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studiereis

Tijd voor een andere aanpak
De laatste jaren is er veel veranderd in de zorg, en er liggen nog grote uitdagingen 
voor ons, denk maar aan de vergrijzing, de toename van de langdurige zorg 
met chronisch zieken, dementie, de alsmaar stijgende kosten van de zorg en de 
emancipatie van ouderen. Het optimaliseren van het bestaande zorgsysteem 
volstaat niet. Een andere, innovatieve benadering en integrale aanpak zijn 
nodig. Alleen door zorg weer op een vanzelfsprekende wijze te verbinden met 
de maatschappij en het dagelijks leven in de dorpen en steden kunnen we 
goede zorg voor iedereen betaalbaar houden.

Voorbeeldprojecten en ervaringsdeskundigen
Op 19 en 20 februari organiseren Rudiger De Belie en VenhoevenCS een 
tweedaagse studiereis. Wij nemen u mee langs gerealiseerde voorbeelden van 
innovatieve concepten voor woonzorg in Nederland en brengen u in gesprek 
met (ervarings)deskundigen, zodat u lering kunt trekken uit hun project, proces 
en ervaring. In deze flyer vindt u meer informatie over het programma van de 
studiereis. 

Wij verheugen ons om u te ontmoeten tijdens deze studiereis. 
Met vriendelijke groet,

Rudiger De Belie en Ton Venhoeven.



Programma
Het Gebouw, Leiden
In dit nieuwe hart van de buurt worden diverse woonvormen 
voor mensen met zorgbehoefte (zelfstandige zorgwoningen en 
groepswoningen dementerende ouderen) gecombineerd met  
levensloopbestendige woningen, bibliotheek, een gymzaal, centrum 
voor jeugd en gezin, een restaurant en 3 scholen. 

• Diverse woonzorg typologieën 
• Gemengd programma
• Samenwerken en delen van 

voorzieningen
• Integratie in de buurt
• Hart van levensloopbestendige buurt
• In de stad 

Kaleidoscoop, Nieuwkoop
Centraal gelegen in de dorpskern ligt Kaleidoscoop, een complex 
met een ‘Kulturhus’ en een variatie aan appartementen met diverse 
vormen van zorg, zoals groepswoningen voor ouderen met dementie, 
appartementen voor somatische bewoners die veel zorg nodig 
hebben, appartementen voor mensen die zorg nodig hebben en 
appartementen voor tijdelijke zorg. 

• Diverse woonzorg typologieën 
• Gemengd programma
• Samenwerken en delen van 

voorzieningen
• Integratie in de buurt
• Hart levensloopbestendige buurt
• In het dorp 

De Herbergier, Zoetermeer
De herbergier in Zoetermeer is een kleinschalige woonvorm voor 16 
mensen met geheugenproblemen. De Herbergier is een zorgformule 
voor mensen met geheugenproblemen die niet meer zelfstandig 
kunnen wonen. In elke Herbergier wonen ongeveer zestien mensen 
die we de ruimte bieden om zoveel mogelijk het leven voort te zetten 
zoals ze dat altijd hebben geleid. 

• Kleinschalig wonen op de boerderij
• Persoonlijke zorg
• Werken in de tuin
• Samenwerking ketenpartners 
• In het groen
• Nieuwe intitiatiefnemers  

Sprenkelaarshof, Apeldoorn 
Sprenkelaarshof biedt woningen voor een combinatie van 
psychogeriatrische ouderen, senioren en bewoners met een 
lichte handicap in een groene omgeving. Pachterserf bestaat uit 
8 woningen kleinschalig wonen voor 6 cliënten. Het theehuis 
wordt gerund door medewerkers van de JP van den Bent Stichting. 
Heerenhof is bestemd voor mensen met een lichamelijke 
aandoening. Verder zijn er 12 woonzorg appartementen gelegen aan 
het hof. 

• Diverse woonzorg typologieën 
• Theehuis en tuinen 
• Integratie in de buurt
• Stedenbouwkundig ensemble 

St. Annahof, Uden
De St. Annahof is een woonzorgcomplex van de woningcorporatie 
Area in Uden. Het is gemengd met zwaardere zorg, zowel 
focuswoningen als groepswoningen met mensen met dementie en 
verstandelijke beperkingen gerund door Dichterbij. Het complex ligt 
te midden van vele externe voorzieningen en kent intern een centrale 
ruimte en een zorgpost voor de focuswoningen. St Annahof kent een 
vitale zorgmix waardoor er een hoge participatie ten aanzien van de 
welzijncomponent is.

