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Hoofdstuk 1 Inleiding en aanleiding  
 
 
In de afgelopen jaren zijn er ideeën ontwikkeld voor de oprichting van een woonzorgzone in Hillegom. Deze 
woonzorgzone zou gesitueerd moeten worden ter hoogte van het huidige complex van Bloemswaard en het 
tegenover gelegen Fioretticollege. Een en ander in het licht van de voorgenomen plannen voor 
herontwikkeling van beide locaties en de naast de schoollocatie gelegen - nu nog braakliggende - locatie 
van PAGO (de “De Boer” locatie).  
 
Met deze herontwikkeling verdwijnt de schoolfunctie uit het plangebied. De huidige verzorgingshuisfunctie 
van Bloemswaard komt in gewijzigde vorm terug in het plangebied en wordt onderdeel van het centrum van 
de woonzorgzone Elsbroek-Zuid. Deze krijgt een functie voor de omliggende wijk. Naast intramurale 
voorzieningen op het gebied van verzorging en verpleging, is het de bedoeling dat hier voorzieningen op 
het gebied van wonen, welzijn en zorg worden gesitueerd. De huidige winkelfuncties zullen gehandhaafd 
blijven.  
 
Op deze wijze wordt ingespeeld op de ontwikkelingen die landelijk al enige jaren gaande zijn. Deze zijn erop 
gericht zijn de zelfredzaamheid en het probleemoplossend vermogen van een groot deel van bewoners van 
de wijk en in het bijzonder bewoners met enige vorm van zorgvraag te bevorderen.  
 
In dit document wordt de visie van de initiatiefnemers – die verenigd zijn in de kerngroep Woonzorgzone  
op deze ontwikkeling verwoord. De initiatiefnemers zijn: 
 De gemeente Hillegom; 
 Woningstichting PAGO; 
 HOZO (zorginstelling); 
 Zorgbalans Groep (verpleeg- en zorginstelling); 
 Valent (voorheen “Valent/RDB”); organisatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn (verpleging, 

verzorging, thuiszorg, maatschappelijk werk, kindzorg); in de woonzorgzone Elsbroek-Zuid opereert 
deze organisatie als thuiszorgorganisatie onder andere ook in het kader van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning; hierna te noemen: Wmo). 

 
Stichting Gezondheidscentrum Hillegom (Poliklinische functies en (para)medische functies) is geen formele 
partner meer in de kerngroep maar heeft een rol als toehoorder. Het Spaarneziekenhuis heeft sinds april 
een positie in de onderhavige ontwikkeling gekregen door ondertekening van een 
samenwerkingsovereenkomst met Woningstichting PAGO; 
 
Inmiddels is er in het kader van de herontwikkeling in Elsbroek-Zuid een stedenbouwkundig plan afgerond 
en zijn de eerste plannen voor concretisering van dit stedenbouwkundig plan in uitwerking (ontwerp eerste 
fase). Verschillende ontwikkelingen in de jaren tussen 2005 (vaststellen “Visie op wonen, zorg en 
dienstverlening in woonzorgzone Elsbroek-Zuid in Hillegom en aanzet tot organisatorische vormgeving”) en 
2008 (o.a “de tijd”, andere participanten en marktwerking in de zorg) maken actualisatie van deze visie op 
onderdelen, noodzakelijk. Daarvan is deze visie het resultaat.    
 
Deze visie zal “verder gebracht moeten worden” tot een breed gedragen visie, waarin de visie van de 
initiatiefnemers (zie boven) gedeeld wordt door alle (beoogde) participanten. Uiteindelijke is het de 
bedoeling dat (beoogd) participanten een rol gaan vervullen in het woonzorgzone-concept. Hierin staat de 
vraag en behoeften van bewoners van de wijk centraal. Kern van het succes van de woonzorgzone zal zijn 
de bereikbaarheid, afstemming en integratie van aanbod dat inspeelt op deze behoeften. Hiertoe is 
samenwerking en afstemming van activiteiten tussen verschillende participanten noodzakelijk. In deze visie 
wordt daar een aanzet voor gegeven.        
 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het begrip woonzorgzone. Hoofdstuk 3 beschrijft de organisatie van de 
woonzorgzone tot nu toe waarbij de rol van de verschillende participanten aan bod komt. Tevens zullen de 
beoogde partners in de gewenste ontwikkeling aan bod komen met een beschrijving van hun rol. 
 
