het één 
loketprincipe zal worden gestreefd naar een zo breed mogelijke samenstelling/clustering 
van leveranciers.     

4.3 Markt 

Binnen de seniorenmarkt zijn grote onderlinge verschillen waar te nemen op het gebied van 
koopkracht, gezondheid, samenstelling van het huishouden, mentaliteit, werk, vrijetijds-
besteding, opleiding en vele andere zaken. Het is belangrijk senioren op de eerste plaats als 
consumenten te zien en niet als oudere consumenten. Niet alleen door de sterke groei van 
50 plussers (in 2003  5,3 senioren), ook door de kenmerken van de huidige en toekomstige 
senioren staat de oudere doelgroep in de belangstelling bij het bedrijfsleven en instellingen. 
Door de heterogeniteit van de seniorenmarkt kan niet worden gesproken van “de senior”. Op 
diverse terreinen zijn grote verschillen waar te nemen: opleiding, gezondheid, vrijetijds-
besteding, koopkracht, levensstijl etc. Senioren zijn vitaler en actiever dan vroeger. Senioren 
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beschikken over meer koopkracht, toch zijn zij ook oververtegenwoordigd binnen de groep 
van lage inkomens (alleenstaanden met een AOW en eventueel een klein pensioen). Er is een 
duidelijke relatie tussen leeftijd en zaken als gezondheid, opleiding en koopkracht. 
 
De voortgaande vergrijzing van de bevolking leidt tot 33% meer ouderen (75+); in 2015 een 
toename van 2% per jaar. Hierdoor is een belangrijke toename te verwachten voor zowel de 
thuiszorg als de 24 uurzorg. Na 2015 zal het aantal ouderen boven de 75 jaar nog sneller 
gaan groeien, maar zal naar verwachting de gezondheidstoestand tegelijkertijd verbeteren.  
Zoals genoemd zal de inkomens- en vermogenspositie van ouderen de komende 15 jaar 
belangrijk verbeteren. Het aantal met een laag inkomen blijft stabiel, terwijl de ouderen met 
een middeninkomen belangrijk groeit. Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat wat betreft 
wonen en dienstverlening zich steeds meer een koopkrachtige vraag zal manifesteren, die 
zich richt op privaat gefinancierde arrangementen. Tegelijkertijd zal de zorg schaars blijven; 
dat deze in veel mindere mate wordt opengesteld voor private financiering en grotendeels 
tot het publieke domein blijft behoren. Er ontstaat dus meer vraag naar arrangementen van 
publiek gefinancierde zorg en privaat gefinancierde dienstverlening en woonruimte. 
 
Ouderen zullen zich steeds meer op de markt presenteren als kritisch vergelijkende 
consumenten en zich breed oriënteren. Maar er blijft ook een groep ouderen met een sociaal 
kwetsbare positie die vooral aangewezen zijn op de basisvoorzieningen in eigen woonwijk of 
woonplaats. Voor deze groep ouderen zal in elk geval een goed basispakket woonzorg-
voorzieningen aanwezig moeten zijn.  
 
Het project “Meulenvelden” richt zich op wonen en zorg voor senioren in de lagere-, 
midden- maar ook hogere inkomensgroepen (op alle groepen dus) in de leeftijdscategorie 
vanaf 55 jaar. 
 
Senioren vormen om de hiervoor genoemde redenen zeer interessante consumenten. De 
vraag naar wonen, dienst- en zorgverlening vanuit een integraal concept voor ouderen met 
een optimale garantie voor autonomie, zelfbeschikking en veiligheid neemt de komende 
jaren explosief toe. 
Een aantal ontwikkelingen ligt hieraan ten grondslag: 

• Het aantal senioren in de leeftijd tussen 50 en 59 neemt tussen 2000 en 2010 met 
37% toe tot 2,2 miljoen. In diezelfde periode zal het aantal 65+ senioren toenemen 
van 1,1 miljoen naar 2,8 miljoen; 

• De koopkracht van ouderen zal toenemen (SER); 
• De gemiddelde leeftijd stijgt; 
• In de leeftijdscategorie van 80+ zijn er twee maal zoveel vrouwen als mannen; 
• Ouderen hebben in toenemende mate behoefte aan autonomie, zelfbeschikking en 

veiligheid; 
• Het beleid van de overheid is er op gericht ouderen zo lang als mogelijk in de 

thuissituatie te laten verblijven en zo nodig te verzorgen; 
• De wet op de bejaardenoorden wordt ultimo 2005 gesaneerd. Daarmee houden 

verzorgingshuizen in de huidige vorm op te bestaan; 
• AWBZ blijft voor alle Nederlanders als aanspraak bestaan als dekking voor 

onverzekerbare risico’s; 
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• De vraag naar AWBZ (aanvullende) zorg en particuliere zorg zal toenemen. Er zullen 
hogere eisen worden gesteld aan de kwaliteit. Dit zal met name worden versterkt 
door een sterke transmuralisering vanuit de intramurale instellingen; 

• Ook de behoefte aan facilitaire- en persoonlijke diensten thuis zal sterk toenemen; 
• Verzekeraars nemen in toenemende mate deze diensten als verzekeringspakketten in 

particuliere polissen op; 
• De overheid stimuleert deze laatste ontwikkeling (ontvoogding AWBZ). 

4.3.1 Mentaliteit senioren 
De mentaliteit van de senioren verandert sterk. Werden ouderen en het op leeftijd zijn nog 
geassocieerd met inactief, teruggetrokken in voornamelijk kleine bejaardenwoningen en de 
tijd doorbrengend met activiteiten binnenshuis; dit stereotype beeld van vroeger is inmiddels 
behoorlijk veranderd. Veel van de huidige 50 plussers zijn geëmancipeerd, actief, 
zelfbewust, nemen nieuwe initiatieven, volgen cursussen, verrichten vrijwilligerswerk, 
bezoeken graag musea en surfen over het internet. Het beeld van de oudere die achter de 
geraniums zit is inmiddels behoorlijk achterhaald. Men wil midden in de samenleving blijven 
staan en het actieve leefpatroon dat men rond het 50e jaar had zo lang mogelijk voortzetten. 
 