• Diverse woonzorg typologieën 
• Menging lichte en zware zorg
• Gedeelde voorzieningen
• Integratie in de buurt
• Schaalgrootte 
• Participatie 

Zorgcooperatie Hoogeloon
De Zorgcoöperatie Hoogeloon U.A is de eerste zorgcoöperatie van 
Nederland. Hoogeloon telt ruim 2100 inwoners. De coöperatie zet 
zich in voor het behoud en het ontwikkelen van zorg, diensten en 
faciliteiten in het dorp. Zij wil hiermee bereiken dat ouderen en 
mensen met een beperking, ook bij een toenemende zorgvraag, in 
Hoogeloon kunnen blijven wonen. 

• Alternatieve zorgconcepten
• Zorg in eigen woonomgeving
• Thuiszorg
• Dagbesteding
• Kleinschalig wonen

Wij beginnen de studiereis met een presentatie over de 
ontwikkelingen in de zorg en architectuur.

Tijdens de 2-daagse studiereis bezoeken wij 6 gerealiseerde 
innovatieve woonzorgconcepten met een eigen woontypologie en 
zorgorganisatie. Hiernaast vindt u een overzicht van de projecten.  

Wij zorgen ervoor dat U ter plekke (ervarings-)deskundigen 
ontmoet die u meer kunnen vertellen over de kenmerken van de 
zorg (organisatie en financiering), het proces en het vastgoed.

Op locatie bespreken we strategische keuzes, duurzaamheid,  
maatschappelijk ondernemerschap, kansen voor synergie en 
het perspectief van de cliënt: autonomie en zelfstandigheid, 
mantelzorg en buurtschap. 

Tijdens de lunch en het diner  is er volop gelegenheid om met 
elkaar en met ons te praten over uw eigen vraagstukken. 

Docent-onderzoeker Dort Spierings geeft een presentatie 
over de resultaten van zijn onderzoek naar invloed van de 
fysieke schaalgrootte op de sociale kwaliteit van wonen 
in woonzorgcomplexen, zowel direct als indirect via 
doelgroepenmenging en voorzieningenniveau. Dort Spierings 
werkt binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voor 
het instituut Built Environment en Centre of expertise Krachtige 
Kernen. 

* alle projecten en personen zijn gereserveerd. In het geval een programmaonderdeel 
toch zou vervallen, wordt een gelijksoortig alternatief gegarandeerd
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De Nederlandse ouderenhuisvesting verandert voortdurend. Destijds gewaardeerde 
bejaardenhuizen werden vervangen door verzorgings- en verpleeghuizen. Verpleeghuizen 
vervolgens door kleinschalige woonvoorzieningen en verzorgingshuisbewoners huisvest 
men in woonzorgcomplexen, of liever nog in woonservicezones. Dit alles met als doel: 
langer zelfstandig wonen. De laatste onderzoeken naar woonzorgcomplexen zijn van 
2005. Als woonvorm zou het gedateerd zijn, als onderzoeksobject uitgeput. Toch werden 
ze nog gebouwd, met een ander karakter, meer doelgroepen waardoor lichtere en 
zwaardere varianten ontstaan.

De invloed van fysieke schaalgrootte van woonzorgcomplexen op de sociale kwaliteit van 
wonen was niet onderzocht. Initiatiefnemers beslisten op grond van eerdere ervaringen, 
intuïtie en goede bedoelingen, gestuurd door beleidsvisies en veelal gericht op de 
exploitatie, nagenoeg zonder wetenschappelijke fundering.

De Wenselijke Schaal is een gecombineerd kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar die 
invloed van fysieke schaalgrootte op de sociale kwaliteit van wonen in woonzorgcomplexen, 
zowel direct als indirect via doelgroepenmenging en voorzieningenniveau.
Het levert nieuwe inzichten in relaties tussen en mechanismen achter de onderzochte 
variabelen. Een belangrijk deel van de aanbevelingen zijn inhoudelijk en instrumenteel 
omdat het onderzoek het vermoeden bevestigt dat beslissers vooral gedreven worden 
door institutionele factoren, ook als ze besluiten over kwaliteit.

