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Voorwoord

Nederland telde begin dit jaar 3,1 miljoen 65-plussers, waarvan 0,7 miljoen 80-plussers en dat 
zal komende jaren sterk stijgen. In 2040 zijn er naar verwachting 4,7 miljoen mensen ouder dan 

65 jaar (26% van de bevolking), waarvan 2 miljoen ouder dan 80 jaar (CBS). 
Geheel in lijn met de vergrijzende samenleving is de prognose dat in 2020 310.000 mensen de-

mentie hebben en dat zal stijgen naar 550.000 in 2040 (Alzheimer Nederland, 2016).

Deze cijfers liegen er niet om maar wat betekent dit voor uw werkgebied? 
Regionaal en lokaal kunnen deze cijfers natuurlijk nog anders zijn, maar de tendens is duidelijk.

Graag brengen we samen met u de werkelijke opgave in beeld.

3,1 miljoen
65-plussers begin 2018

 

0,7 miljoen
80-plussers begin 2018

4,7 miljoen
65-plussers in 2040 

2 miljoen
80-plussers in 2040

26%
Van de bevolking 
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Als eigenaar van Promundo helpt Sijbrandij met 
het inrichten en oplossen van organisatievraag-
stukken. Hij doet dit altijd met een mensgericht en 
zogenaamde Rijnlandse aanpak die staat voor een 
overlegcultuur waar geld niet de enige maatstaf is 
en waar solidariteit, waardering voor vakmanschap 
hoog in het vaandel staan. 

In de afgelopen jaren heeft Sijbrandij veel ervaring 
opgedaan binnen diverse ouderenzorg, welzijn en 
GGZ instellingen, waar hij zich vooral toespitsten 
op (re)organisatie vraagstukken. 

Taco Sijbrandij

Pepers heeft een achtergrond in de bouw- en 
bestuurskunde en is gespecialiseerd in 
zorgvastgoedontwikkeling in de breedste zin van 
het woord. Voor zijn tijd als directeur van Group-
care heeft Pepers leiding gehad over onder meer 
de herontwikkeling van Het Dorp voor de 
Arnhemse zorginstelling Siza. 

Als Directeur van Groupcare heeft hij de leiding 
over verschillende projecten in eerstelijnsgezond-
heidszorg en ouderenhuisvesting.  

Hans Pepers
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Met de invoering van de Wet Langdurige Zorg 
(WLZ) zijn grote veranderingen doorgevoerd in 
de ouderzorg. Op dit moment zien zorginstel-
lingen een forse toename van bewoners met 
een ZZP6 indicatie waar geen rekening mee is 
gehouden. Er bestaat voor deze groep een be-
hoefte aan een woning met zorg die enerzijds 
nog enige zelfstandigheid biedt en anderzijds 
zorg biedt die nodig is. Ook de groei van ou-
deren met dementie gaat doorzetten en voor 
hen zijn passende verpleeghuizen nodig. Liefst 
in een kleinschalige omgeving met passende 
beleving en een tuin.
We zien ook een groeiende groep ouderen 
die wel eigen regie hebben over hun leven en 

Beide groepen hebben behoefte aan passende huisvesting die bijdraagt een 
het gevoel van fijn wonen en goede zorg en wij hebben meerdere projecten 

gerealiseerd voor ouderenzorg organisaties die bij ons huren.

Effecten invoeren Wet Langdurige Zorg

heel goed zelfstandig kunnen wonen. Eigen-
lijk willen zij zo lang als mogelijk in hun oude 
vertrouwde omgeving wonen maar ook hier 
zien we dat ze bij het ouder worden behoef-
te bestaat aan beschut wonen en de afbouw 
van de verzorgingshuisplaatsen maakt het 
vraagstuk alleen maar groter. Deze groep 
zoekt steeds vaker een beschutte woonom-
geving in de buurt van faciliteiten waar, men 
aan sociale activiteiten kan deelnemen, men 
mee kan eten en waar ook 24 uur zorg nabij 
is. Voor deze groep ouderen zijn de afgelopen 
jaren onvoldoende nieuwe projecten ontwik-
keld. Deze groep is door de babyboom gen-
eratie nu al fors aan het toenemen.

