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Samenvatting 
 

Emmer-Compascuum is een langgerekt dorp waar de meeste voorzieningen in het centrumgebied zijn 

geconcentreerd. Een woonzorgzone moet het voor de inwoners van Emmer-Compascuum mogelijk 

maken daar ook te blijven wonen als ze (veel) zorg nodig hebben.  

Uit overleg tussen Dorpsbelangen, Wooncom en de Tangenborgh is het initiatief gekomen om de 

mogelijkheden te onderzoeken van een woonzorgzone in Emmer-Compascuum. Een aantal andere 

partijen (Alcides, De Trans, gemeente Emmen en Icare) heeft aangegeven ook mee te willen werken 

om een woonzorgzone in Emmer-Compascuum vorm te geven. 

 

In Emmer-Compascuum komt een zorgcomplex met 36 intramurale plaatsen waarin de zorg wordt 

verleend door de Tangenborgh. De Trans wil bovendien voor een aantal van haar cliënten een klein-

schalige wooneenheid realiseren in Emmer-Compascuum. Daarnaast wil zij dagactiviteiten 

organiseren in Emmer-Compascuum. 

 

Vanuit de visies van de betrokken organisaties en de gedachten achter een woonzorgzone is voor de 

woonzorgzone Emmer-Compascuum een aantal uitgangspunten geformuleerd die samen de visie 

weergeven die de basis is om de woonzorgzone Emmer-Compascuum vorm te geven.  

Goed leven en wonen staan centraal. Zorg en dienstverlening zijn een onderdeel daarvan en moeten 

daarom zo goed mogelijk worden ingevuld, zo dat het recht doet aan het gewone leven. Om dit te 

bereiken moeten de individuele wensen en behoeften van mensen als uitgangspunt worden genomen 

in het woonzorgconcept (vraaggericht werken). In de (bouwkundige) structuur moeten daar mogelijk-

heden voor contact gecreëerd worden. Dit is belangrijk voor de integratie en in de strijd tegen vereen-

zaming. Welzijn kan daarin een rol spelen in de vorm van organisatie van activiteiten. De eerstelijns-

zorg en de vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de signalering. 

 

De inwoners van Emmer-Compascuum moeten een beroep kunnen doen op de zorg en welzijnsvoor-

zieningen die ze nodig hebben. Door wie die voorzieningen worden geleverd is voor hen niet van 

belang. Voor hen is het alleen belangrijk dat ze eenvoudig toegang hebben tot de voorzieningen. Op 

basis daarvan streven de partijen naar samenwerking om de gewenste synergie te bereiken. Om 

Emmer-Compascuum tot een dorp te maken waarin iedereen kan blijven wonen ook als hij zorg nodig 

heeft, moet er voldoende differentiatie zijn in het woningaanbod. Niet één standaardwoning die voor 

alle doelgroepen voldoet, maar variatie. 

 

Ook voor de zorgorganisaties moet de participatie en samenwerking in de woonzorgzone meerwaarde 

opleveren. Zowel voor wat betreft het verder ontwikkelen en vormgeven van hun zorgvisie als voor wat 

betreft hun financieel economische positie. Door de kleinschalige vorm van de verschillende voor-

zieningen (aanbieders) is uit efficiencyoverwegingen samenwerking noodzakelijk. Wooncom wil 

onrendabel investeren in woningen maar niet in (zorg)infrastructuur. 

 

Het document “Woonzorgzone Emmer-Compascuum: het concept”, is de afsluiting van de eerste fase 

van de ontwikkeling van de woonzorgzone. In de volgende fase moet dit concept verder handen en 

voeten worden gegeven. 
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Iedere burger wil keuzevrijheid 

 

Wij hebben net een nieuw huis gekocht, met veel ruimte en een grote tuin, in een rustige buurt 

zodat onze kinderen lekker buiten kunnen spelen. 

 

Mijn moeder wilde persé in haar vertrouwde wijk blijven wonen. Het huis werd te groot, nu heeft 

ze er een flat gehuurd. Liever hier, in haar vertrouwde omgeving, dan in de wijk hiernaast met 

meer ruimte. 

 

Ik heb nagedacht over een huis met tuin, maar nu ik alleen ben, zal ik er minder tijd voor hebben. 

Dus toch maar gekozen voor deze flat.  

 

Ook al hechten we aan een karakteristiek huis, wij hebben samen voor een nieuwbouwwijk 

gekozen, omdat we dan twee huizen naast elkaar konden krijgen met onze twee gezinnen.  

 

Voor ons is dit huisje ideaal. Misschien wel piepklein, maar midden in de stad, heerlijk die 

gezellige drukte. 

 

Zoveel mensen, zoveel zinnen. Centraal staat dat iedereen zijn1 eigen keuze maakt. Een afweging 

maakt wat het belangrijkst is, de plek, de ruimte, de kosten, het soort huis, een tuin, noem maar op. 

Mensen kiezen een woonplek waar ze zich thuis voelen. 

 

Meestal kiezen mensen er niet zelf voor om te wonen in een groep, met mensen die ze niet kennen, in 

een afgelegen groot gebouw. Jarenlang is er gedacht dat het de beste oplossing was om, ouderen bij 

ouderen, gehandicapten bij gehandicapten, psychiatrisch zieken bij psychiatrisch zieken, iedereen een 

eigen beschermende omgeving te bieden. Totdat we tot de conclusie kwamen dat ook deze mensen zelf 

moeten kunnen kiezen. Want kenden we niet allemaal een vader, een moeder, een tante of oom die 

met veel verdriet (vaak min of meer gedwongen) verhuisd is naar een verzorgings- of verpleeghuis? 