De leeftijd waarop iemand senior is, verschilt sterk per situatie of product. De keuze voor 50 
jaar is bovendien geen harde strikte grens en moet ook zo niet worden gehanteerd in het 
marketingbeleid. Voor bepaalde producten en diensten vormen mensen van 45 tot 60 jaar 
de belangrijkste doelgroep, voor andere producten mensen van 50 tot 70 jaar. Wellicht dat 
in de toekomst de leeftijd anders komt te liggen. De verwachting is dat mensen langer 
blijven werken en dat de gezondheid verbetert gezien de ontwikkelingen in de 
gezondheidszorg.  

4.3.2 Woonwensen senioren  
De heterogeniteit van de seniorenmarkt komt duidelijk naar voren in de verschillende 
wensen van 50 plussers. De woonbehoefte van een vitaal echtpaar is vanzelfsprekend anders 
dan de woonbehoefte van een alleenstaande van 85 jaar die veel thuishulp nodig heeft. Zoals 
in alle leeftijdscategorieën is ook de woonsituatie van senioren sterk afhankelijk van 
inkomen, leefstijl en huishoudvorm. Ouderen wonen het liefst zelfstandig, zo lang mogelijk. 
Dat kan ook, wanneer er een vangnet van zorg- en dienstverlening achter de hand wordt 
gehouden. Maar ook wanneer de gezondheid wat afneemt en er op zelfstandig wonen moet 
worden ingeleverd, blijven de woonwensen heel expliciet. Men wil de beste zorg, een 
prettige, veilige omgeving en klantgerichte service, gebaseerd op respect. Naast verschillen 
in woonwensen zijn er binnen de 50 plusmarkt zeker ook overeenkomsten. 

4.3.3. Wensen woonomgeving senioren in Didam 
Als het gaat om de kenmerken van de gewenste woonomgeving, geldt dat de 
verhuisgeneigde ouderen in grote lijnen dezelfde wensen hebben als de verhuisgeneigde 
huishoudens beneden de 55 jaar: een veilige, schone en nette buurt, een buurt waar mensen 
goed met elkaar omgaan, een verkeersveilige buurt, enzovoort. Echter, aan twee aspecten 
hechten de verhuisgeneigde ouderen meer belang: winkels op loopafstand en de 
bereikbaarheid per openbaar vervoer. Daarbij aansluitend hebben ouderen relatief vaak een 
voorkeur voor het wonen in de buurt van het Didamse centrum. Overigens is een aantal 
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voorzieningen, van belang voor ouderen, niet locatiegebonden zoals de thuiszorg, 
gezondheidsalarmering, maaltijdvoorziening en de opstapbus.  

4.3.4 Toekomstscenario’s en kengetallen (Didam) 
Door de vergrijzing is een relatief sterke toename van de groep ouderen te verwachten in 
Didam. In het kader van de woonbehoefte maken we daarbij onderscheid in de verschillende 
leeftijdscategorieën. De categorie 55-70 en 70 jaar en ouder. Laris richt zich in eerste 
instantie op de eerste categorie in de leeftijd van 55 tot 70 jaar. In Didam wonen ca. 
2300 55+ huishoudens (37% van alle huishoudens). Deze categorie beschouwt Laris als haar 
toekomstige klantenpotentieel. Naar gelang deze groep ouder wordt zijn de voorzieningen 
zo afgestemd dat blijvend zorg in de thuissituatie kan worden geboden. De producten en 
diensten worden hierop afgestemd. Ook voor de categorie 70+ worden er voldoende 
mogelijkheden gecreëerd om zelfstandig te kunnen wonen, waarbij de zorgverlening 
centraal staat. In het recent gehouden woonmarktonderzoek blijkt dat ouderen veel minder 
verhuisplannen hebben dan andere huishoudens (21 % binnen 10 jaar). In de praktijk 
betekent dit dat ruim 450 huishoudens verhuisbereid zijn. Aangezien ouderen zich ook 
elders zullen huisvesten, zoals een verzorgings- of verpleegtehuis (25%), aanleun- of 
grondgebonden woning (30%) is het klantenpotentieel in de periode van 2006-2010 ruim 
200. De jaren daarna zal dit nog toenemen. Door marktwerking gaan we ervan uit dat in de 
toekomst aanzienlijk minder klanten zullen kiezen voor een verzorgingstehuis gezien het 
feit dat de doelgroep vanaf 55 jaar zich blijvend aan Laris zal binden als het gaat om wonen 
(diensten en zorgverlening). 

4.3.5 Leeftijdsopbouw bevolking in Didam 2002 
In vergelijking met de situatie in overig Nederland wonen er in Didam weinig mensen in de 
leeftijdsklasse 70+. De leeftijdsklassen daaronder, 55-69 en ook 40-54, zijn in Didam juist 
oververtegenwoordigd. 
     Tabel 1     
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In de toekomst is dus een relatief sterke toename van de groep ouderen te verwachten. 
Daarom is in het recent gehouden woningmarktonderzoek bijzondere aandacht besteed aan 
de woonsituatie en woonwensen van ouderen. In deze grafiek wordt binnen de totale groep 
ouderen onderscheid gemaakt tussen de groep 55-69 en de groep 70+. 

4.3.6 Bevolkingsprognose Didam van 65- plus 
In tabel 2 is de demografische ontwikkeling in Didam opgenomen. Het gaat om het aantal 
65-plussers en het aantal 75-plussers in de gemeente Didam in de jaren 2000, 2002, 2005, 
2010. 
       
