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Uitgaand van de insteek “het vermogen van mensen zich aan 
te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, 
emotionele en sociale uitdagingen van het leven” staat het ver-
mogen van het individu in zijn context centraal. Juist om 
(in)formele hulpbronnen voor gezondheid aan te boren is het ver-
sterken van het sociale netwerk een belangrijke opgave. Daarbij 
dient het wonen comfort te bieden en de woonomgeving veilig te 
zijn maar ook uit te dagen om sociale contacten te onderhouden 
en ‘verstandig te bewegen’. Ook is van belang dat het individu 
betrokken op zijn omgeving is en daarin in sociaal en psycholo-
gisch opzicht verbondenheid ervaart.
Een hedendaagse opvatting over gezondheid past bij de situatie 
waarin het toenemen van de levensverwachting gelijk opgaat 
met de toename van het aantal mensen met een of meerdere 
chronische aandoeningen. Immers, dan gaat het er om – on-
danks ziekte en handicap – balans in het leven te houden en 
kwaliteit van leven te ervaren. Naast zorg gaat het dan vooral 
over welzijn, over comfortabel wonen, het participeren in sociale 
netwerken, het hebben van zinvolle dagelijkse bezigheden en 

betekenisvolle sociale interacties, je geborgen en veilig te voelen, 
etc. Het streven naar inclusie, naar participatie, naar ‘meedoen’ 
staat voorop. Het wonen in enge zin (de woning, het woonver-
blijf) en in brede zin (dus als woonomgeving in de wijk, maar bv. 
ook op een instellingsterrein) zal hieraan moeten bijdragen. In 
dit verband spreekt men wel over een ‘healing environment’¹. 
Wij spreken liever over een omgeving (woning/woonomgev-
ing) die individuen helpt en stimuleert om zich in het licht van 
fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (zoveel 
mogelijk) aan te passen en eigen regie te blijven voeren. Pre-
ventieve interventies zijn breed, integraal van karakter waarbij de 
gerichte, gecombineerde inzet vanuit zorg, techniek en ruimte 
een geheel vormen in een aangename woon- c.q. zorgomge-
ving. Het bevorderen van sociale interactie staat centraal. En bij 
het bevorderen van (toevallige) ontmoetingen gaat het er om de 
organisatie en de inrichting van de openbare ruimte adequaat te 
‘manipuleren’ om diversiteit en sociale cohesie in balans te bren-
gen, ook met het oog op informele en wederzijdse hulpverlening. 
Waarbij zinvol wordt ingezet op slimme ruimtelijke concepten als 

¹ Traditioneel definieert men een healing environment als een omgeving die in een curatieve context psychologisch ondersteunend is. Daarbij wordt gesteld dat de 
omgeving van de gezondheidszorg een verschil kan maken in hoe snel de patiënt herstelt van of zich aanpast aan de specifieke acute en chronische aandoeningen.
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katalysator voor het tot stand komen van sociale contacten en 
het delen van diensten in een woonomgeving. En zo preventie in 
het wonen tot stand te brengen. In de gesprekken met burgers, 
senioren, (familie van) cliënten, etc. worden de mogelijkheden 
en wenselijkheden in de lokale context verkend. Hiermee 
wordt ook ingegaan op levensloopbestendigheid en toekomst-
bestendigheid in het wonen en de woonomgeving. Ook gaan 
wij in gesprek om te komen tot behoud en herbestemming van 
bestaande gebouwen, in het bijzonder historisch erfgoed. Daar-
bij opereren wij multidisciplinair vanuit verschillende disciplines 
als (steden)bouw, architectuur, planologie en (stads)sociologie, 
met ervaring in procesbegeleiding en het in kaart brengen van 
belangen en wensen van onderscheiden doelgroepen.
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INSTELLINGEN KUNNEN MET
 LEEGSTAND TE MAKEN KRIJGEN

WONINGCORPORATIES TOT 2030 
250.000 WONINGEN AANPASSEN

KRACHTEN BUNDELEN OM TOT 
NIEUWE CONCEPTEN TE KOMEN

VERANDEREND OVERHEIDSBELEID /
DEMOGRAFISCHE VERANDERINGEN

Veranderingen vragen om nieuwe concepten.