Hoofdstuk 4 geeft de visie van de initiatiefnemers weer op de woonzorgzone. Daaruit blijkt dat afstemming 
en samenwerking tussen partijen en tussen verschillende functies essentieel is voor een goed functioneren 
van het concept.  
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In hoofdstuk 5 wordt daarom in algemene zin ingegaan op mogelijkheden om afstemming en samenwerking 
vorm te geven. Het in dit hoofdstuk beschreven kader kan gebruikt worden voor de gewenste en 
noodzakelijke uitwerking van de relaties tussen participanten die in de woonzorgzone aan de orde zijn.  
 
In hoofdstuk 6 en 7 worden deze relaties weergegeven voor de Hillegomse situatie. Hierin komt de 
afstemming en samenwerking tussen de verschillende participanten aan de orde (zie Hoofdstuk 6). In 
Hoofdstuk 7 is door de zorgpartijen een aanzet gegeven voor de mogelijkheden voor samenwerking tussen 
de zorgpartijen (Valent, HOZO en Zorgbalans). Als uitwerking van deze zorgvisie zullen ook tussen andere 
participanten samenwerkings- en afstemmingstrajecten moeten worden opgestart dan wel herijkt.         
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Hoofdstuk 2 Wat is een (woon)zorgzone? Achtergronden 

 
2.1  Achtergrond woonzorgzonegedachte 
 
Al enige jaren heeft het concept “woonzorgzone” de aandacht van veel organisaties die actief zijn op het 
gebied van wonen, welzijn en zorg. Mede ingegeven door nieuwe inzichten in de vraag van mensen met 
zorgbehoefte (ouderen, mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap, mensen met een 
psychiatrische achtergrond) en de als gevolg van de vergrijzing te verwachten groei daarvan. Het concept 
biedt oplossingen om, meer dan voorheen, in te spelen op de behoeften en de verwachte groei van de 
vraag op te vangen.  
 
De ontwikkelingen in de vraag, de zorg en het beleid maken dat mensen in staat moeten worden gesteld om 
zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, waarbij de zelfredzaamheid centraal staat.  
 
Op het gebied van wonen voor mensen met een zorgbehoefte zijn de afgelopen 10 tot 15 jaar belangrijke 
kwaliteitseisen geformuleerd. Het Seniorenlabel, Woonkeur en ook de Bouwmaatstaven voor Nieuwbouw 
van AWBZ-voorzieningen. Hierin is rekening gehouden met eisen ten aanzien van maatvoering, grootte en 
kwaliteit van de huisvesting voor bewoner en zorgverlener.  
 
Ten aanzien van de zorg is al jaren de tendens zichtbaar om zoveel mogelijk wonen en zorg te 
scheiden. Intramurale instellingen worden omgevormd tot centra waarin en van waaruit zorg in de 
wijk wordt geboden. De functie van deze instellingen wordt meer en meer teruggebracht tot die van 
zorgverlener. De taken ten aanzien van welzijn en reactivering zijn in het kader van de 
modernisering van zorg definitief neergelegd bij gemeenten. Sinds 2007 is de huishoudelijke hulp 
uit de AWBZ gehaald en ondergebracht bij de Wmo.  Zorgaanbieders zijn sindsdien afhankelijk 
geworden van gunning -na Europese aanbesteding- van de opdracht door gemeenten. Het maken 
van onderlinge afspraken tussen zorgorganisaties is daarmee niet meer mogelijk. 
 
