
Verslag	  debat	  ontwikkelingen,	  opgaven	  en	  oplossingen	  rondom	  zorgvastgoed	  op	  15	  januari	  2014	  
	  
In	  het	  kader	  van	  het	  thema	  Zorg&Techniek&Wijken	  komen	  deze	  keer	  de	  ontwikkelingen,	  opgaven	  en	  
oplossingen	  rondom	  zorgvastgoed	  aan	  de	  orde.	  Deze	  worden	  in	  dit	  debat	  verkend	  door:	  
• Raimond	  de	  Prez,	  wethouder	  zorg	  en	  wijken	  gemeente	  Delft	  
• Maarten	  Vos,	  manager	  strategie	  en	  beleid,	  woningbouwcorporatie	  Vidomes	  
• Margriet	  Dijkhuis	  en	  Lieveke	  Schram	  	  van	  Buurtzorg	  Delft	  
• Margo	  van	  den	  Broek	  en	  	  Jorie	  van	  Leeuwen	  van	  Ouderenproof	  
Wij	  hebben	  hen	  gevraagd	  om	  hun	  strategie	  en	  	  hun	  problemen/onzekerheden	  te	  etaleren.	  En	  wat	  
hun	  rol	  is	  en	  hoe	  ze	  willen	  samenwerken.	  
	  
Wethouder	  Raimond	  de	  Prez	  trapt	  af	  met	  een	  schets	  van	  de	  opgave	  vanuit	  de	  gemeente.	  
Verzorgingshuizen	  gaan	  verdwijnen.	  Er	  moeten	  nieuwe	  oplossingen	  gevonden	  worden.	  
De	  grote	  opgave	  is	  het	  zorgwonen;	  in	  2020	  is	  er	  behoefte	  aan	  2500	  toegankelijke	  
nultredenwoningen.	  Deze	  moeten	  ‘gerealiseerd’	  worden	  binnen	  de	  bestaande	  woningvoorraad.	  De	  
ligging	  van	  de	  woningen	  is	  hierbij	  belangrijk.	  We	  moet	  ons	  richten	  op	  én	  individuele	  woningen	  én	  op	  
woningcomplexen.	  Er	  moet	  te	  kiezen	  zijn,	  belangrijk	  is	  dat	  bewoners	  het	  wonen	  en	  de	  zorg	  ook	  mee	  
zelf	  organiseren.	  Eigen	  initiatieven	  van	  bewoners	  zijn	  zeer	  welkom.	  Denk	  aan	  voorbeelden	  als	  Nevel	  
Nemas;	  groepswonen	  door	  ouderen	  en	  aan	  zorgcoöperatie	  Zilvergoed.	  
Het	  	  is	  nog	  onduidelijk	  welke	  budgetten	  er	  overkomen	  vanuit	  het	  Rijk	  voor	  woningaanpassingen.	  Het	  
moet	  gaan	  om	  duurzame	  woningaanpassingen;	  niet	  investeren	  in	  woningen	  die	  uiteindelijk	  niet	  
duurzaam	  aangepast	  kunnen	  worden.	  Ook	  moet	  het	  organiseren	  van	  een	  verhuizing	  tot	  de	  
mogelijkheden	  behoren.	  	  Op	  dit	  moment	  wordt	  gewerkt	  aan	  de	  prestatieafspraken	  tussen	  gemeente	  
en	  corporaties.	  Er	  is	  weinig	  geld.	  Het	  gaat	  dus	  om	  samenwerken	  én	  slim	  investeren.	  Waar	  komt	  de	  
eventuele	  nieuwbouw,	  waar	  zetten	  we	  in	  op	  het	  aanpassen	  van	  de	  bestaande	  voorraad.	  Hoe	  te	  
prioriteren?	  