De consequenties van demografische veranderingen én van de 
stelselveranderingen in zorg en welzijn zijn nog niet precies in te 
schatten. Desondanks is helder dat het noodzakelijk is hierop 
als zorg- en welzijnssector en vanuit het oogpunt van de (volks)
huisvesting te anticiperen. Bovendien is het noodzakelijk de con-
sequenties op regionaal en lokaal niveau door te vertalen en te 
specificeren.
In het verleden kon een zorginstelling ‘onbezorgd’ bouwen, 
tenminste nadat toestemming was verkregen. Van financiering 
van dat vastgoed was men verzekerd, er waren vaste termijnen 
om het vastgoed af te schrijven en tussentijds kon gerenoveerd 
worden. Inmiddels is dit alles historie. De belangrijkste verander-
ing is dat een zorginstelling zelf verantwoordelijk is voor finan-
ciering en de kosten van het vastgoed, als een gewoon bedrijf, 
moet terugverdienen met de ‘productie’. Daarmee loopt men 
als zorginstelling grote financiële risico’s; bij leegstand lopen de 
kosten immers door. Een situatie die nu al vlot realiteit dreigt te 
worden bij het (gedeeltelijk) doorvoeren van het (financieel) 
scheiden van zorg en wonen.

Specifiek voor de ouderenzorg wordt gepleit voor een krachten-
bundeling rond wonen en zorg, juist omdat het scheiden van 
wonen en zorg in de AWBZ tot toenemende financiële risico’s 
voor zowel ouderenzorgorganisaties als woningcorporaties leidt. 
Verwacht wordt dat de huidige omvang van 165.000 verzorgings-
huisplaatsen in 2025 bijna gehalveerd zal zijn. Met deze forse af-
bouw dreigt leegstand, met zijn effect ook op woningcorporaties. 
Immers, zij hebben ca. 50.000 van deze plaatsen in eigendom 
en verhuren deze aan zorgorganisaties. Samen optrekken als 
woningcorporaties en ouderenzorginstellingen is noodzakelijk 
om tot een herstructurering te komen. En omdat senioren langer 
zelfstandig blijven wonen, bij een voortschrijdende vergrijzing, 
krijgen woningcorporaties steeds meer seniorhuurders, met hun 
eigen woon(zorg)behoeften. Als gevolg van veranderend over-
heidsbeleid, veranderingen in het zorgvastgoed gekoppeld aan 
demografische ontwikkelingen verwacht men dat woningcorpo-
raties tot 2030 zo’n 250.000 woningen zullen moeten aanpassen. 
En hoewel overall de vraag naar voor senioren geschikte wonin-
gen sterk toeneemt, zijn er grote verschillen tussen regio’s. 
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FAMILIE

MAATSCHAPPELIJKE
STAKEHOLDERS

PROFESSIONALS

CLIENT

TOEKOMSTBESTENDIG
HERONTWIKKELEN
INSTELLINGSTERREIN

Betrokken partijen bij toekomstbestendig herontwikkelen.



Wat voor de ouderenzorg geldt, is voor de gehele care-sector 
aan de orde, maar krijgt telkens specifiek kleur. Dus ook voor de 
gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg hebben 
de beleidswijzigingen grote gevolgen. En hoewel dit wisselt per 
organisatie en zelfs per locatie, zijn er in het bijzonder 
problemen om de ‘oude instellingsterreinen’ te herontwikkelen. 
De lastigheid heeft veelal van doen met de boekwaarde van ge-
bouwen, terwijl er sprake is van (dreigende) leegstand. De af-
gelopen jaren is de capaciteit op de terreinen al teruggebracht 
en deels is daar de komende jaren opnieuw sprake van. Ook zien 
we dat de ‘bouw’ en de vastgoedmarkt fundamenteel veranderd 
is. De positie van woningcorporaties is nu en de komende jaren 
lastig. De aan die organisaties opgelegde verhuurdersheffing 
heeft ook negatieve consequenties voor zorgorganisaties, zeker 
wanneer deze zelf een deel van zijn vastgoed aan individuele 
bewoners gaan verhuren. Projectontwikkelaars en institutionele 
beleggers zijn terughoudender dan voor de economische crisis 
in hun (vastgoed)activiteiten en vermijden ieder risico op dit vlak. 
De leegstand overall is fors. De huizenmarkt begint wel iets aan 