Instellingen, waar keihard gewerkt wordt om de bewoners een zo goed mogelijk leven te bieden, maar 

waar eigenlijk vaak niet het juiste antwoord kan worden gegeven op de gestelde (zorg)vraag. 

 

Of het nu gaat om mensen met verstandelijke dan wel fysieke beperkingen, ouderen, mensen met 

psychische problematiek; zij allen willen onderdeel zijn van de samenleving. Leven met en zoveel 

mogelijk als anderen. Gestaafd door divers onderzoek weten we dat ouderen en mensen met een 

handicap het liefst willen wonen in een gewoon huis, hun eigen huis, waar ze zelf de baas zijn over hun 

eigen spullen. Liefst in de vertrouwde omgeving waar ze kennissen, vrienden en familie hebben. De 

woonzorgzone is daarvoor ontwikkeld: in een vertrouwde omgeving ook voldoende welzijn, diensten 

en zonodig zorg leveren.  

 

 

                                                        
1 Omwille van de leesbaarheid is gekozen voor de mannelijke persoonsvorm, maar overal waar hij / 
zijn genoemd staan, wordt ook zij / haar bedoeld te zeggen.  
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Wonen in een woonzorgzone  
 

Een woonzorgzone is een concept, waarin mensen de kans krijgen de regie over hun eigen leven te 

houden. Vooral ook doordat ze in hun eigen omgeving kunnen (blijven) wonen, ook als ze hulp nodig 

hebben in welke vorm dan ook. Ingegeven door de toenemende vergrijzing en geïnspireerd door de 

ontwikkelingen in Scandinavische landen, heeft de Stichting Architectuur Gebouwen Gezondheidszorg 

(STAGG) hiertoe een model voor een woonzorgzone ontwikkeld. Hieronder wordt het model 

beschreven. 

 

Heel kort door de bocht komt het er in een woonzorgzone op neer dat er in iedere wijk2 een herkenbare 

structuur aanwezig is, waarin er een koppeling is tussen de functies wonen, welzijn en zorg. Een 

servicecluster voor welzijn, diensten en zorg vormt het hart van de structuur. Berekeningen wijzen uit 

dat in een wijk met 10.000 inwoners één zo’n centraal coördinatiepunt nodig is. Dat punt organiseert 

de functies die binnen de wijk kunnen worden geregeld, maar ook wijkoverstijgende zaken, zoals het 

doorgeven van gewenste verbeteringen in het openbaar vervoer. Allerlei activiteiten worden er aange-

boden. Verder zijn daar diensten te halen, bijvoorbeeld ondersteuning in het behoud van het sociale 

netwerk, recreatieve en culturele activiteiten, dagstructurering en -besteding, reactivering en revali-

datie. Vandaar uit kan ook worden geregeld dat diensten thuis bezorgd worden, zoals maaltijden, 

boodschappen, huishoudelijke hulp, hulp bij ADL, klussendienst, levering van hulpmiddelen, vervoer, 

sociale en fysieke veiligheid in en om de woning, incidentele verpleging en alarmering. Daarbij is het 

begrip halen en brengen relatief. Wat de een kan halen, moet bij een ander wellicht gebracht worden. 

En ook de plaats is relatief. Sommige functies vereisen een fysieke aanwezigheid, andere kunnen ook 

virtueel aangeboden worden. Ook is er een centraal loket (ook weer fysiek en/of virtueel) waar mensen 

informatie en advies kunnen krijgen, maar waarvandaan ook zorg gecoördineerd kan worden. Tot slot 

zijn er kleinschalige woonvoorzieningen, waarvan uit 24-uurszorg geleverd kan worden en die een 

kleine voorziening voor kortdurende opname en dagopvang bevat.  

Naast dit wijkcentrum zijn er in een wijk van 10.000 inwoners activiteitencentra, voor recreatieve en 

dagopvang activiteiten. Waarin eventueel ook het consultatiebureau, jongerenwerk en een peuter-

speelzaal zijn ondergebracht. Specialistische hulp wordt geleverd door wijkoverstijgende centra 

(bijvoorbeeld ziekenhuizen). 

 

Bij een dergelijke structuur blijven veel mensen met een zorgvraag gewoon thuis wonen, soms met 

aanpassingen. Soms is er een geheel aangepaste woning nodig wanneer er ernstige mobiliteits-

problemen zijn. Landelijk wordt uitgegaan van een percentage van 6 % van de woningen die aangepast 

moeten zijn. 

Voor mensen die intensieve zorg nodig hebben, zijn er beschutte woningen of clusterwoningen. In 

beschutte woningen zijn meerdere zelfstandige wooneenheden in een gebouw of rondom een gemeen-

schappelijke huiskamer of hulppost ondergebracht. Er wordt geen 24-uurs zorg geboden, maar die is 

wel in de buurt. De woningen zijn aanpasbaar. Beschut wonen voor mensen met een intensievere zorg-

vraag wordt vlak bij het servicecluster georganiseerd zodat ze zelf een deel van hun zorg kunnen halen. 