 
 
 
 

Tabel 2 
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4.3.7 Behoefte aan zelfstandige wooneenheden voor gehandicapten 
Naast de behoefte aan appartementen voor senioren is er ook vraag naar woonruimte voor 
verstandelijk gehandicapten. Ook hier is een trend waarneembaar voor het zelfstandig 
wonen. In Didam zijn de opvangmogelijkheden beperkt en zijn potentiële klanten elders 
ondergebracht. Stichting Zozijn en Fatima hebben Laris gevraagd mogelijkheden te 
onderzoeken om woonruimte te creëren voor licht verstandelijk gehandicapten en dit in 
toekomstige ontwikkelingen mee te nemen. 
Wat betreft zorgverlening kan aan mensen met een lichamelijke/verstandelijke handicap 
ondersteuning, bescherming en continue zorg en toezicht aan de orde zijn. 
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4.3.8 Zorgvraag in Didam ten opzichte van landelijke ontwikkelingen 
Een breed gedragen opvatting is dat het huidige aanbod aan intramurale zorg verouderd en 
te omvangrijk is. Een deel van de bewoners zou decentraal en extramuraal willen wonen met 
handhaving van de huidige zorgintensiteit. Maar er is nog onvoldoende informatie hoe en in 
welke mate dit proces zal verlopen. 
Vanuit de combinatie van toekomstscenario en extramurale woonvormen is voor Didam de 
volgende prognose 2005-2015 opgesteld. Hierbij is verondersteld dat de thans intramuraal 
verblijvende doelgroepen zich in de toekomst zullen verdelen over extramurale 
woonvormen. 
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4.4. Basisscenario 
 
Het basisscenario schetst de toekomstige vraag naar zorg louter op basis van de toename 
van de vraag aan de hand van demografische ontwikkelingen (bevolkingscijfers). Daarbij is 
het uitgangspunt dat aan de vraag op eenzelfde manier tegemoet gekomen wordt als in het 
jaar 2000. De aard van het aanbod wonen, welzijn en zorg blijft gelijk. De vraag is hier hoe 
het noodzakelijke voorzieningenniveau zich tot 2010 ontwikkelt als er geen verandering van 
het consumptiepatroon plaatsvindt. 
 
In onderstaande tabel (tabel 3) is zorgvraag volgens het basisscenario weergegeven. 
  
      Tabel 3 
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4.5 Vernieuwingsscenario 
 
In het vernieuwingsscenario zijn de verwachte maatschappelijke ontwikkelingen en de 
daarbij behorende veranderde voorkeur van ouderen verwerkt. Bij het vernieuwingsscenario 
is het de vraag hoe de ouderenzorg er uit ziet als rekening gehouden wordt met 
veranderende wensen en mogelijkheden van de oudere van de toekomst. Ouderen blijven 
zolang mogelijk zelfstandig wonen. Er is sprake van een sterke mate van extramuralisering 
van de ouderenzorg. De consequentie van dit scenario houdt een wezenlijke omslag in voor 
de wijze waarop de ouderenzorg wordt georganiseerd. Uitgangspunt in dit scenario is een 
grotere zelfredzaamheid van ouderen in de toekomst, een situatie waarin men meer op 
elkaar aangewezen is en dat ook wenst, een toename van diverse vormen van 
welzijnsaanbod en dienstverlening en meer mogelijkheden om zorg thuis te brengen.  
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      Tabel 4 
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     Tabel 5      
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4.5.1 Geclusterd wonen 
Geclusterde woonvormen bieden de zwaardere vormen van zorg in een setting van zo 
gewoon mogelijk leven. Cluster wonen houdt in dat binnen de woonvorm of in de directe 
nabijheid naast privé woonruimte ook gemeenschappelijke ruimte en zorgruimten aanwezig 
zijn in verband met de mogelijkheid van 24 uur begeleiding en toezicht. Clusterwonen is 
vooral bedoeld voor personen met matige tot ernstige psychogeriatrische problematiek. 
De zorg is continu ongepland aanwezig. Beschutting, toezicht en veiligheid zijn optimaal 
gerealiseerd. Bij de indeling wordt uitgegaan van een woon/slaapkamer met eigen sanitair 
en een gemeenschappelijke woonkamer en keuken plus zorgruimte. Het aantal benodigde 
m² is  
60 m² per persoon. 

4.5.2 Verpleeghuis 
Het verpleeghuis van de toekomst is in grote mate “high tech” en bedoeld voor cliënten met 
de zwaarste typen zorgvraag. Het gaat bijvoorbeeld om (combinaties van) ernstige 
gedragsproblematiek en zeer intensieve 24-uurs somatische zorg. Daar waar cluster 
woningen zich bevinden in een locale setting, heeft high tech verpleeghuiszorg een 
regionale functie. 
 
Clusterwoningen worden tezamen met high tech verpleeghuisplaatsen binnen het 
vernieuwingsscenario gerekend tot zorg en wonen residentieel.  

4.5.3 Zorgwoningen 
In zorgwoningen op korte afstand (ca. 200 meter) of direct aanpalend aan het 
wijkservicepunt wordt intensieve zorg geboden, maar is geen 24-uurs toezicht nodig. De 
beschutting en de veiligheid zijn optimaal, maar het principe van scheiden van wonen en 
zorg is hier volledig doorgevoerd. 

4.5.4 Woonzorgvriendelijke woningen 
Deze woningen zijn in het scenario gewone woningen, al dan niet in complexen, al dan niet 
gestapeld. Maar deze woningen zijn zowel wat betreft situering alsook wat betreft de 
kwaliteit van de woning, woningen waar zorg naar de woning gebracht kan worden. 
Verhuizing vanuit een woonzorgvriendelijke woning dient voorkomen te worden. Alleen bij 
ernstige psychogeriatrische problematiek zal verhuizing niet te vermijden zijn. 
Naast hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen wordt hulp verstrekt bij huis-
houdelijke activiteiten. 
Bij de indeling wordt uitgegaan van zelfstandige 1- en 2 persoonswooneenheden met 
daarnaast gemeenschappelijke voorzieningen en zorgruimten. Globaal gaan we uit van een 
halve standaard woning (60 m²) maar er zijn ook keuzemogelijkheden voor een ruimere 
woning al dan niet in koop of huur. 
 