te trekken maar is nog lang niet op het oude niveau. Bovendien 
blijkt het noodzakelijk om in krimpregio’s woningen aan de markt 
te onttrekken. Datzelfde geldt voor kantoren en winkels; 
herbestemming en/of sloop moet hier op termijn uitkomst bie-
den. Uiteraard zijn partijen niet geneigd hun verlies te nemen en 
schuiven dit door naar de toekomst.

De conclusie is, dat, hoewel het voor veel instellingen noodzake-
lijk is hun vastgoed, hun instellingsterreinen duurzaam en 
toekomstbestendig te herontwikkelen, er vele onzekerheden zijn 
waardoor het lastig is tot een sluitende Business Case (BC) te 
komen. En daarmee is het vaak ondoenlijk de herbestemming of 
de herontwikkeling te financieren. Een andere route zal bewan-
deld moeten worden. De eerste stap daarin is het komen tot één 
door alle betrokken partijen gedragen visie, met daarin 
toekomstbestendig de ‘klantvraag’ centraal. Op basis daar-
van wordt er een maatschappelijke Business Case (mBC), bij 
voorkeur in de vorm van een maatschappelijke Kosten Baten 
Analyse (mKBA), opgesteld.
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Huidige trends in de samenleving.

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK:
- DEMOGRAFIE

-INDIVIDUALISERING OP ZIJN RETOUR?
-STAGNERENDE ECONOMIE

VERANDERENDE VRAAG:
- VERTERKTE INVLOED KLANT

-EMANCIPATIEBEWEGING
-KLEINSCHALIGHEID

OVERHEIDSBELEID:
- DECONCENTRATIE BELEID
-LOSLATEN BOUWREGIME

-TRANSITIE

SAMENLEVING WAARIN MEER EIGEN 
VERANTWOORDELIJKHEID EN 

ZELFREDZAAMHEID VAN BELANG IS



Sociaal maatschappelijk:
•	 Demografie:	vergrijzing,	ontgroening,	verkleuring,		
 gestegen opleidingsniveau, relatief welvarende 
 senioren, etc.
•	 Individualisering	&	professionalisering,	nu	deels	op		
 zijn retour?
•	 Stagnerende	c.q.	nauwelijks	groeiende	economie	de		
 komende jaren!
Veranderende vraag:
•	 Versterkte	invloed	vanuit	patiënt/cliënt,	ouders,	
 burgers/zorgvragers;
•	 Emancipatiebeweging,	nadruk	op	inclusie;
•	 Verschuivend	richting	‘kleinschaligheid’,	hoewel	daarin		
 de grenzen herkenbaar zijn.
Overheidsbeleid: 
•	 Deconcentratie	beleid,	afbouw/verkleinen	‘terreinen’,		
 afbouw intramurale/klinische capaciteit (vooral in GGZ  
 en VVT);
•	 Loslaten	bouwregime,	kapitaalslasten	terug	te	

 verdienen via ‘productie’;
•	 Transitie:	minder	AWBZ,	meer	WMO,	invoering	Wlz	en		
 ‘participatiesamenleving’