Daarnaast zal een deel van de mensen zo kwetsbaar zijn dat zij de voorkeur blijven geven aan woon-

vormen met zorginfrastructuur en interne levering van zorg in kleinschalige clusterwoningen (6 tot 10 

kleine wooneenheden geclusterd met enkele gemeenschappelijke ruimten). Het gaat dan om bijvoor-

beeld mensen die dementeren of mensen met een ernstige verstandelijke handicap. 

 

Buiten de huisvesting en voorzieningen, gaat het in de woonzorgzone ook om de woonomgeving. Waar 

mensen wonen die minder gemakkelijk uit de voeten kunnen, zijn herkenbare en toegankelijke routes 

                                                        
2 Waar wijk staat kan ook dorp gelezen worden 
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nodig. Voetpaden zonder obstakels en zwerfvuil, door goed buurtbeheer. Op vele plekken is een rust-

punt (bankje) te vinden. Door goede verlichting wordt de sociale veiligheid vergroot, terwijl ook aan de 

verkeersstructuur eisen worden gesteld. Daarbij kan gedacht worden aan het zodanig afstellen van 

verkeerslichten, dat er voldoende tijd is om over te steken, ook als je wat minder hard loopt. 

Een dergelijke woonomgeving is natuurlijk voor iedereen prettig, niet alleen voor de zorgvragende 

buurtbewoner. Ook ouders met kinderwagens hebben goede routes nodig, zonder drempels. Peuters 

op een driewieler hebben ook meer tijd nodig om een zebrapad over te steken. 

 

Een wijk met een woonzorgzone is een gewone wijk waarin de bewoners een normale doorsnede zijn 

van de bevolking. Alleen dan biedt de woonzorgzone iedereen meerwaarde, voor jong en oud, voor 

mensen die wel en die geen zorg nodig hebben. Een veilige wijk met allerlei (gemaks)diensten onder 

handbereik is voor iedereen (denk bijvoorbeeld aan ouders die werk en zorg voor kinderen willen 

combineren) een prettige woonomgeving.  

 

Kengetallen 

Het kenniscentrum Wonen en zorg van Aedes-Arcares heeft in mei 2004 nieuwe planologische ken-

getallen gepresenteerd. Voor de kengetallen zijn twee scenario’s doorgerekend. Het scenario Andante 

gaat uit van een lager tempo van extramuralisering, terwijl het Presto scenario uit gaat van een snelle 

extramuralisering. 

 

Tabel 1  Kengetallen aantal personen met behoefte aan wonen en zorg in 2015, in een woongebeid van 10.000 inwoners. 

Netto in de wijk 

Behoefte 

Bruto 

behoefte 2015 Andante Presto 

Beschermd wonen 80 20 50 

Verzorgd wonen 170 110 130 

Wonen met thuiszorg 250 210 210 

Totaal wonen met zorg 500 340 390 

 BRON: STAGG 

 

Het bruto getal geeft aan hoeveel mensen uit een wijk in totaal aanspraak maken op zorg. Een deel van 

hen realiseert deze aanspraak buiten de eigen wijk. De netto verschillen tussen beide scenario’s komen 

vooral naar voren in de kengetallen voor beschermd wonen. In het scenario Presto is verondersteld dat 

in 2015 eenderde van de verpleeghuiscapaciteit en tweederde van de instellingsplaatsen voor verstan-

delijk gehandicapten zijn vervangen door kleinschalig beschermd wonen in de wijk. In het scenario 

Andante is slechts een derde deel van de groei van de verpleeghuisplaatsen extramuraal ingevuld en 

blijft de bestaande capaciteit gehandhaafd; bovendien is niet tweederde maar eenderde van de instel-

lingsplaatsen naar de wijk gegaan. Bij verzorgd wonen zijn de verschillen kleiner: in scenario Andante 

zijn 50% van de verzorgingshuisplaatsen vervangen door extramuraal verzorgd wonen, in scenario 

Presto is dit 75%. Het aantal personen dat behoefte heeft aan wonen met zorg kan worden vertaald 

naar het aantal woningen die nodig zijn in 2015. 
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Wonen en zorg 
 

In het concept voor een woonzorgzone gaat het dus om het slim koppelen van aspecten van wonen, 

zorg en welzijn, op zo’n manier dat elke wijkbewoner met een vraag om ondersteuning in zijn eigen 

buurt terecht kan voor een adequate, op maat gesneden oplossing.  

Het ‘beste van twee werelden’ wordt zo met elkaar verbonden. Een woonzorgzone is een gewone woon-

wijk, met in grote meerderheid bewoners die geen gebruik maken van zorg en niet meer dan normaal 

van welzijn en dienstverlening. Voor mensen die zorg nodig hebben is zorg beschikbaar. Voor mensen 

die veel hulp nodig hebben is een 24-uurs zorggarantie aanwezig en kunnen extra zorgdiensten en dag-

activiteiten aangeboden worden. 

De mensen die zorg nodig hebben wonen verspreid door de wijk, eventueel geschakeld tot klein-

schalige clusters. Het zijn gewone woningen, ook als ze geclusterd zijn die niet afzonderlijk herkenbaar 

zijn, maar juist opgaan in het ‘normale’ straatbeeld. 

Dit wil niet zeggen dat er geen instellingen meer nodig zijn, wel dat er betere arrangementen geboden 

kunnen worden tussen zorg thuis en intramurale zorg die meer keuzemogelijkheden bieden en maat-

werk mogelijk maken.  