4.6. Landelijke trends ouderenhuisvesting  
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In de jaren negentig is het percentage ouderen dat van een koop- naar een huurwoning wil 
verhuizen duidelijk afgenomen. De stijgende behoefte onder ouderen om eigenaar/bewoner 
te kunnen blijven, blijkt echter niet voor iedereen te realiseren. In 1998 zijn relatief meer 
ouderen naar een huurwoning verhuisd dan aan het begin van het decennium. Kennelijk is 
het aanbod ouderenwoningen in de koopsector te beperkt om aan de groeiende vraag te 
kunnen voldoen. Het verschil tussen alleen- en samenwonenden is onveranderd gebleven. In 
alle leeftijdscategorieën wensen en realiseren alleenwonenden vaker een verhuizing dan 
samenwonenden. 
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4.6.1 Inkomen en koopkracht 
Over het algemeen zijn de bestedingsmogelijkheden van veel senioren verbeterd.  
Hiervoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen: 

• Goede pensioenregeling; 
• De groei van het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt resulterend in tweeverdieners en 

dubbel pensioen; 
• Toename van het eigen woningbezit bij senioren. Wanneer men kleiner gaat wonen 

(kopen of huren) komt er een behoorlijk geldbedrag vrij; 
• Lijfrente, koopsompolissen en beleggingen zijn belangrijke aanvullingen op het 

inkomen. 

4.6.2 Inkomenssituatie senioren in Didam 
Senioren en primaire doelgroep 

    Tabel 6 

 
        
Van de oudere huishoudens heeft bijna 65% een laag inkomen (behorend tot de doelgroep 
van het volkshuisvestingsbeleid). Voor de overige Didamse huishoudens geldt dat voor 
ongeveer een kwart. Van de 70+ huishoudens behoort zelfs meer dan driekwart tot de 
doelgroep. 
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5. Samenwerking en synergie 
 
Samenwerking is geen doel op zich. Samenwerking moet functioneel en resultaat gericht 
zijn. Het gezamenlijke belang in de samenwerking is het adequaat beantwoorden van de 
vragen van de klant naar goed wonen, maatschappelijke participatie (welzijn) en het kunnen 
betrekken van diensten (waaronder zorg). Zorgaanbieder en woningcorporatie hebben elkaar 
in dit vraag- en antwoordproces nodig. De zorgaanbieder is geen verhuurder van 
woonruimte en de woningcorporatie is geen leverancier van zorg. Er is geen 
competentiestrijd maar ieder vult elkaar juist aan. Met de vraag van de klant als bindende 
factor. Het feit dat het wonen en de zorg- en dienstverlening niet meer vanuit één 
organisatie geboden wordt maakt het principiële verschil. De positie van de klant wordt 
sterker, hij hoeft niet te verhuizen maar kan wel overstappen naar een andere aanbieder als 
de geboden zorgdienst hem niet bevalt. De relatie tussen de klant en de aanbieder wordt 
hiermee gelijkwaardig. 
  
5.1 Besturingsconcept één loket principe 
Het loket voor wonen, welzijn en zorg zal deel gaan uitmaken van het in te richten 
dienstencentrum. Om te komen tot een gezamenlijke visie worden met gemeente, 
verzorgingshuis en welzijnsorganisatie afspraken gemaakt over de wenselijke vorm en 
inrichting van het dienstencentrum. Ook wordt onderzocht welk besturingsconcept nodig is 
om dit concept ook daadwerkelijk te realiseren. 
Vanuit het besturingsconcept gelden een aantal uitgangspunten: 

• Het doel is het inrichten van een centraal loket als integraal onderdeel van wonen, 
welzijn en zorg. Hierdoor zal de cliënt dicht bij huis, snel en efficiënt zijn weg 
kunnen vinden binnen de woon– zorg- en welzijnsdiensten; 

• Het loket levert een belangrijke bijdrage aan de informatievoorziening; 
• Het loket werkt oplossingsgericht; 
• Het loket ondersteunt een doelmatige start van de dienstverlening op de terreinen 

van wonen, welzijn en zorg; 
• Het loket is een integraal onderdeel van het dienstencentrum met afgebakende taken 

en verantwoordelijkheden; 
• De dienstverlening via het loket moet objectief zijn; 
• De dienstverlening dient aan een aantal vooraf vastgelegde kwaliteitscriteria te 

voldoen. 
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Vanuit voornoemde uitgangspunten is het besturingsconcept hieronder nader uitgewerkt. 
          
 
 
      
     
          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaand besturingsconcept is het referentiekader voor de operationele organisatie van 
de één loket gedachte. Operationeel en organisatorisch zal daarvoor een frontoffice moeten 
worden ingericht. Binnen de frontoffice zal het clientrelationmanagementsysteem 
operationeel moeten worden gemaakt waarbinnen de klanthistorie kan worden opgebouwd. 
Van daaruit kan optimale informatie en advies worden gegeven en gewerkt worden aan 
klantenbinding. Het fysieke contact zal gerealiseerd worden middels relatiebeheer. Vanuit 
het frontoffice vindt ook de interne- en externe contractering plaats. 

    Centraal Loket 
 
    Informatie en   

adviesExterne 
contractering 

Interne 
contractering 

Externe 
toeleveranciers 

Zorg & Persoon- 
lijke diensten 

Leveranciers 
KLANT 

Relatiebeheer(der)

Woondiensten 

Leveranciers 



 

                                                                                                      

25

 

5.2 Organisatieschema woon/zorgconcept 
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In de zorg leiden de ontwikkelingen aan de vraagzijde tot een versneld proces van 
extramuralisering. Intramurale voorzieningen worden door de klant steeds meer 
ontoereikend gevonden wat betreft de kwaliteit van het wonen en de kwaliteit van het 
dagelijks leven. Tegelijkertijd is er het probleem van personeelsschaarste en werkdruk. 
Zorgaanbieders zullen, als wordt omgeschakeld op extramurale arrangementen, op zoek 
moeten naar nieuwe organisatievormen en gebruik maken van technische hulpmiddelen. 
 