Dat de Nederlandse samenleving een veranderingsproces door-
maakt merken we dagelijks. Van verzorgingsstaat naar een situ-
atie met meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. 
Deze paradigmashift leidt tot een snel verlopende transitie die 
o.a. beoogt de (groei in de) collectieve zorgkosten af te remmen 
en zo de houdbaarheid van onze voorzieningen te borgen. 
Zorg- en welzijnsorganisaties zien zich uitgedaagd in hoog tem-
po te transformeren. Dit brengt voor organisaties 
bestaansonzekerheid en voor medewerkers baanonzekerheid 
met zich mee. En het tegemoet komen aan eerder ontstane 
verwachtingen bij zorgvragers, bij burgers is niet meer vanzelf-
sprekend. Gezien alle veranderingen en in het bijzonder de tran-
sities die nu in gang gezet zijn is het noodzakelijk een ‘hands-on 
scenario’ te volgen.
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STROMEN-
EXPLOITATIE

VASTGOED-
EXPLOITATIE

ZORG-
EXPLOITATIE

VERBONDEN MET
DE GEMEENSCHAP

DUURZAME OPLOSSINGEN 
(P&P&P) OP GEBIEDSGEWIJZE

 (HER)ONTWIKKELING

VERSTERKEN SOCIALE
ÉN FYSIEKE 

INFRASTRUCTUUR

BURGER 
IN DE LEAD

Balans in gebiedherontwikkeling.



Kwetsbare burgers – eerder of sterker aangewezen op (formele) 
zorg – zijn des te gevoeliger voor omgevingsinvloeden. Zo is het 
voor (kwetsbare) senioren wenselijk om toegankelijk en doorgan-
kelijk te bouwen, te voorkomen dat de woning geen belemmerin-
gen oplevert bij fysieke beperkingen. Toch is dit slechts een deel 
van het verhaal. Het is van belang een onderscheid te maken 
naar de woning zelf en naar de woningomgeving. En ook daarin 
onderscheid naar ‘typen’ bewoners en hun specifieke vragen te 
achterhalen. Nogal wat behoeften zijn gelijkluidend. Zo heeft een 
ieder behoefte aan (objectieve en subjectieve) veiligheid. Er is 
een gevarieerde behoefte wat betreft dienstverlening, soms in 
huis, soms in de directe omgeving maar ook op afstand. Een 
ieder heeft behoefte aan sociale contacten en zinvolle dagelijkse 
activiteiten; een omgeving die dit alles bevordert is dus wense-
lijk. Ook zal er behoefte aan recreatie zijn. Wat betreft deelname 
aan het openbare leven en dus o.a. ook wat betreft verkeers-
veiligheid zijn een groot aantal, ook ruimtelijke, randvoorwaarden 
te formuleren. Het is dus basaal een gezond, veilig en comforta-
bel gebouw te realiseren dat tegemoet komt aan de wensen en 

behoeften van gebruikers en de veranderingen daarin in de tijd 
moeiteloos kan verwerken. Het is daarbij van belang uit te gaan 
van een langer dan nu gebruikelijke levensduur van het gebouw 
(bijv. 4 maal 20 jaar, met telkens tussentijdse aanpassingen, 
renovaties, veranderingen in functie/gebruik e.d.) en hiermee 
samenhangend het ontwerp, de hoofdstructuur, materiaalkeuze 
e.d. af te stemmen. Uiteraard wordt uitgegaan van een energie-
neutrale bouw en het benutten van energiebronnen. Mooi is een 
cradle-to-cradle gebouw/terrein te realiseren.
Wij gaven al aan uit te gaan van de doelstelling een ‘gezond-
heidsbevorderende woning / woonomgeving’ te scheppen. 
Vanuit deze doelstelling is het wenselijk uit te gaan van een ge-
biedsgewijze (her)ontwikkeling, of het nu een woonwijk of een 
instellingsterrein betreft. Uiteraard zitten er naar inhoud verschil-
len, niet naar type aanpak. Willen we tot duurzame oplossingen 
komen	dan	zijn	vier	uitgangspunten	van	belang:	1)	de	burger²	in	
de lead om tot gedragen oplossingen en interventies te komen; 
2) het versterken van de sociale én fysieke infrastructuur waarbij 
sociale inbedding én comfortabel wonen nagestreefd worden;

²	De	eindgebruiker,	de	bewoner,	de	cliënt/patiënt,	mensen	met	een	(lichamelijke/verstandelijke)	beperking,	de	familie	van,	etc.
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Maatschappelijke business case.