Het realiseren van een woonzorgzone vraagt wel afstemming en samenwerking. Samenwerking tussen 

de woningbouwcorporatie en de organisaties op gebied van zorg en welzijn en afstemming tussen de 

algemene en specifieke voorzieningen. Mensen willen immers goed wonen; daarvoor is de corporatie 

verantwoordelijk. Daarbij maakt een bewoner gebruik van de algemene voorzieningen in de wijk: de 

bibliotheek, de winkels, het openbaar vervoer enzovoorts. Vervolgens zal men waar nodig een beroep 

doen op welzijnsdiensten als cursussen, recreatieve activiteiten, maatschappelijk werk, misschien 

dagopvang, maaltijdvoorziening en juridische raadgevers. Als het nodig is, wordt een zorgorganisatie 

in huis gehaald, tijdelijk of permanent. 
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Woonzorgzone Emmer-Compascuum 
 

Dorpsbelangen Emmer-Compascuum heeft aangegeven dat zij in Emmer-Compascuum graag een 

woonzorgzone wil hebben om de inwoners van Emmer-Compascuum in staat te stellen daar ook te 

blijven wonen als ze (veel) zorg nodig hebben.  

Uit overleg tussen Dorpsbelangen, Wooncom en de Stichting Tangenborgh is het initiatief gekomen 

om de mogelijkheden te onderzoeken van een woonzorgzone in Emmer-Compascuum. Een aantal 

andere partijen (Alcides, De Trans, gemeente Emmen en Icare) heeft aangegeven ook mee te willen 

werken om een woonzorgzone in Emmer-Compascuum vorm te geven. 

 

 

Het gebied 

Bevolkingsopbouw: In het dorp Emmer-Compascuum woonden op 1 januari 200 8.127 inwoners. In 

onderstaande tabel zijn de inwoners ingedeeld in leeftijdscategorieën. 

 

Tabel 2  Het aantal inwoners van Emmer-Compascuum, in leeftijdscategorieën (01/01/2004). 

Leeftijd Aantal percentage 

< dan 45 jaar 4.910 60% 

45 - 55 jaar 1150 14% 

55 – 65 jaar 973 12% 

65 – 75 jaar 636 8% 

75 jaar en ouder 458 6% 

Totaal 8.127 100% 

BRON: gemeente Emmen, afdeling Burgerzaken/GBA (de gemeente Emmen werkt 
niet met bevolkingsprognoses). 

 

In Emmer-Compascuum stonden op 1 januari 2004 3.282 woningen. De grootste groep woningen is 

particulier bezit, 62,6%. Wooncom verhuurt 29,8% van de woningvoorraad. De gemiddelde woning-

bezetting in Emmer-Compascuum is 2,48. 

 

Emmer-Compascuum is een langgerekt dorp, dat wordt gescheiden door een kanaal en een paar 

drukke doorgaande wegen. In het centrumgebied, met name in het gebied bij de Baander en het multi-

functionele centrum, is er weinig  aansluitend groen en zijn er geen logische  en veilige looppaden naar 

de winkels en andere voorzieningen. Daarnaast is er een parkeerprobleem rond het huidige multifunc-

tionele centrum. 

 
 

Doelstellingen van partijen betrokken bij de Woonzorgzone 

 Stichting Wooncom: Wooncom wil anticiperen op de wens van de bewoners van Emmer-

Compascuum om ook in het dorp te kunnen blijven wonen als ze ouder worden door mede 

zorg te dragen voor een infrastructuur op het gebied van wonen, welzijn en zorg die daarop is 

toegesneden. Wooncom zal vooral investeren in woningen voor de meer kwetsbare doel-

groepen. Wooncom wil ook haar bijdragen leveren aan de leefbaarheid in Emmer-

Compascuum. Ondermeer door samen met anderen ervoor proberen te zorgen dat 

voorzieningen in het dorp blijven. Zij wil graag samen met andere partijen haar 

verantwoordelijkheid nemen voor het centrumgebied van Emmer-Compascuum. 

 Stichting De Trans: de doelgroep van de Trans (VG) vergrijst. Dat betekent dat zij meer 

aangepaste woningen nodig hebben. Zij wil haar aanbod ook meer spreiden naar de grotere 

buitenkernen. Zij wil graag krachten bundelen om meer variatie te kunnen bieden voor haar 
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cliënten in wonen, zorg en dagbesteding en efficiënt te kunnen werken. Van zelfstandige 

appartementen, naar kleinschalig groepswonen, tot grotere zorgvoorzieningen en combinaties 

van wonen en dagbesteding/vrijetijdsbesteding. Aansluitend bij wat de cliënt wil en gespreid 

over het verzorgingsgebied en waar mogelijk samen met andere zorgaanbieders. Daarnaast 

levert de Trans ambulante begeleiding aan cliënten in haar verzorgingsgebied waaronder in 

Emmer-Compascuum.  

 Stichting Icare: Levert zorg en diensten thuis en dat kan in heel Emmer-Compascuum. Icare 

wil weer herkenbaar, fysiek aanwezig zijn in de dorpen en wijken en leveren vanuit de lokale 

situatie (zowel voor klanten als voor zorgpartners). Het doel is om mensen zo prettig mogelijk 

thuis te laten wonen ook als ze beperkingen hebben. Waar mogelijk/nodig werkt Icare samen 

met andere organisaties om een breed pakket te kunnen leveren en efficiënt te werken. In 

Emmer-Compascuum werken Icare en De Tangenborgh al samen om goed zorg te kunnen 

leveren in de Herman Scholtenhoek. 