Het belang van aanbod van diverse activiteiten op het gebied van welzijn voor verschillende doelgroepen is 
groot. In het kader van onder andere dagstructurering, voorkomen van vereenzaming en (re)activering zijn 
dergelijke activiteiten essentieel en leveren een belangrijke bijdrage aan het behoud van zelfstandigheid en 
welbevinden van mensen. Uit het voorgaande is al gebleken dat deze taken goeddeels uit de intramurale 
setting zullen verdwijnen. Andere organisaties die actief zijn op dit gebied, zullen mede deze rol moeten 
invullen.       
 
Ten aanzien van de vraag is duidelijk dat meer dan voorheen de vraag naar kwaliteit en keuzevrijheid ten 
aanzien van huisvesting gericht op zorgvragers en daarbij gewenste en noodzakelijke dienstverlening 
toeneemt. Hierbij blijkt ook dat met name ouderen behoefte hebben aan voorzieningen op het gebied van 
welzijn, zorg (eerstelijnsgezondheidszorg, specialistische hulp, apotheek, tandarts) en algemene 
voorzieningen (winkels) op korte afstand van de woning. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid en 
onafhankelijkheid bevorderd. 
 
Een woonzorgzone is een geografisch gebied waarbinnen een bepaald pakket aan (zorg)diensten 
gegarandeerd wordt. Dit pakket kan intramurale zorg voor een belangrijk deel vervangen.  
 
Belangrijke uitgangspunten van het concept zijn: 

 De vraag en behoeften van de bewoners zijn leidend: mensen moeten zo lang mogelijk in de eigen 
vertrouwde en/of gewenste woonomgeving kunnen blijven wonen dan wel opgevangen kunnen 
worden; 

 De wijk is het gewenste schaalniveau waarop aanbod aan noodzakelijke voorzieningen moet 
worden georganiseerd; 

 De factor afstand en daarmee bereikbaarheid voor doelgroep en zorg-/dienstverlener is essentieel.  
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2.2  Welke behoeften zijn er te onderscheiden?  
 
Ten aanzien van de vraag en behoeften is in tabel 2.1 een (niet uitputtende) lijst van verschillende soorten 
behoeften en daarbij behorende diensten weergegeven. Hierbij is de (potentiële) zorgvrager als 
uitgangspunt genomen. Dit model geeft tevens weer welke partijen zich in Hillegom en specifiek in 
Elsbroek-Zuid op welke behoeften richten. Overigens kunnen bij “wie biedt aan” ook andere organisaties 
zich aandienen. 
De tabel is mede vormgegeven aan de hand van het door het STAGG uitgegeven rapport “verblijven of 
zorg; zorg voor eenieder” (november 2000). Daarin wordt op basis van het rapport "Tussen cure en care" 
van de Nationale Raad Volksgezondheid een onderscheid gemaakt in dienstverleningsfuncties, zorgfuncties 
en woonfuncties. 
 
Deze indeling en de in tabel 2.1 (zie pagina 8) aangegeven indeling is te gebruiken bij het vormgeven en 
concretiseren van het aanbod in de woonzorgzone. Onderstaand wordt nader ingegaan op deze functies.  
 
Dienstverleningsfuncties, zoals: 
 ondersteuning bij het onderhouden en eventueel uitbreiden van sociale contacten; 
 zorg voor sociale en fysieke veiligheid in en buiten de woning; 
 zorg voor bereikbaarheid van diensten; 
 preventieve huisbezoeken; 
 aanbod van recreatieve en culturele activiteiten; 
 dagstructurering en dagbesteding; 
 geestelijke verzorging; 
 hulp in de huishouding (schoonmaken); 
 maaltijdverzorging; 
 klussen aan huis (onderhoud, aanpassingen); 
 boodschappendienst; 
 lichamelijke verzorging; 
 verpleging; 
 alarmering; 
 huismeester; 
 vervoersdiensten. 