EXTRA KOSTEN T.B.V.
DUURZAME HERONTWIKKELING 

(WAARONDER HEALING ENVIRONMENT)

-BESPARING IN EURO´S
-TEVREDENHEID EN PRODUCTIVITEIT MEDEWERKERS
-LAGERE EXPLOITATIEKOSTEN
-IMAGO

EXTRA KOSTEN VERDIEN JE OP 
MIDDELLANGE TERMIJN TERUG



3) verbonden met de gemeenschap daarin de lokale economie 
versterkend;	en	4)	duurzaamheid	(planet,	people	&	prosperity)	
voorop staat.

De volgende vormen van (vastgoed / instellingsterrein) her-
ontwikkeling zijn te onderscheiden. 
1. De transformatie: de aanpassing en herbouw van  
 bestaande woningen en (zorg)vastgoed. Het 
 vernieuwingsprogramma kan bijvoorbeeld betrekking  
 hebben op het realiseren van meer woonkwaliteit, 
 levensloopbestendig wonen, het inzetten op klein 
 schaligheid/technologische innovaties, etc.
2. De herbestemming: de aanpassing van leegstaande  
 gebouwen om als zorgvastgoed te kunnen gebruiken.  
 Dat kunnen rijksmonumenten en gemeentemonument 
 en, maar ook gebouwen waaraan identiteit ontleend  
 wordt zonder dat deze monumentale status hebben.
3. De opwaardering: een ingrijpende omvorming van 
 gewoon wonen tot wonen met zorg.
In het herontwikkelen/herbestemmen is het dus noodzakelijk 

een route te kiezen waarin gestreefd wordt naar een oplossing 
die 1) tegemoet komt aan de behoeften van en ideeën bij direct 
belanghebbenden (people), 2) het milieu (planet) spaart en 3) 
economisch houdbaar is (profit, ook wel prosperity) is. En om tot 
een toekomstbestendige oplossing te komen dient de ruimte-
lijke en esthetische kwaliteit integraal onderdeel van dit proces 
te zijn. De kosten van deze extra aandacht worden geschat op 
maximaal een paar procent van de gangbare bouwkosten. Een 
sluitende mBC wordt opgesteld in het integraal benaderen van 
zorgexploitatie, vastgoedexploitatie en stromenexploitatie. Dus 
daar waar het gebouw, de woning, de (woon)omgeving 
bijdraagt aan de gezondheid van de bewoners dan moeten de 
baten (monetair) zichtbaar gemaakt worden. De economische 
waarde van de gunstige effecten van hogere omgevingskwaliteit 
en een toenemend welbevinden van de ‘gebruikers’ zal uitgaan 
boven de extra investeringen. Dit gecombineerd met lagere 
exploitatiekosten (o.a. energie), een hogere tevredenheid (en 
productiviteit) van medewerkers en een beter imago als (zorg)
organisatie. Omgevingskwaliteit draagt zo langs meerdere in-
steken bij aan de beleggingswaarde.
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Woning te Sant Feliu de Guíxole, Spanje

Renovatie / uitbreiding tot levensloopbestendige woning te Groenlo Natuurlijk materiaalgebruikInterieur woning te Nijmegen

Interieur woning te Sant Feliu de Guíxole, Spanje



Als architect en adviseur zijn wij erop uit het wonen comfortabeler 
en duurzamer te maken, waarbij de woning / de woonomgeving 
past bij individuele behoeften in een veranderende maatschap-
pelijke	context,	en	wel	op	meerdere	schaalniveau´s:
•	 maatschappelijk	vastgoed	zoals:
 - zorginstellingen (inclusief instellingsterreinen) en
 - (kleinschalige woonzorg- en welzijns)voorzieningen  
 in de wijk,
•	 de	woonomgeving	(wijken,	clusters	van	woningen,		
 woonkernen, buurten, etc.) en
•	 (particuliere	en	huur)	woningen.