 Alcides: Levert algemene welzijnsfuncties in Emmer-Compascuum en wil, aanvullend op het 

zorgaanbod, samen met vrijwilligers en de woon- en zorgpartners, zorgen voor een sluitende 

keten (ouderen, volwassenen, jongeren, kinderen). Ze willen een rol spelen in het slechten van 

de barrières tussen de verschillende voorzieningen. Alcides wil zoveel mogelijk dingen samen 

ontwikkelen met partners en dorpsbewoners (bijv. dagopvang) waarbij zij vooral de rol van 

procesbegeleider op zich nemen. Verder wil ze een rol spelen in de preventie en aanpak van 

problemen door vroegtijdige signalering van problemen. Maatschappelijk werk, de ouderen 

adviseurs en de sociale raadslieden spelen hierin een rol. 

 Zorggroep Tangenborgh: Wil voorzieningen realiseren die het mogelijk maakt om bewoners 

van Emmer-Compascuum daadwerkelijk de kans te bieden om in het eigen dorp oud te 

worden. Dit kan zij bieden door groepswonen en verpleeghuiszorg. Ze wil samen met andere 

partijen de welzijnscomponent vormgeven en dagbesteding en dagopvang realiseren. Rondom 

de zorg wil ze samenwerken met andere zorgpartijen om op zoveel mogelijk zorgvragen een 

antwoord te kunnen geven en de zorg efficiënt te kunnen leveren. 

 Gemeente Emmen: De gemeente zegt in haar welzijnsvisie het heel belangrijk te vinden om 

mensen in hun eigen dorp te laten wonen ook als ze meer zorg nodig hebben. Ze streeft er bij-

voorbeeld naar om bij vernieuwing van accommodaties zoveel mogelijk functies in een gebouw 

te concentreren. Dat stimuleert samenwerking en voor inwoners is het een ontmoetingspunt 

voor alle inwoners. De rol van de gemeente is vooral faciliterend. De WMO lijkt de gemeente 

een grotere rol te gaan geven in het regisseren en faciliteren van welzijn en zorg voor kwets-

bare groepen. De Woonzorgzone Emmer-Compascuum is een goede mogelijkheid om te 

experimenteren met de implementatie van de WMO. 
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Visie 
 

Vanuit de visies van de betrokken organisaties en de gedachten achter een woonzorgzone is voor de 

Woonzorgzone Emmer-Compascuum een aantal uitgangspunten geformuleerd die samen de visie 

weergeven die de basis is om de Woonzorgzone Emmer-Compascuum vorm te geven.  

 

Zo gewoon mogelijk leven en wonen 

Alle huidige en toekomstige bewoners van Emmer-Compascuum moeten daar kunnen wonen zo lang 

als ze dat willen en op de wijze waarop zij dat willen, of men nu zorg nodig heeft of niet. Ook mensen 

met een beperking of een zorgbehoefte moeten kunnen blijven wonen (geschikte woningen), andere 

inwoners van Emmer-Compascuum kunnen ontmoeten, eigen regie over hun leven houden en zorg op 

maat kunnen krijgen. Kortom deel kunnen blijven uitmaken van de samenleving in Emmer-

Compascuum. We voelen ons hiervoor gezamenlijk verantwoordelijk.  

 

Zorg, welzijn en dienstverlening 

De wensen van de bewoners staan centraal. De gezamenlijke zorginstellingen, corporatie, gemeente en 

welzijnsinstelling moet een zodanig flexibel pakket kunnen bieden dat met maatwerk op het grootste 

deel van de vragen van bewoners van Emmer-Compascuum kan worden ingespeeld (vraag gericht, 

variatie en differentiatie). Dit pakket moet ondersteunend zijn aan de activiteiten/hulp die vanuit het 

dorp wordt geboden. De nadruk moet liggen op preventie, realiseren/ instandhouden van voor-

zieningen. Zorg en diensten zijn nodig maar essentieel is een welzijns- en dagbestedingspakket dat 

ervoor zorgt dat men anderen kan ontmoeten en zich en nuttig en nodig voelt (preventie).  

Bij de invulling van het welzijns- en dienstenpakket wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij 

andere activiteiten (commercieel of niet commercieel) in Emmer-Compascuum. Hierbij wordt ook 

gebruikt gemaakt van het vrijwilligersnetwerk in Emmer-Compascuum en de cultuur van het dorp 

(noaberschap).  

 

Samenwerking 

De inwoners van Emmer-Compascuum moeten een beroep kunnen doen op de zorg en welzijnsvoor-

zieningen die ze nodig hebben. Door wie die voorzieningen worden geleverd is voor hen niet van 

belang. De benodigde zorg en diensten worden geleverd door zo veel mogelijk dezelfde mensen en via 

zo kort en helder mogelijk wegen (een team).  

De toegang tot de zorg, welzijn en diensten wordt helder en eenduidig geregeld, waar mogelijk met 

gebruikmaking van de huidige netwerken van signalering en preventie (één loket). 