 
Zorgfuncties: 
 
De gemoderniseerde AWBZ hanteert een indeling van zorgfuncties die uitgaat van de volgende 
categorieën: 

1. Huishoudelijke verzorging;  
2. Persoonlijke verzorging:naast hulp bij persoonlijke verzorging is deze zorg ook bedoeld om, als het 

even kan, zelf meer te leren doen; 
3. Verpleging: naast medisch/verpleegkundige hulp (geven van medicijnen, zuurstof of injecties / het 

aanbrengen van een infuus of katheter / wondverzorging) kan deze hulp ook bestaan uit het geven 
van voorlichting en advies en pijnbestrijding 

4. Ondersteunende begeleiding: deze vorm van begeleiding neemt de aandoening of handicap als 
gegeven en geeft begeleiding (gesprekken over dagindeling, begeleiding bij activiteiten) en 
oefeningen in vaardigheden om zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen leven; 

5. Activerende begeleiding: deze functie leert de betrokkene te leren leven met zijn/haar ziekte of 
aandoening en herstellen van beperkingen of handicaps; 

6. Behandeling: deze hulp is van medisch of psychologische aard en is bedoeld voor mensen die 
moeten herstellen van ziekte of handicap en voorkomen dat het erger wordt. Vaak is activerende 
begeleiding een vervolg hierop; 

7. Verblijf: dit betreft zowel permanent verblijf (iemands leven zo goed mogelijk te houden) als 
tijdelijk verblijf: herstellen van een aandoening of daarmee leren leven en tijdelijke ontlasting van 
de mantelzorg. 

 
Sinds 2006 valt de Huishoudelijke verzorging niet meer onder de AWBZ maar onder de Wmo. Per 1  
januari 2009 zal ook de functie Ondersteunende begeleiding op psychosociale grondslag naar de Wmo 
worden overgeheveld.   
 
Op basis van - veelal - combinaties hiervan zijn diverse zorgfuncties te onderscheiden:  
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 kortdurende incidentele verpleging/begeleiding; 
 langdurige incidentele verpleging/begeleiding; 
 permanente verpleging/begeleiding; 
 tijdelijke intensieve verpleging/begeleiding; 
 reactivering; 
 revalidatie; 
 dagbehandeling; 
 dagverzorging; 
 sociaal medische alarmering met professionele alarmopvolging; 
 noodhulp met directe tijdelijke opname of tijdelijk zorg thuis. 
 

Daarnaast zijn er uiteraard de diensten ten aanzien van eerstelijnszorg, specialistische zorg en 
paramedische diensten (HOED (huisartsen onder één dak), TOED (tandartsen onder één dak), apotheek, et 
cetera). 
 
Woonfuncties, zoals: 
 Het normale wonen; 
 aanbod van beschutting en bescherming; 
 aanbod van mogelijkheden voor privacy; 
 aanbod van mogelijkheden voor communicatie; 
 aanbod van gelegenheid om te voorzien in eerste levensbehoefte (eten, drinken, slapen, 

persoonlijke verzorging). 
 
Per 1 januari 2009 zal in de intramurale instelling een nieuwe vorm van prestatiebekostiging worden 
ingevoerd, de zogenaamde zorgzwaartepakketten (ZZP’s). De vergoeding van (intramurale) zorg aan 
instellingen wordt hiermee afhankelijk van de soort en hoeveelheid zorg die een cliënt nodig heeft 
(prestatiebekostiging in plaats van de huidige bekostiging op basis van beschikbare capaciteit).   
Dit is één van de veranderingen in het proces naar meer marktwerking in de zorg. In de onderstaande tabel 
is de onderverdeling naar ZZP’s samengevat: 
   