De	  sociale	  visie	  van	  de	  gemeente	  gaat	  uit	  van	  eigen	  verantwoordelijkheid;	  de	  gemeente	  heeft	  een	  
regierol.	  De	  inzet	  is	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  mensen	  zelfstandig	  kunnen	  worden/blijven	  met	  eigen	  inzet	  
en	  hulp	  van	  anderen.	  Uitgangspunt	  is	  dat	  80%	  van	  de	  mensen	  zich	  zelf	  kan	  redden;	  15%	  tijdelijke	  
ondersteuning	  nodig	  heeft	  om	  weer	  zelfredzaam	  te	  worden	  en	  5%	  van	  de	  mensen	  heeft	  permanent	  
regieverlies	  en	  dus	  permanente	  ondersteuning	  nodig.	  De	  gemeente	  organiseert	  een	  toegesneden	  
vangnet	  voor	  én	  die	  15%	  én	  die	  5%.	  80%	  van	  de	  mensen	  kan	  met	  goede	  zorg	  zelfstandig	  blijven	  
wonen.	  15	  %	  kan	  met	  tijdelijke	  extra	  zorg	  revalideren	  tot	  zelfstandigheid.	  	  

De	  vereenzaming	  neemt	  wel	  toe	  als	  meer	  mensen	  met	  lichte	  zorg	  zelfstandig	  blijven	  wonen;	  in	  een	  
verzorgingshuis	  speelt	  dit	  probleem	  minder.	  Bereikbare	  ontmoetingsruimte	  moet	  beschikbaar	  zijn.	  	  
De	  woonservicezone	  is	  hierbij,	  als	  beleidsconcept,	  een	  belangrijk	  gegeven.	  	  
	  
Maarten	  Vos,	  Manager	  strategie	  en	  beleid	  Vidomes	  
Vidomes	  heeft	  totaal	  zo’n	  18.000	  woningen;	  er	  wonen	  veel	  ouderen;	  30%	  is	  65	  plus	  
	  
Vidomes	  stimuleert	  ouderen	  om	  te	  gaan	  verhuizen;	  m.n.	  die	  ouderen	  die	  nu	  in	  grote	  woningen	  
wonen	  (ca	  25%).	  Slechts	  8%	  van	  de	  ouderen	  wil	  dit	  ook	  en	  verhuist	  ook	  echt.	  
De	  inzet	  van	  de	  seniorenmakelaar	  loont,	  de	  eensgezinswoningen	  die	  zij	  achterlaten,	  kunnen	  voor	  een	  
hogere	  huur	  aan	  nieuwe	  huurders	  worden	  verhuurd.	  
Er	  zijn	  verhuurbaarheidsproblemen	  bij	  seniorenwoningen,	  deze	  sluiten	  niet	  altijd	  aan	  bij	  de	  vraag	  van	  
senioren.	  
Vidomes	  maakt	  onderscheid	  tussen	  de	  senior	  als	  reguliere	  huurder	  en	  een	  senior	  met	  een	  zorgvraag.	  
In	  het	  laatste	  geval	  gaat	  het	  om	  de	  toegankelijkheid	  van	  de	  woning	  én	  een	  zorgarrangement.	  
	  Het	  aantal	  kwetsbare	  mensen	  gaat	  toenemen	  van	  nu	  20%	  naar	  30%	  in	  2020.	  



Vidomes	  werkt	  ook	  samen	  met	  Middin.	  
Risico	  is	  dat	  er	  onvoldoende	  middelen	  zijn	  voor	  het	  noodzakelijke	  sociale	  vangnet.	  
Noodzaak	  van	  samenwerken,	  ontschotten,	  dit	  alles	  boven	  het	  eigen	  belang;	  eerst	  de	  inhoud	  dan	  het	  
belangenspel.	  
	  
Investeringsruimte	  is	  nul.	  Focus	  is	  op	  de	  bestaande	  woningvoorraad.	  Verzorgd	  wonen	  moet	  dus	  ook	  
gerealiseerd	  worden	  binnen	  de	  bestaande	  voorraad;	  investering	  m.n.	  gericht	  op	  de	  toegankelijkheid.	  
Eventueel	  	  een	  woning	  in	  een	  complex	  opofferen	  als	  ontmoetingsruimte.	  
Verzorgd	  wonen	  concentreren	  in	  woonservicezones;	  kritisch	  bezien	  welke	  woningen	  daar	  nu	  staan,	  
er	  moeten	  keuzes	  gemaakt	  worden.	  Met	  een	  sluitend	  vangnet	  van	  de	  gemeente.	  
	  	  