Buitenhaven Dordrecht
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Visie op zorg

De overheid legt de verantwoordelijkheid in haar nieuwe visie vooral bij de burger en stimu-
leert eigen verantwoordelijkheid. Ouderen komen pas in het verpleeghuis als het thuis echt 
niet meer kan. Gevolg is dat een verhuizing naar het verpleeghuis ingrijpender is dan voor-
heen. Ouderen herkennen niet waar ze terecht komen en raken verward, worden agressief, 
boos en willen naar huis. Passende zorg is erg belangrijk om bewoners op hun gemak te stel-
len.

Uitgangspunt is dat het voor de bewoner zo veel als mogelijk net als thuis moet zijn. Liefst in 
een herkenbare en warme omgeving. De zorg ondersteund in het dagelijkse leven waar nodig 
en stimuleert de bewoner om zoveel als mogelijk zelf te doen. Ze worden geholpen door de 
familie en vrijwilligers waar dit kan. 

Zorgteams organiseren hun eigen werk of ze nu zelfsturend of zelf-organiserend zijn en het 
gebouw ondersteund dit. Of dit nu is doordat men bij elkaar toezicht houdt of doordat be-
woners vrij rond kunnen lopen zonder dat ze belemmerd worden. Maar ook vrij naar buiten 
kunnen lopen en toch zichtbaar zijn voor de zorg.

Ouderen met dementie (ZZP 5 & 7)

Voor ouderen met dementie is een veilige en beschutte woonomgeving erg be-
langrijk. Vaak een prikkelarme en rustige omgeving en in een groep. Waarbij er 
voldoende mogelijkheden zijn om in de groep te zijn maar ook de mogelijkheid 
om even alleen te zijn. De zorg is nabij en ondersteund en zorgt waar nodig waar-
bij het team alle ruimte krijgt om binnen het gebouw te doen wat nodig is. Omdat 
de zorg zwaarder wordt is het van belang om de mogelijkheid te hebben om 2 
groepen te combineren waarbij de teams elkaar kunnen ondersteunen mocht dit 
nodig zijn. Ouderen met somatische aandoeningen (ZZP 6 & 8)

Voor ouderen met somatische beperkingen geldt grotendeels hetzelfde als voor 
de ouderen met dementie. Zij hebben vaak nog enige regie en kunnen wat meer 
zelfstandig om hulp vragen. De zorg ondersteund maar nodigt de bewoner uit 
datgene wat ze zelf kan doen ook echt te doen.
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Wonen in het ‘kleinschalige’ verpleeghuis

Voor ouderen met dementie zijn een aantal zaken van belang 
• Beperk voor een deel van hen het aantal prikkels. Zij worden erg onrustig
             van teveel prikkels.
• Maak verschillende ruimtes waar men kan verblijven.
• Zorg voor loopruimte voor ouderen met dementie die willen lopen/dwalen.
• Creëer een herkenbare omgeving zoals ook aangegeven door het 
             “breincollectief”.
• De situatie “zoals veel als mogelijk als thuis” is van toepassing. Een eigen 
             stoel meenemen is evident.

Daarnaast zijn wij van mening dat een woning/studio waar men woont ruimte 
moet bieden om te kunnen zitten en dat er bij iedere studio een douche en wc 
aanwezig is. 

Zelfstandig wonen in een beschutte omgeving

Als er ruimte is om te bouwen en ontwikkelen zien wij mogelijkheden om pas-
sende woningen/appartementen te bouwen voor ouderen die zelfstandig willen 
wonen. Wij realiseren 2 kamer appartementen voor ouderen voorzien van alle 
gemakken vooral ook omdat ouderen een goed beeld hebben van hun ideale 
woning:

• goed onderhouden (schone) algemene ruimtes; 
• goede ventilatie;
• goed werkende alarmering;
• ruime badkamer/douche;
• beveiligde hoofdingang;
• goede geluidsisolatie;
• voldoende ruimte voor ontvangst van familie en vrienden;
• goede rolstoeltoegankelijkheid;
• veel kastruimte;
• goede afscheiding tussen wonen, slapen, koken en sanitair.

Visie op wonen

Onze visie op wonen is gebaseerd op de 2 groepen die we graag een passende woonoplos-
sing willen bieden. Enerzijds voor ouderen met dementie en anderzijds voor ouderen met een 
lichamelijk beperkingen. Hierbij realiseren we ons dat ouderen met dementie vooral belang 
hebben bij een beperkingen in de hoeveelheid prikkels die ze aankunnen. 