Dort Spierings (1964) is docent-onderzoeker aan de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen. Zijn specialisaties zijn de combinatie 
van wonen en zorg, gebruikersgerichtheid en interdisciplinariteit. 
Hij studeerde in 1989 af aan de Technische Universiteit Eindhoven 
als architect-stedenbouwkundige. Na zes jaren als architect stapte hij 
over naar het hoger onderwijs waar hij het ondermeer het lectoraat 
ZorgGericht Bouwen oprichtte, in combinatie met een eigen bureau. 
Met De Wenselijke Schaal promoveert Spierings in juli 2014 aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen.



Wie zijn wij?
Sinds 2013 organiseren Rudiger De Belie (DeBeCo, Leuven) en VenhoevenCS architecture + urbanism (Amsterdam) excursies op het gebied 
van  innovatie en integratie van woonzorg. Rudiger De Belie is zelfstandig adviseur op het gebied van zorginnovatie en voormalig directeur 
WZC de Wingerd. VenhoevenCS is een bureau voor architectuur en stedenbouw met veel expertise op het gebied van integratie van zorg 
in de samenleving. Architect-directeur Ton Venhoeven is tevens lid van Adviesraad Architecture in Health en de Raad van Advies van 
Centrum Zorg en Bouw van TNO. 
Het doel van onze studiereizen is het stimuleren en verbinden van innovatie in de zorg en architectuur door het opdoen van kennis, 
inspiratie en contacten op het gebied van woonzorgconcepten.

Praktisch
De prijs van deze tweedaagse studiereis is € 660,- excl. BTW per persoon. Dat is inclusief: 

• hotelovernachting incl. ontbijt in het NH hotel Jaarbeursplein Utrecht,
• lunch en diner (excl. dranken),
• toegang op de locaties, 
• reader met achtergrondinformatie van de verschillende projecten,
• en professionele begeleiding van het reisprogramma. 

Wij willen in goed gezelschap inspirerende momenten beleven en hiervoor de groep beperken tot max. 12 personen. 
Wij reizen met eigen vervoer, maar auto-delen is aangewezen en nuttig. 

U kunt inschrijven door een mail met uw contactgegevens te sturen naar rudiger.de.belie@telenet.be.  Voor wie?

De excursie is gericht op alle professionals  en organisaties 
die betrokken zijn bij woonzorgprojecten, zich oriënteren 
op de ontwikkeling van woonzorgconcepten of 
beleidsmatig bezig zijn met woonzorg.   

• woonzorgcentra en thuiszorgorganisaties
• zorg en welzijnsorganisaties 
• overheden en ambtenaren
• huisvestingsmaatschappijen / 

woningbouwcorporaties
• vastgoed ontwikkelaars en investeerders 
• andere initiatiefnemers 
• adviseurs  en architecten
• etc.
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Welke soort vragen komen aan bod

• hoe kun je persoonlijke zorg in een kleinschalige setting 
betaalbaar maken?

• wat is een aantrekkelijke woonomgeving voor mensen 
met dementie, en wat zijn de mogelijkheden voor 
wooncarrière ?

• hoe  kunnen mensen met zorgvraag blijven bijdragen aan 
de omgeving?

• hoe kun je zorg integreren in de buurt? 
• hoe kunnen ouderen met zorg en hulp uit verschillende 

bronnen toch onder één dak kunnen wonen?
• wat zijn de voordelen en nadelen van samenwerking?
• welke faciliteiten kun je delen met anderen en welke 

niet?
• hoe kun je participatie van ouderen stimuleren? 
• hoe kun je mantelzorg stimuleren?
• wat betekenen dit soort innovaties voor de exploitatie?
• wat betekent dit in de Vlaamse context? 
• en hoe te beginnen? 

Context

• Veranderingen in de maatschappij vragen om innovatieve 
oplossingen voor wonen en zorg

• Er is behoefte aan diversiteit in wonen, en zorg op maat
• Langer zelfstandig wonen en preventie zijn noodzakelijk 

om de zorg betaalbaar te houden. 
• Langer zelfstandig wonen met zorg op maat is een 

integrale opgave
• Afstemming en samenspel tussen zorg, ruimte, infra en 

verschillende sectoren is noodzakelijk 