	  
Buurtzorg	  
Maximaal	  12	  medewerkers	  per	  team,	  niveau	  MBO/HBO.	  In	  Delft	  nu	  4	  teams,	  waarmee	  heel	  Delft	  
wordt	  bediend.	  Uitgangspunt	  van	  de	  zorg	  is	  iemand	  zo	  snel	  mogelijk	  weer	  zelfstandig	  te	  krijgen.	  
Ook	  wordt	  er	  	  doorgevraagd	  wat	  mantelzorgers	  voor	  de	  cliënt	  kunnen	  doen.	  	  
Buurtzorg	  kijkt	  door	  de	  inzet	  van	  hoog	  geschoolde	  medewerkers	  voor	  alle	  werk	  de	  cliënt	  als	  geheel,	  
de	  cliënt	  krijgt	  ook	  veel	  minder	  gezichten	  over	  de	  vloer	  dan	  bij	  reguliere	  zorginstellingen.	  
Slim	  ICT-‐systeem,	  waarbij	  je	  real	  time	  kunt	  kijken	  wat	  je	  collega	  voor	  jou	  heeft	  gedaan	  bij	  de	  cliënt.	  
Het	  team	  vormt	  een	  community,	  plant	  zelf	  de	  roosters.	  
Geen	  telefooncentrale,	  je	  krijgt	  iemand	  aan	  de	  lijn,	  die	  de	  cliënt	  kent.	  
Voor	  de	  medewerkers	  is	  het	  wel	  eens	  lastig	  om	  werk	  en	  privé	  te	  scheiden.	  
Buurtzorg	  is	  zich	  aan	  het	  oriënteren	  op	  Buurtwonen,	  geclusterde	  woningen	  bij	  elkaar.	  Daarbij	  wordt	  
het	  ook	  mogelijk	  om	  24	  uur	  zorg	  te	  verlenen.	  	  Dwaalgedrag	  vormt	  vaak	  de	  grens	  van	  het	  nog	  thuis	  
kunnen	  blijven	  wonen.	  
Om	  thuis	  zorg	  te	  kunnen	  verlenen,	  zijn	  hulpmiddelen	  noodzakelijk.	  Na	  huur	  van	  een	  hulpmiddel,	  
wordt	  er	  een	  voorziening	  bij	  de	  WMO	  aangevraagd,	  als	  deze	  definitief	  noodzakelijk	  is.	  Buurtzorg	  wil	  
wel	  een	  rol	  spelen	  bij	  de	  indicatie	  voor	  voorzieningen,	  zij	  kennen	  de	  cliënt	  en	  de	  woonsituatie.	  
	  
	  
Ouderenproof	  
Pleit	  vooral	  voor	  het	  positief	  insteken	  van	  het	  ouder	  worden.	  
Het	  is	  ook	  leuk	  om	  oud	  te	  worden	  en	  het	  biedt	  ook	  kansen.	  
Spreek	  mensen	  vooral	  aan	  op	  wat	  ze	  kunnen	  en	  stimuleer	  ouderen	  om	  op	  tijd	  een	  goede	  keuze	  te	  
maken	  voor	  een	  woonomgeving	  waarin	  ze	  lang	  zelfstandig	  kunnen	  blijven	  wonen.	  
Je	  moet	  je	  ook	  op	  een	  verhuizing	  kunnen	  verheugen,	  de	  volgende	  woning	  moet	  een	  meerwaarde	  
bieden	  voor	  jouw	  levensfase.	  
Waak	  wel	  voor	  het	  afbreken	  van	  wijkvoorzieningen,	  die	  kon	  je	  in	  deze	  transitie	  wel	  eens	  heel	  hard	  
nodig	  hebben!	  
Sociale	  cohesie	  is	  één	  van	  de	  belangrijke	  prestatievelden	  van	  de	  WMO,	  stimuleer	  dus	  ook	  als	  
gemeente	  initiatieven	  die	  deze	  versterken.	  
	  
	  
Jan	  Bloemberg	  vat	  de	  discussie	  samen.	  
Algemeen	  

• Er	  vindt	  een	  grote	  omslag	  in	  het	  denken	  plaats:	  zo	  lang	  mogelijk	  zelfstandig	  wonen	  in	  eigen	  
huis	  	  en	  eigen	  wijk	  	  wordt	  gewenst.	  Dat	  biedt	  kansen,	  maar	  er	  zijn	  ook	  forse	  opgaven.	  	  