De rol van woningcorporaties, dus ook Laris in het marktsegment van wonen en zorg, wordt 
steeds belangrijker. Zij zijn in staat om woonzorgcomplexen te ontwikkelen voor ouderen en 
zorgintensieve groepen. De opgave is om flexibele en schakelbare woningen te bouwen, die 
optimaal zijn zowel voor een diversiteit aan de doelgroep wonen en zorg als voor de 
reguliere woningmarkt. Ook ontwikkelingen voor de middenklasse, al dan niet met behulp 
van private financiers, behoren tot de mogelijkheden. Ten slotte zal ook de dienstverlening 
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zich ontwikkelen tot een volwaardige bedrijfstak. Zorginstellingen zullen gaan opereren als 
serviceorganisaties voor zowel de privaat als publiek gefinancierde markt. De woning-
corporaties zullen zich richten op het leveren van woondiensten (advisering, inkoop, 
alarmeringsdiensten, onderhoud en beheer, huismeesterdiensten). 

5.3 Ontwikkeling overheidsbeleid 

De komende jaren voltrekt zich in een snel tempo de verbouwing van de AWBZ tot een 
vraaggestuurd stelsel. Dit heeft belangrijke consequenties voor woonzorgprojecten. 
Het centraal georganiseerde regime van gecontingenteerde planning, bouw en 
instellingsgebonden financiering maakt plaats voor een stelsel waarbij de middelen aan 
klanten gehecht worden in de vorm van persoonsvolgende dan wel persoonsgebonden 
budgetten. Dit betekent in de praktijk dat klanten op zorgzwaarte worden gewogen door het 
RIO en vervolgens een individueel budget meekrijgen. In het geval van persoonsvolgend 
budget contracteert het zorgkantoor de zorg namens de klant, bij persoonsgebonden 
budget doet de klant dit zelf.  
In principe zal de functie “verblijf” niet meer meegefinancierd worden uit de AWBZ. Bij PGB is 
dit zelfs niet meer mogelijk. Dit levert vanaf 2003 een versnelling op in het proces van 
scheiding van wonen en zorg. 
Naast veel dynamiek en kansen door deze ontwikkeling zijn er ook onzekerheden en risico’s. 
 
De dynamiek is dat het werkveld wordt verbreed, anderzijds is het zo dat klanten met hun 
persoonsgebonden budget zorg zelf kunnen gaan inkopen. Zorgaanbieders zullen anders 
om moeten gaan met de beschikbare capaciteit.  
Ook zijn er nog onzekerheden over de functies van welzijn en dienstverlening. Wie gaat dit 
bekostigen (dienstencentrum, zorginfrastructuur en zorgafhankelijke technologie; domotica,  
ICT etc). 
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6. Planontwikkeling Meulenvelden 

6.1 Planomschrijving 

Laris Wonen en diensten is voornemens in het ontwikkelingsgebied “Meulenvelden” ca. 200 
woon/zorg appartementen en starterswoningen te ontwikkelen voor zowel intramuraal- als 
extramuraal wonen met zorg. Ook een 20 tal (huur)woningen voor starters maken deel uit 
van het project. Met diverse partijen, waaronder het verzorgingshuis Kelsehof in Didam, het 
verpleeghuis in Zevenaar en met Zozijn (gehandicaptenzorg) zijn afspraken gemaakt over de 
(her)huisvesting, de zorg en dienstverlening. Laris, de gemeente Didam en Stichting Welzijn 
Ouderen Didam participeren in een nieuw op te zetten Centraal Loket. 
 
Het huidige zorgcentrum in Didam beschikt over 100 verzorgingsplaatsen en daarnaast 
levert zij diensten voor een 30-tal aanleunwoningen gekoppeld aan het verzorgingshuis. 
Het verzorgingscentrum voldoet niet meer aan de gestelde eisen van huisvestiging en 
Kelsehof heeft gekozen voor een vergaande samenwerking met woningcorporatie Laris in 
Didam. De samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst en omvat de bouw van een 
compleet nieuw zorgcomplex voor intra- en extramuraal wonen inclusief facilitaire 
voorzieningen. Daarnaast worden 28 verpleeghuisplaatsen gerealiseerd voor intensieve 24- 
uurs zorg. Met het verpleeghuis Zevenaar, deel uitmakend van de Alysis zorggroep, en 
Zozijn zijn ook overeenkomsten gesloten. Verder participeren de gemeente en de eerste 
lijnszorg zoals fysiotherapie, huisartsen etc. 
 
6.2 Bouwcapaciteit 
 
De bouwcapaciteit wordt als volgt ingevuld: 

1. Verpleeghuiscapaciteit voor 28 verzorgingsplaatsen voor senioren en 
gehandicapten; 

2. 60 betaalbare (huur)appartementen voor intramuraal wonen (24 uur verzorging); 
3. 3 (huur) appartementen voor tijdelijke opvang; 
4. 12 huurappartementen t.b.v. Stichting Zozijn; 
5. 57 (huurappartementen voor extramuraal wonen); 
6. 20 (koop/duurdere huur appartementen); 
7. 20 starterswoningen; 
8. Zorginfrastructuur (zoals restaurant en overige facilitaire ruimtes voor o.a. 

centraal loket, 1e lijnszorg en welzijnsvoorzieningen); 
9. 2 parkeerkelders voor ruim 150 auto’s. 

 
In opdracht van Laris Wonen en diensten is inmiddels de 1e fase, de bouw van 119 
appartementen in het Kwadrant, afgerond. Deze appartementen zijn volledig 
levensloopbestendig, en dus geschikt voor senioren, en maken straks deel uit van de 
woonzorgzone waarin het complex “Meulenvelden” wordt ontwikkeld. De doelgroep bestaat 
hoofdzakelijk uit bewoners in de leeftijdscategorie van 55 tot 70 jaar voor zowel lagere, 
midden, hogere inkomens en starters.  
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6.3 Levensloopbestendige woningen 

Met levensloopbestendig wonen wordt bedoeld het wonen in een woning (en woonomgeving) 
die het mogelijk maakt om ook aan het einde van de menselijke levensloop zo lang mogelijk 
zelfstandig te kunnen blijven wonen, al of niet met gebruik van zorg. 
 