Het gaat dus over (zorggerelateerde) ontwerpopgaven voor 
zowel particulieren als zorginstellingen en overheden. In over-
leg met de opdrachtgever, met andere stakeholders en met de 
eindgebruiker wordt uitgebreid aandacht besteed aan het func-
tionele en esthetische eisenpakket waaraan de ontwerpopgave 
moet voldoen. Het programma van eisen wordt gedefinieerd.

Op basis van een door partijen gedragen visie wordt een (woon/
zorg en/of gebied) concept ontwikkeld en in de vorm van een 
programma van eisen nader geoperationaliseerd. Vervolgens 
vertalen wij dit in een hoogwaardig, hedendaags en duurzaam 
architectonisch ontwerp. Onze architectuur krijgt daarmee pri-
mair karakter vanuit de klantvraag, maar is ook ingebed in en 
refereert aan de lokale setting. Hedendaags en duurzaam komt 
sterk tot uiting in materiaalkeuze, oriëntatie en vormentaal. Met 
respect voor het bestaande zonder in nodeloos eclecticisme te 
vervallen. Op deze wijze leveren wij een bijdrage om de huidige 
situatie ten gevolge van de combinatie van vergrijzing, hervorm-
ing van het zorgstelsel, leegstand, verouderde bouwwerken, etc. 
het hoofd te bieden en tegelijkertijd het energiegebruik terug te 
dringen en het comfort te verhogen.
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LANGDURIG ORGANISATIE- & 
STRATEGISCH ADVIES IN DE ZORG

KENNIS VAN 
ARCHITECTUUR EN BOUW

HAMERS 
ARQUITECTURA

Dr. ing. Hub Hamers CMC 
een achtergrond als HTS-er 
&	Academie	van	Bouwkunst	
/ stadssociologie, planologie,  
stedenbouw, vastgoedman-
agement	&	organisatieadvies	
met daarmee veel affiniteit met 
bouwgerelateerde (zorg-vast-
goed) opgaven, in het 
bijzonder in het vormgeven 
aan het (start)proces om 
vanuit de klantvraag tot con-
cept-ontwikkeling te komen.

Ir. Kim Hamers
afgestudeerd aan de TU Delft 
en aanvullende PA´s aan de 
Fundació de Catalunya, 
Barcelona. 10 Jaar ervaring 
bij diverse architectenbu-
reaus met een breed scala 
aan opdrachten, zowel in 
Nederland als in Spanje.



Wij zien ons niet als een traditioneel architectenbureau die met 
een opdracht begint wanneer de opdrachtgever zijn programma 
van eisen rond heeft en de locatie heeft bepaald. Wij maken 
juist in de voorfase het verschil in het vaststellen van de opgave. 
Vooral om  de klantvraag te achterhalen en deze als integraal 
onderdeel van de opgave te zien om zo tot een toekomstbesten-
dige realisatie te komen. In onze samenstellende expertise kun-
nen wij deze ambitie waarmaken, door de klantvraag in zijn con-
text te begrijpen en deze vervolgens te visualiseren. Wij zetten 
daartoe onze specifieke expertise en ervaring op het scheidsvlak 
van wonen en zorg in. Daarin zijn wij onderscheidend door onze 
integrale, procesmatige benadering, waar nodig de te realiseren 
oplossing onderbouwend met een mBC.

Wij maken beiden gebruik van ons uitgebreid netwerk en kunnen 
een breed gamma aan aanvullende expertise inzetten, zowel 
bouw/architectuur als zorginhoudelijk/beleidsmatig gerelateerd. 
Beiden zijn we verbonden aan in deze relevante kennisinstellin-
gen.
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Architecten- & adviesbureau BNA

www.hamersarquitectura.nl

Ubbergseveldweg 89
6522HD Nijmegen

Partners:
Kim Hamers  +31 6 36219677
kim@hamersarquitectura.com
Hub Hamers  +31 6 54780268
hub@hamersarquitectura.com