 

Contact  

In de (bouwkundige) structuur moeten mogelijkheden voor contact gecreëerd worden, bijvoorbeeld in 

de vorm van ontmoetingsplekken. Dit is belangrijk voor de integratie en in de strijd tegen vereen-

zaming. Welzijn kan daarin een rol spelen in de vorm van organisatie van activiteiten.  

 

Variatie en differentiatie 

Niet één standaardwoning die voor alle doelgroepen voldoet, maar variatie. Zowel bouwkundig (opper-

vlakte van de woning, groepswonen of zelfstandig, mate van aanpassing) als in huur en koop en 

verschillende prijsklassen.  

 

Zorginstellingen 

De participatie en samenwerking in de woonzorgzone moet voor de zorginstellingen meerwaarde 

opleveren. Zowel voor wat betreft het verder ontwikkelen en vormgeven van hun zorgvisie als voor wat 

betreft hun financieel economische positie. 
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Infrastructuur 
 

Figuur: Centrumgebied Emmer-Compascuum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wonen en zorginfrastructuur 

In Emmer-Compascuum realiseert de Tangenborgh een intramurale zorgvoorziening van 36 plaatsen 

in aansluiting op het bestaande complex van seniorenwoningen “de Baander”. In de nieuwe zorgvoor-

ziening komt ook een mogelijkheid voor kortdurende en crisisopvang. Wanneer deze zorgvoorziening 

gerealiseerd is verdwijnen de plaatsen van de Tangenborgh in de Herman Scholtenhoek. Deze 

woningen zijn wel geschikt voor mensen die zorg en een wat beschutte woonomgeving nodig hebben.  

De Trans wil een kleinschalige woonvorm realiseren voor bewoners die graag in Emmer-Compascuum 

willen wonen. Onderzocht wordt of de Herman Scholtenhoek geschikt (te maken) is voor deze doel-

groep. 

Icare levert zorg in de thuissituatie aan geïndiceerde bewoners in Emmer-Compascuum in samenwer-

king met andere partijen in Emmer-Compascuum. Tevens beschikt ze over een sterk ontwikkeld 

servicepakket voor zelfstandig wonen en leven. 

 

Op basis van de visie dat de zorgpartijen in Emmer-Compascuum integraal willen werken en zoveel 

mogelijk ruimten willen gebruiken van elkaar en van de andere niet-commerciële voorzieningen is een 
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kleine gezamenlijke zorginfrastructuur genoeg als uitvalsbasis voor de (nacht)zorg in Emmer-

Compascuum van de Tangenborgh, de Trans en Icare.  

 

Dagbesteding 

In Emmer-Compascuum wil de Trans ook dagactiviteiten realiseren voor een aantal cliënten. Hierbij 

denkt men aan begeleid werken op diverse locaties in Emmer-Compascuum. 

De Tangenborgh heeft al dagactiviteiten in Emmer-Compascuum die zij wil uitbreiden met de dag-

activiteiten voor de bewoners van de nieuwe zorgvoorzieningen. Momenteel vinden er al door twee 

organisaties (Tangenborgh en Alcides) dagactiviteiten plaats in het multifunctionele centrum. 

Onderzocht wordt in hoeverre deze activiteiten kunnen worden uitgebouwd tot een gedifferentieerd 

aanbod van dagactiviteiten en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Emmer-Compascuum. 

 

Eerstelijnsvoorzieningen 

In Emmer-Compascuum zijn alle eerstelijnsvoorzieningen aanwezig. Deze werken samen in een 

eerstelijnsoverleg. Naast verdergaande samenwerking met de tweede lijn en de welzijnsvoorzieningen 

heeft men behoefte aan vergaderruimte, een spreekkamer en onderzoeksruimte (gekoppeld aan intra-

murale voorziening) en goede mogelijkheden voor datacommunicatie (zowel in de woningen, intra-

murale voorziening als in het multifunctioneel gebouw). 

 

Welzijn, diensten en zorgsteunpunt 

In een woonzorgzone is het uitgangspunt dat mensen die behoeften hebben op het gebied van dienst-

verlening of zorg, in de buurt kunnen halen wat zij nodig hebben. Dat vereist een benadering van de 

welzijnsvoorzieningen en zorgvoorzieningen. Als mensen bovendien gestimuleerd en ondersteund 

worden om zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven te houden, is een nauwe samenwerking 

nodig tussen de algemene welzijnsvoorziening en de 1e lijns- en 2e lijnsvoorzieningen.  

 

Voor het leveren van zorgarrangementen op maat is samenwerking en afstemming nodig. Dit laat zich 

goed organiseren vanuit een zorgsteunpunt. Je kunt er zorg halen en van daaruit wordt ook zorg 

gebracht. In Emmer-Compascuum is het nieuwe zorgcentrum de meest logische plek voor een 

dergelijk zorgsteunpunt.  

Doordat het zorgsteunpunt een plek vindt in het nieuwe zorgcentrum dat in de directe nabijheid komt 

van het multifunctionele centrum kunnen mensen ook gebruik maken van de algemene activiteiten en 

voorzieningen zoals muziekfaciliteiten, sportzaal, recreatieve activiteiten en cursussen enzovoorts.  

Wooncom is in overleg met het SMCC bezig om na te gaan of er in de nabijheid van het nieuwe zorg-

complex een nieuw multifunctioneel centrum kan worden gerealiseerd ter vervanging van de drie 

huidige verouderde gebouwen. Dit nieuwe gebouw biedt ook kansen om rekening te houden met de 

integratie van algemene welzijnsfuncties en zorg/welzijnsfuncties. 