Hierop inspelend wordt het concept levensloopbestendige woningen door Laris Wonen en 
diensten ontwikkeld, waar wonen en zorg gecombineerd en op maat aangeboden kunnen 
worden. Wat is nu een levensloopbestendige woning? Levensloopbestendige woningen 
kenmerken zich door: 

• Volledige splitsing van wonen en zorg: baas in eigen huis; 
• Gedwongen verhuizing niet meer nodig bij het ontstaan van zorgbehoefte; 
• Ver doorgevoerde “zorg op maat” op basis van use it or lose it; 
• Tot volledige pleegzorg in huis mogelijk; 
• Optimaal blijven wonen met partner: optimaal gebruik van de mantelzorg; 
• Optimale garantie voor privacy. 

 
In concreto betekent dit dat levensloopbestendige woningen kwaliteitswoningen zijn. Ze 
voldoen aan meer standaarden dan de gemiddelde hedendaagse woningen, zoals het 
woonkeurmerk, het politiekeurmerk Veilig Wonen en het keurmerk voor integrale 
toegankelijkheid. De woningen hebben een vloeroppervlak van minimaal 70 m² met een 
indeling van twee kamers en een hobby/logeerkamer. 
De woningen zijn rolstoel- en brancardtoegankelijk. Voor de afzonderlijke ruimten in de 
woning wordt een programma van eisen geformuleerd. 
 
Levensloopbestendig houdt ook in dat tal van maatregelen zijn getroffen om veranderingen, 
die in de loop der jaren kunnen optreden, te ondervangen. Bij veranderingen kan gedacht 
worden aan veranderende woonwensen, andere huishoudenomstandigheden, het willen of 
moeten gebruiken van hulpmiddelen, ziekte en zorgafhankelijkheid. Een levensloop-
bestendige woning kan continu een adequate en passende oplossing bieden op vroeger of 
later optredende problemen. Zonder gedwongen verhuizing, maar ook zonder grote 
verbouwingswerkzaamheden. Zonder lange procedures en veel goedkoper dan het keer op 
keer moeten aanpassen van een standaardwoning. 

6.3.1 Criteria 

Bij het bouwen van een levensloopbestendig gebouw moeten we rekening houden  
met een aantal criteria: 
• Een goede verhouding tussen kopers en huurders; 
• Mensen met uiteenlopende inkomensposities; 
• Verschillen in gezinssamenstelling of leefsituaties; 
• Mensen met een heel verschillende lichamelijke- of geestelijke toestand; 
• Mensen met heel verschillende zorgbehoeften. 
 
Bij het ontwikkelen van het concept levensloopbestendig wonen naar een programma  
van levensloopbestendig bouwen is het belangrijk niet het gebouw maar de  
verschillende gebruikersgroepen centraal te stellen; de bewoners, de zorgverleners  
en de beheerders. Immers het zijn de veranderingen waarmee zij te maken krijgen  
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die bepalen aan welke eisen het gebouw minimaal moet voldoen op het moment dat  
die veranderingen optreden. 
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7 Van concept naar realiteit 
 
Alle nieuw te bouwen woningen moeten voldoen aan de wet; het Bouwbesluit. 
Hierin staat aan welke prestatie-eisen de woningen moeten voldoen, onder meer op  
het gebied van technische constructie, energiezuinigheid en toegankelijkheid. Voor  
de bouw van een woonzorgcomplex zijn nog meer richtlijnen en normen van kracht  
en zodra we het hebben over levensloopbestendige woningen komen er nog meer  
eisen bij. Op basis van de beschrijvingen van de drie gebruikersgroepen: de bewoners, de  
zorgverleners en de beheerder wordt het programma van eisen geformuleerd. Eisen op het 
gebied van veiligheid, mobiliteit, woonactiviteiten en wooncommunicatie. 

7.1 Veiligheid 

 
7.1.1  Functionele eisen vanuit de bewoner 
Het belang van veilig wonen voor ouderen wordt alom erkend. Als functionele eisen voor de 
uitvoeringskwaliteit gelden: 
• Veiligheid bij brand of calamiteit; 
• Veiligheid bij inbraak, overlast of vandalisme; 
• Een verminderende kans op vallen bij verplaatsen; 
• Beveiliging tegen verbranding bij activiteitenuitvoering (koken, warm water); 
• Toepassing van storingsarme en betrouwbare apparatuur. 
 
7.1.2 Functionele eisen voor de beleving 
• Een ervaren sociale veiligheid. Ik ben niet alleen, men let op mij; 
• Het gevoel van geborgenheid en beschutting; 
• Als mij wat gebeurt, kan ik altijd iemand bereiken; 
• Als mijn partner en mijzelf iets overkomt, hoeven we niet te verhuizen; 
• Ik kan zelfstandig blijven wonen. 
 

7.2 Mobiliteit 

Onder mobiliteit wordt verstaan: verplaatsen. De mate van zelfstandigheid in het zich 
kunnen verplaatsen en de omstandigheden waaronder dit verplaatsen mogelijk is kunnen bij 
het ouder worden sterk veranderen. Problemen met de conditie, het gezichtsvermogen of 
het gebruik van de benen kunnen in mindere of meerdere mate consequenties hebben voor 
de mobiliteit van mensen. Bij mobiliteit wordt ook gekeken naar hindernissen die trappen, 
liften, deuren of drempels kunnen vormen. 
 
7.2.1 Functionele eisen voor de uitvoeringskwaliteit 
• Het gebouw dient zonder belemmeringen bereikbaar te zijn; 
• Vanuit het gebouw dienen de elementaire voorzieningen zoals winkels, sociaal 

culturele voorzieningen, eerstelijnsgezondheidszorg bereikbaar te zijn; 
• Gebouw, woningen en aanwezige voorzieningen zijn zonder belemmeringen 

toegankelijk voor iedereen; 
• Het gebouw is zelfstandig te gebruiken voor alle genoemde gebruikersgroepen; 
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• Het gebruik van mobiliteitshulpmiddelen vormt in de woning en directe omgeving 
geen belemmering (rolstoel, rollator, krukken etc.). 
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7.3 Woonactiviteiten 

De woning en de directe woonomgeving zijn erg bepalend voor het uitvoeren van 
activiteiten. In een levensloopbestendige woning is het uitvoeren van activiteiten conform de 
individuele wensen en normen mogelijk. 