Wij gaan uit van een ondergrens van minimaal van 12 bewoners in een woonlaag. De ouderen 
met dementie het liefst op de begane grond. Waarbij we net zo eenvoudig 2 groepen van 8 
combineren.
Natuurlijk creëren we meerdere plekken waar samen gezeten kan worden. Zowel in de huis-
kamer en eetkamer als ook op andere plaatsen in het gebouw waar men in kleinere groepjes 
kan vertoeven. Hierbij rekening houdend met zichtbaarheid voor de zorgteams.

Wij hebben een aantal projecten gerealiseerd waar we dit op deze manier hebben ontwikkeld.
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Onze aanpak

Er is een sterke toename van het aantal (de-
menterende) ouderen. De verschuiving in de 
financieringsmodellen heeft invloed op het 
inkopen van zorg. De klant koopt zelf zorg in 
en kan het budget zelf aanwenden. Hierdoor 
ontstaat er een veel pluriformer aanbod 
van wonen met zorg. Een voorbeeld van dit 
aanbod is het wonen in een woonzorgvoor-
ziening. De individuele, directe en persoon-
lijke benadering van bewoners bepaalt het 
succes van een woonzorgvoorziening. Een 
(kleinschalige) woonzorgvoorziening moet 
leiden tot kwalitatief hoogwaardig zorgaan-
bod. In ons zorgstelsel is kwaliteitsverbeter-
ing belangrijk voor klant maar ook voor bij-
voorbeeld het zorgkantoor.

Voor zorg professionals zijn huisvestings-
vraagstukken vaak onbekend gebied. Group-
care is dankzij jarenlange ervaring en ex-
pertise in de branche DE aangewezen partij 
om zorgverleners hierin te ontzorgen. We 
zien graag dat verzorgenden en verpleeg-
kundige in de zorg zich maximaal focussen 
op hun werkzaamheden en hun cliënten. 
Op deze manier wordt zorg toegankelijker 
en efficiënter. Dit doet Groupcare door voor 
zorgprofessionals efficiënte en betaalbare 
huisvesting, specifiek afgestemd op het ve-
randerende toekomstbeeld te realiseren. 
Het gehele proces, van het programma van 
eisen tot aan de oplevering nemen we uit 
handen, zodat u zich volledig kan richten op 
de bewoner.

Buitenhaven Dordrecht
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Onze projecten

• Smitsweg Dordrecht: woonvoorziening ten behoeve van 18 bewoners met dementie;

• Kloosterpark Uden: 44 huurappartementen met (zorg)voorzieningen;

• Oude Molenstraat Oss: woonvoorziening ten behoeve van 18 bewoners met dementie;

• Kastanjelaan Opheusden: woonzorgvoorziening ten behoeve van 32 bewoners met 
             dementie.

Kloosterpark Uden
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Belangrijke uitgangspunten:

Comfort, energie en milieu zijn belangrijke aandachtspunten in onze visie. Wij incorporeren 
de visie van Activehouse  in onze aanpak en oplossing. Hierbij proberen we een evenwichtige 
oplossing te vinden die passend is voor de bewoners en de omgeving.

Comfort:
• Gezondheid en welzijn bevorderen
• Goede interne luchtkwaliteit, warmte klimaat en geschikt visueel comfort
• Regelbaar binnenmilieu dat milieuvriendelijk gedrag stimuleert

Energie
• Energiezuinig 
• Presteert beter op energieverbruik dan wettelijk vereist
• Energie van lokale bron

Milieu
• Minimale impact op omgeving
• Geen schade toebrengen aan milieu
• Recyclebaar gebouw en materialen (circulair)

Op basis van deze uitgangspunten wordt een meting gedaan die de meegenomen wordt in de 
besluitvorming.

Liesbosch
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Tot slot

Wilt u meer weten over onze projecten, onze aanpak en onze manier van financieren neem 
dan contact op door te mailen naar info@groupcare.nl of bel 073-6848557 . 

Wij organiseren binnenkort een ronde tafel conferentie om met geïnteresseerden in gesprek 
te gaan over onze visie en kijk op de markt voor woonzorgvoorzieningen in uw regio.

Interesse? Stuur een e-mail naar info@groupcare.nl.