 

Woonomgeving 

Voor elk woonzorgzone en dus ook voor Emmer-Compascuum is de woonomgeving van groot belang. 

Het maakt dat mensen zich veilig voelen en dat voorzieningen goed bereikbaar zijn. Het gaat dan om: 

geschikte stoepen, veilige looproutes naar de voorzieningen vanuit de zorgwoningen maar ook andere 

woningen die globaal in een cirkel van 200 meter rond het multifunctionele centrum liggen. Verder 

moet er aandacht zijn voor verlichting, beheer, wijkagent, parkeerplaatsen, openbaar vervoer, goede 

taxibereikbaarheid en groenvoorziening. 

 

Domotica (Thuistechnologie) 

Thuistechnologie is de nieuwe term voor domotica en omvat het geheel aan technologieën dat in 

woningen wordt aangebracht om de bewoners enerzijds meer comfort te bieden – zoals we dat bijvoor-
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beeld al langer in onze auto gewend zijn – en anderzijds om de bewoners meer zelfredzaam te maken 

en daarmee langer zelfstandig te kunnen laten wonen. Thuistechnologie zou dus een onderdeel moeten 

zijn van de infrastructuur van een woonzorgzone. In een bestaand gebied als Emmer-Compascuum is 

vraagt dit grote investeringen maar wellicht geven toekomstig ontwikkelingen meer mogelijkheden. 

 

De toepassingen waaraan gedacht moet worden bij ‘thuistechnologie’ zijn globaal onder te brengen in 

de volgende vierdeling: 

• Gemak & comfort: de woning ‘aan’ en ‘uit’ zetten in één handeling, elektronische sloten met 

afstandsbediening, intelligente klimaatbeheersing, 

• Veiligheid: personenalarmering, brand- en inbraakalarm en opening van de woning op afstand 

voor hulpverleners, 

• Contact, zorg en controle: spreekluisterverbindingen, online toezicht, afstandbewaking van 

medische apparatuur, video care, 

• Zuinigheid & Beheer: op afstand bewaken en regelen van apparatuur in de woning, automa-

tische storingsmeldingen etc., aanwezigheidsdetectie, afschakeling van verlichting, verwar-

ming en apparatuur. 

 

Als in gedachte de snelheid van adoptie van breedband internet (kabel/ADSL) wordt genomen van de 

afgelopen drie jaren en de daarbij behorende kostendaling, dan is het goed om bij thuistechnologie uit 

te gaan van (nu nog) hoge eisen met betrekking tot de gewenste infrastructuur in de nieuw te bouwen 

woningen. Glasvezel als telecommunicatie-infrastructuur in iedere woning zal beeldcommunicatie 

mogelijk maken. De verwachting is dat thuistechnologie binnen relatief korte periode zijn intrede zal 

doen. De technische mogelijkheden zijn er al, de toepassingen zullen alleen maar beter worden en de 

kosten zullen dalen. Met het oog hierop is het onontbeerlijk dat er in een Woonzorgzone al voorberei-

dingen worden gedaan om de toekomstige bewoners te voorzien van de bijbehorende gemakken en 

zelfstandigheid.  
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Inhoudelijke Samenwerking 
 

Primaire partijen bij de ontwikkeling van de Woonzorgzone in Emmer-Compascuum zijn Wooncom, 

de Tangenborgh, Icare/deTrans, Alcides en de gemeente Emmen. Daarnaast zijn Dorpsbelangen, de 

eerstelijns zorg, het SMCC en BCO betrokken . Inhoudelijk zullen de partijen het uitgangspunt voor de 

samenwerking, zoals weergegeven in de visie over de wijze waarop wonen, welzijn, dienstverlening en 

zorg aangeboden moet worden, de komende tijd verder moeten uitwerken. Daarna moet dit een 

organisatorische vorm vinden. 

 

De basis voor de verdere uitwerking wordt gevormd door inzicht in de benodigde functies (behoeften 

bewoners) enerzijds en het aanbod aan functies anderzijds die in het centrumgebied gecombineerd 

kunnen worden. Voor de diverse functies heeft een eerste inventarisatie van behoeften (vraag) plaats-

gevonden op basis van de ervaring op andere plekken. In de komende tijd zal dit nog verder verfijnd 

worden door de bewoners van Emmer-Compascuum bij het vormgeven van de woonzorgzone te 

betrekken. 

 

In de bijlage is een inventarisatie opgenomen van de producten die de zorgorganisaties kunnen 

leveren. 

 

Welzijnsfuncties 

Zoals in iedere wijk zijn er voor de bewoners van Emmer-Compascuum goede welzijnsvoorzieningen 

nodig. Deze kunnen structuur in de dag aanbrengen en zo o.a. helpen vereenzaming tegen te gaan. 

Deze voorzieningen voorkomen veelal een (groter) beroep op de zorgvoorzieningen en zijn daarom niet 

alleen gewenst vanuit sociaal oogpunt, maar dragen ook bij aan efficiency in de zorg. In de woonzorg-

zone Emmer-Compascuum wordt door de bewoners die (veel) zorg nodig hebben zoveel mogelijk 

gebruik gemaakt van de algemene welzijnsvoorzieningen voor vrijetijds- en dagbestedingsactiviteiten. 