 
7.3.1 Functionele eisen voor de woonactiviteiten 
De mate van zelfstandigheid waarmee de volgende activiteiten van het dagelijks leven 
kunnen worden uitgevoerd: 
• Algemene dagelijkse levensverrichtingen; zoals wassen, baden, douchen en 

toiletgang; 
• Werkzaamheden in huis; zoals koken, boodschappen hanteren, schoonmaken en 

verzorgen van partner; 
• Vrijetijdsactiviteiten of passiviteiten; zoals hobby’s, rusten, TV kijken en cursussen 

volgen (internet); 
• De mate waarin de doelmatigheid van de hulpmiddelen mogelijk is; 
• Zelfstandig regelen verwarming, ventilatie etc. 
 
7.3.2 Functionele eisen voor de beleving 
• Voldoende leefruimte; 
• De mate van veiligheid die iemand in de uitvoering ervaart; 
• De gebruikersvriendelijkheid van de toegepaste technologie en installaties; 
• De bouw is zodanig dat omgevingsfactoren zoals lichttoetreding, geluid en klimaat 

een positieve en stimulerende werking uitoefenen op het functioneren van de 
bewoner. 

 

7.4. Communicatie 

Een woning is geen op zichzelf staand geheel. De mens in zijn woning maakt deel uit  
van de samenleving. En tussen die twee vindt voortdurend interactie plaats via  
televisie, post, telefoon of elektronisch. In toenemende mate is er sprake van  
informatiedienstverlening en telediensten die vanuit de woningen worden afgenomen. 
 

 7.4.1 Functionele eisen voor de uitvoeringskwaliteit 
• De bewoner wordt in de woning in staat gesteld een adequate actieve communicatie 

met de omgeving te onderhouden; 
• Al naar gelang de behoefte is er toegang tot media, diensten etc.; 
• De bediening van de voorzieningen is begrijpelijk en past bij de mogelijkheden van 

de gebruiker; 
• Met behulp van aanpassingen/voorzieningen wordt ongemak ten gevolge van 

lichamelijke of geestelijke beperkingen ondervangen of verlicht; 
 

7.4.2 Functionele eisen voor de beleving 
• De aanwezige communicatievoorzieningen passen bij de wensen en behoeften van de 

gebruiker; 
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• De voorzieningen zijn betaalbaar; 
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7.5 Functionele eisen van zorgverleners 
In relatie tot een adequate en doelmatige zorgverlening zijn functionele eisen geformuleerd 
waarvan zowel de zorgverlener als de zorgontvanger de voordelen ondervindt. De 
formulering van eisen op het gebied van veiligheid, mobiliteit, woonactiviteit en 
communicatie is gebaseerd op het wettelijk kader, de formele richtlijnen en de eigen 
zorgvisie. 

7.5.1 Veiligheid 
Onder veiligheid wordt verstaan het totaal aan arbeidsomstandigheden waaronder de 
zorgverlening plaatsvindt. De preventie van gezondheidsrisico’s staat of valt met een 
verantwoord gebouwontwerp en een verantwoorde installatie. Het gezamenlijk formuleren 
van de functionele eisen vormt hiertoe de aanzet. 

7.5.2 Mobiliteit 
 Het werken in een levensloopbestendig gebouw betekent dat de bewoners heel  

verschillende zorgbehoeften op heel verschillende locaties in het gebouw hebben.  
Verplaatsingen komen in deze opzet derhalve heel veel voor. Gecombineerd met een  
vanuit de bedrijfsvoering wenselijke arbeidsflexibiliteit betekent dit, dat er veel  
aandacht moet zijn voor een goede mobiliteit van de zorgverleners. 
 

 7.5.2.1 Functionele eisen voor de uitvoeringskwaliteit 
• Gemakkelijke bereikbaarheid van het gebouw; 
• Onbelemmerde doorgang met rijdend materieel; 
• Goede afspraken over selectieve toegang van zorgverleners tot de woning; 
• Goede bereikbaarheid met openbaar of eigen vervoer. 

 
 7.5.2.2  Functionele eisen voor de beleving 

• Het gemak waarmee de verplaatsingen mogelijk zijn; 
• De tijd die het verplaatsen kosten; 
• De afstanden die overbrugd moeten worden. 

7.5.3 Bereikbaarheid 
 Een grote mate van flexibiliteit en mobiliteit in de zorguitvoering vereist een goede  

bereikbaarheid. Vanzelfsprekend is het alert reageren op een alarmsituatie in geval  
van zorgverlening een absolute voorwaarde. Vandaar dat aan communicatie hoge  
eisen worden gesteld. 

 
7.5.3.1 Functionele eisen voor de uitvoeringskwaliteit 
• Een goede bereikbaarheid van zorgverleners door de centrale organisatie; 
• een goede bereikbaarheid van de zorgverlener door de bewoner; 
• Een helder onderscheid tussen gewone oproepen en alarmeringsoproepen; 
• efficiënte mogelijkheden voor zorgregistratie; 
• Medische/technische ondersteuning van bewaking. 

 
7.5.3.2 Functionele eisen voor de beleving 
• Bedieningsgemak van de aanwezige communicatieapparatuur; 



 

                                                                                                      

35

• De wetenschap dat specifieke oproepen (nood) efficiënt en adequaat worden 
ontvangen; 

• Het juiste gevoel tussen bewaken en registratie. 

7.6 Functionele eisen vanuit de beheerder(s) 

Aan goed gebouw- en installatiebeheer zijn erg veel eisen te stellen. 
Vanuit het oogpunt van levensloopbestendigheid worden de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 
• Flexibiliteit in de woningindeling ; 
• Modulaire inbouw elektrische installatie; 
• Mutatiewijzigingen door minimale ingreep in de inrichting of uitrusting. 

 
De uitwerking van het concept levensloopbestendigheid in een programma van eisen vindt in 
overleg plaats met zorgverleners en beheerders. Ook ervaringen van bewoners elders zullen 
worden meegenomen. Daarnaast zullen bedrijven op het gebied van o.a. domotica worden 
uitgenodigd met als gezamenlijk doel de mogelijke technologische eisen en wensen te 
vertalen naar realistische en betaalbare oplossingen. 
 