• De	  ruimte	  om	  te	  investeren	  is	  zowel	  bij	  gemeente	  als	  corporaties	  als	  andere	  partijen	  is	  
beperkt.	  	  

• Dat	  vereist	  slim	  investeren,	  optimale	  inzet	  van	  techniek	  en	  vooral	  veel	  meer	  samenwerking.	  
• Ook	  burgers	  moeten	  een	  omslag	  maken.	  Meer	  focus	  moet	  komen	  te	  liggen	  bij	  de	  vraag	  wat	  

mensen	  zelf	  kunnen	  organiseren.	  De	  groep	  ouderen	  is	  zeer	  gedifferentieerd.	  



• Het	  vereist	  ook	  	  veel	  meer	  zelf	  anticiperen	  op	  de	  toekomst	  van	  iedereen.	  	  
• Er	  wordt	  veel	  	  aandacht	  gevraagd	  voor	  andere	  vormen	  van	  financiering	  	  en	  nieuwe	  

verdienmodellen.	  	  
• Er	  is	  ook	  behoefte	  aan	  nieuwe	  vormen	  van	  vakmanschap	  (buurtzorg).	  Creativiteit	  op	  de	  

werkvloer!	  Daarbij	  discussie	  over	  gewenste	  opleiding	  personeel.	  
• De	  toon	  in	  dit	  debat	  was	  opvallend	  positief.	  De	  inhoud	  stond	  voorop.	  De	  opgaven	  centraal.	  

Opgaven	  voor	  de	  zorg	  uit	  het	  debat	  
• Scheiden	  van	  wonen	  en	  zorg	  geeft	  grote	  verschuiving	  
• Nieuwe	  (ambulante)	  zorg-‐enwelzijnsarrangementen	  onafhankelijk	  van	  het	  vastgoed	  
• Grote	  uitdaging	  bij	  groepen	  die	  nu	  niet	  meer	  naar	  het	  verzorgingshuis	  kunnen:	  hoe	  

voorkomen	  we	  eenzaamheid	  (nieuwe	  oplossingen)	  en	  hoe	  kunnen	  we	  mensen	  met	  handicap	  
(	  rolstoelgebonden	  of	  24-‐uur	  bescherming	  nodig)	  thuis	  begeleiden.	  

• Nieuwe	  organisatie	  en	  verdienmodellen	  nodig	  
• Ook	  moet	  er	  meer	  focus	  komen	  te	  liggen	  bij	  de	  vraag	  en	  wat	  mensen	  zelf	  kunnen	  

organiseren.	  	  
Opgaven	  in	  de	  sfeer	  van	  het	  vastgoed:	  

• Groot	  tekort	  aan	  aangepaste	  woningen	  op	  de	  goede	  plek	  
• Het	  gaat	  over	  huur	  en	  koop	  
• Van	  	  vastgoedbeheer	  naar	  klantenbeheer.	  Verhuismakelaar	  geeft	  kansen.	  
• Aandacht	  voor	  bestaande	  voorraad	  
• Slim	  investeren	  en	  slim	  alloceren	  van	  woningen	  
• Concept	  van	  woonservicezone	  vereist	  opnieuw	  doordenking	  en	  verdere	  uitwerking,	  afgezet	  

tegen	  de	  nieuwe	  werkelijkheid	  
Opgaven	  in	  de	  techniek:	  

• ICT	  maakt	  andere	  vormen	  van	  organisatie	  mogelijk.	  Buurtzorg	  als	  voorbeeld,	  slimme	  
rapportage	  en	  planning	  van	  zorg	  

• Techniek	  benutten	  om	  mensen	  langer	  thuis	  te	  laten	  wonen.	  	  
• Technische	  oplossingen	  voor	  diverse	  zorgvragen	  en	  bescherming	  benutten	  
• Communicatie,	  nieuwe	  virtuele	  gemeenschappen;	  begeleidende	  structuur	  
• Slim	  aanpassen	  van	  woningen,	  middelen	  zijn	  beperkt:	  creatieve	  oplossingen	  

	  
	  