Zowel in fysieke zin als voor wat betreft activiteiten. 

In Emmer-Compascuum kan voor wat betreft de samenwerking tussen de welzijns- en zorgorgani-

saties, gedacht worden aan de volgende welzijnsfuncties: bibliotheek, café/ontmoetingsruimte, restau-

rant, creatieve en recreatieve activiteiten, dagopvang, bewegen voor ouderen, sport voor gehandicap-

ten, huisbezoeken/casemanagement. 

 

Zorgfuncties 

De mensen in de ‘zorg’woningen in Emmer-Compascuum hebben (veel) hulp en ondersteuning nodig. 

Omdat de een meer hulp en ondersteuning nodig heeft dan de ander, is het ook belangrijk dat er - 

ondanks de nabijheid van de zorg – maatwerk is voor de individuele bewoners.  Ook voor de andere 

bewoners van Emmer-Compascuum geldt dat sommige mensen naast welzijn en diensten, ook hulp en 

ondersteuning nodig hebben. Meestal gepland, soms ongepland, meestal overdag en soms ’s nachts. 

De zorgpartijen willen de zorg die nodig is integraal leveren. Voor de cliënt is het niet van belang 

vanuit welke zorgpartij de zorg wordt geleverd die hij of zij nodig heeft maar is vooral de kwaliteit van 

belang. Kwaliteit is niet alleen deskundigheid maar ook continuïteit (goede informatieoverdracht en 

niet te veel verschillende mensen in huis).  

De basiszorg wordt geleverd door de zorgpartijen, waarbij de specifieke kennis (kerncompetentie) voor 

het werken met de betreffende cliënt aanwezig is. Specialistische zorg/verpleging wordt geleverd door 

Icare, de eerstelijn of vanuit een basiseenheid van een van de zorgorganisaties. Naast de zorg overdag/ 

avond wordt ook de 24-uurs zorg (gepland en ongepland) en de alarmering en opvolging daarvan 

gezamenlijk geregeld. 

De huisartsen, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen e.d. leveren de eerstelijnsgezondheidszorg voor 

de inwoners van Emmer-Compascuum. Daarnaast kan de huisarts in Emmer-Compascuum ook speci-
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fieke functies vervullen die nodig zijn voor cliënten groepen in Emmer-Compascuum (ouderen, 

verstandelijk gehandicapten). Hiervoor is samenwerking nodig met de artsen van de zorgorganisaties 

en ook met Icare voor wijkverpleging, praktijkondersteuning en voeding en dieet. 

 

In de Woonzorgzone Emmer-Compascuum moeten door de gezamenlijke zorgorganisaties de volgende 

zorgfuncties minimaal aanwezig zijn om op de meeste een antwoord te kunnen geven: Verzorging 

(gepland en ongepland), Verpleging (gepland en ongepland), Gespecialiseerde verzorging, 

Specialistische verpleging, Nachtzorg, Huishoudelijke hulp, Begeleiding, Dagactiviteiten, Alarm en 

alarmopvolging, Huisartsenzorg, Fysiotherapie, Logopedie. 

 

Informatiepunt/ diensten 

Voor vragen die mensen hebben op het gebied van ondersteuning en zorg en diensten is het goed een 

gezamenlijk fysiek of virtueel informatiepunt te hebben. Daar wordt de vraag van de cliënt naar de 

juiste plek geleid zodat mensen op een centrale plek alle informatie kunnen krijgen over wonen, wel-

zijn en zorg. Mensen worden hierdoor minder afhankelijk van anderen en houden meer de eigen regie. 

De partijen die samenwerken in een dergelijk loket kunnen ook een rol spelen in signalering en 

preventie. 

 

Dit informatiepunt zou de volgende functies moeten aanbieden: personenalarmering, hulp bij huis-

houdelijke taken, klussendienst, hulp bij administratie, maaltijden, vervoersdienst, honden uitlaat-

service, hulp bij grotere aanschaffen, WVG, informatie over zorg, informatie over wonen, informatie 

over gezondheid. 

 

 

 
Vervolgfase Woonzorgzone Emmer-Compascuum 
 

Dit rapport “Woonzorgzone Emmer-Compascuum: het concept” is de afronding van de eerste fase van 

het ontwikkelen van de woonzorgzone. In de volgende fase zal de visie vertaald moeten worden in 

concrete concepten inclusief een financiële en organisatorische vertaling.  

Daarbij gaat het om het vormgeven van de samenwerking tussen de zorgpartijen inclusief een 

gezamenlijke zorgvisie. De vormgeving van de loketfunctie. De uitbouw en integratie van algemeen 

welzijnswerk en de zorg/welzijnsfuncties. De gevolgen/kansen van de WMO. 

Ook zal gekeken worden welke fysieke eisen de samenwerking vraagt en of dat meegenomen kan 

worden in de plannen voor de nieuwbouw van de Tangenborgh en het multifunctionele centrum. 

De diverse thema’s zullen in een aantal werkgroepen en met betrokkenheid van relevante partijen uit 

het dorp verder uitgewerkt worden. 

 

Hierbij zal ook gekeken worden naar welke zaken geregeld kunnen worden onafhankelijk van de 

fysieke ontwikkeling van het traject en welke zaken pas geïmplementeerd kunnen worden als het 

woonzorgcomplex en/of het nieuwe multifunctionele centrum gereed zijn. 

 

 

  