Het formuleren van deze realistische oplossingsrichtingen is bepaald geen sinecure. 
Er is technisch heel veel mogelijk maar uiteindelijk moet het voor de toekomstige bewoners 
ook betaalbaar blijven. Wie betaalt bepaald.  
 
Daar waar functionele eisen en technische eisen elkaar ontmoeten moeten keuzes worden 
gemaakt. Over financiering, over prioriteiten, over nut en noodzaak, over luxe en over 
rechtsongelijkheid en dergelijke. 
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8. Financiering/verantwoordelijkheden 
 
De financiering van het nieuw te bouwen complex komt geheel voor rekening van Laris. Met 
College Bouw en VWS zijn afspraken gemaakt over budget/financiering van de intramurale 
verzorgingsplaatsen. Met het verzorgings- en verpleeghuis wordt een huurovereenkomst 
gesloten. Voor de overige appartementen (extramuraal) sluit Laris een individueel 
huurcontract af. Zo worden ook de facilitaire ruimtes door Laris verhuurd.  
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9. Producten en diensten 

9.1 Woonzorgzone 

Een woonzorgzone is een deel van een wijk of dorp waarin optimale condities zijn 
geschapen voor wonen met zorg, tot en met niet planbare 24 uur zorg. 
 
Kenmerken zijn: 
• Een meerderheid heeft niets te maken met zorg maar die blijft openstaand voor 

iedereen met of zonder indicatie; 
• Bijzondere gastvrijheid aanwezig, ook in de algemene wijkvoorzieningen, voor mensen 

met lichamelijke beperkingen; 
• Ook 24 uur zorg aanwezig op afspraak of op afroep, alsmede een goed 

communicatiesysteem; 
• Een hoog percentage levensloopbestendige woningen is gebouwd of gemaakt; 
• Het onderscheid tussen intramuraal en extramuraal komt te vervallen; 
• Naast basiszorg ook een goed welzijnspakket wordt geboden al dan niet geïndiceerd; 
• De aanbieders van wonen en zorg een gezamenlijk loket hebben geopend en een 

keuze kunnen bieden uit een diversiteit aan woonzorgarrangementen;  
• De woonomgeving vriendelijk is ingericht voor minder mobiele gebruikers. 

9.2 Dienstverlening in een woonzorgzone 

In een woonzorgzone dient een verhoogd niveau van “diensten aan huis” te worden 
aangeboden, dat tenminste omvat: 
- 24 uur zorgpost; 
- Actieve sociaal/medische of personenalarmering met professioneel bemenste 

opvolging (op abonnementsbasis); 
- Inbraak- en brandalarmering met gegarandeerde opvolging; 
- Garantie op noodhulp met directe tijdelijke opname of tijdelijk aanvullende thuiszorg; 
- Dienstenpakket op abonnement met diverse breng/comfortdiensten zoals bibliotheek, 

kapsalon, pedicure, sauna, wasserette, internetcafé, kinderopvang, restaurant, grand 
café, wasserette, apotheek, fysiotherapie, bank, boodschappendienst, vervoerservice 
warme maaltijdservice etc.; 

- Mogelijkheid tot deelname aan sociaal culturele activiteiten; 
- Woon welzijnsteam (bijv. huismeester, ouderenadviseur, relatiemanager). 
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10. Voorzieningen 
 
Allerlei voorzieningen kunnen het zelfstandig wonen mogelijk maken of vergemakkelijken. 
De ouderen in Didam hebben aangegeven van wat voor voorzieningen zij gebruik maken en 
als zij daar geen gebruik van maken, of zij daar op dit moment wel behoefte aan hebben. 

 

Gebruik en behoefte voorzieningen, in % 55+-huishoudens 

 55-69 jaar 70+-jaar 
 gebruikt heeft 

behoefte
gebruikt heeft 

behoefte 
huishoudelijke hulp 
maaltijdverzorging 
huismeester 
verpleging/verzorging 
gezondheidsalarm 
inbraakalarm 
klussendienst 
traplift 

11
1
1
1
2
6
6
1

2
0
1
0
0
6
2
1

41
9
3
6

17
7

12
1

3 
1 
1 
1 
5 
2 
4 
2 

 
Er is een groot verschil tussen de leeftijdsklasse 55-69 jaar en de groep 70+-ers. De 
“jongere” ouderen maken maar weinig gebruik van voorzieningen en hebben daar ook  
weinig behoefte aan. Meest gebruikt en gewenst zijn nog huishoudelijke hulp, inbraakalarm 
en klussenhulp. Vooral onder de 70+-ers wordt veel gebruik gemaakt van huishoudelijke 
hulp, gezondheidsalarm en klussenhulp. De groep, die behoefte heeft aan een bepaalde 
voorziening maar daar nu geen gebruik van kan maken, is beperkt. Alleen bij inbraakalarm is 
er een herkenbare groep die wel behoefte heeft aan deze voorziening, maar er nog geen 
gebruik van maakt. 
 
In de praktijk hebben de belangenorganisaties voor ouderen de indruk dat vooral de 
“oudere” ouderen vaak niet op de hoogte zijn van het bestaan van voorzieningen en 
regelingen voor hen. Dat ligt niet aan de hoeveelheid of de vormgeving van de informatie: 
men krijgt veel informatie en die informatiestroom moet er ook blijven. Het heeft meer te 
maken met zaken als niet geleerd hebben kritisch te lezen, snel een gevoel van gêne hebben 
als je ergens een beroep op doet en de informatie als “ver van mijn bed” ervaren. 
In de enquête is aan ouderen die wel behoefte hebben aan een voorziening maar daar nog 
geen gebruik van maken gevraagd of zij weten hoe ze dat zouden moeten regelen. Omdat 
het om heel weinig ouderen gaat (61) zijn de uitkomsten indicatief: in ruim de helft van de 
gevallen zegt men goed te weten hoe ze moeten handelen om de voorziening ter 
beschikking te krijgen. In de rest van de gevallen weet men dat niet goed of heeft zelfs geen 
enkel idee. 
 