ZZP’s V&V 
ZZP Omschrijving Voorbeelden clientengroepen 
ZZP 1 VV Beschut wonen met enige begeleiding “Lichte” bewoner verzorgingshuis 
ZZP 2 VV Beschut wonen met begeleiding en verzorging Tijdelijke opvang en bewoners verzorgingshuis 
ZZP 3 VV Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging Somatische meerzorg/licht somatische bewoners verpleeghuis 
ZZP 4 VV Beschut wonen met dementiezorg  Meerzorgcliënten, cliënten met matig dementieel syndroom 

wellicht psychiatrische problematiek 
ZZP 5 VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg Ernstig dementerende bewoners en Jong dementerenden 
ZZP 6 VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en 

verpleging 
Cliënten met ernstige somatische beperkingen 

ZZP 7 VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege 
specifieke aandoeningen, met nadruk op begeleiding 

Jong dementerenden, NAH, psychiatrie i.c.m. somatische 
ouderdomsklachten 

ZZP 8 VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege 
specifieke aandoeningen, met nadruk op 
verzorging/verpleging 

Somatisch zieken (ALS, Huntington, admhalingsondersteuning, 
e.d.) 

ZZP 9 VV Herstelgerichte verpleging en verzorging  Revalidatiecliënten in het verpleeghuis 
ZZP 10 VV Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale 

zorg 
Cliënten in de terminale levensfase (palliatieve zorg) 

Bron: HHM, 2006 
 
 
2.3  STAGG-model  
 
De STAGG1 heeft mede op basis van de in paragraaf 2.1 en 2.2 genoemde uitgangspunten het STAGG-
model geïntroduceerd, waarbij qua organisatie onderscheid wordt gemaakt in haal- en brengfuncties en 
functies die intern geleverd worden. Uitgangspunt is de behoefte van mensen en de wijze waarop daarop 
gericht aanbod bereikbaar is voor klanten. 
 

                                                   
1 Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg 
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Haalfuncties, brengfuncties en interne functies  
De haalfuncties worden beïnvloed door het criterium bereikbaarheid. Dit is een individueel criterium: kan de 
(zorg)vragende de gewenste functie goed bereiken? Voorwaarden hiervoor zijn: de functie moet voldoende 
dicht bij de woning worden aangeboden of bereikbaar zijn met goede vervoersmogelijkheden en hij moet 
toegankelijk zijn. Bovendien moet de betreffende (zorg)vragende voldoende mobiel zijn. 
 
De brengfuncties worden eveneens bepaald door het criterium bereikbaarheid. In dit geval betreft het een 
organisatiecriterium: kan de functie de (zorg)vragende goed bereiken? Een voorwaarde is hier een korte 
afstand tot de woning (afhankelijk van het soort functie en de frequentie waarmee de functie gebracht moet 
worden). Een tweede voorwaarde: de woning moet voldoen aan ruimtelijke eisen die voor de 
desbetreffende functie nodig zijn (bijvoorbeeld in geval van lichaamsgebonden zorg). 
 
De interne (levering van) functies wordt bepaald door het criterium "niveau van zorg". Ook dit is een 
organisatiecriterium: de kwaliteit en de mate van zorg kan een interne levering noodzakelijk maken, 
bijvoorbeeld in geval van langdurige intensieve zorg of 24-uurs toezicht. Wonen, zorg en dienstverlening 
moeten dan op dezelfde locatie worden ondergebracht. 
 
De aard van de functies is eveneens bepalend voor het feit of er van een haal- of een brengsituatie 
gesproken kan worden. Als naar de toekomst wordt gekeken, waarin domotica waarschijnlijk een steeds 
belangrijker rol zal spelen, kan een aantal functies gezien worden als typische "brengfuncties". Zo kan er 
van uit worden gegaan dat de volgende zorg- en dienstverleningsfuncties vanuit huis kunnen worden 
besteld, waarmee ze naar de klant gebracht worden: 
 maaltijdverzorging; 
 boodschappendienst; 
 klussen aan huis; 
 levering van hulpmiddelen; 
 vervoer; 
 zorg voor sociale en fysieke veiligheid in en buiten de woning; 
 vormen van kortdurende incidentele verpleging; 
 vormen van langdurige incidentele verpleging. 

 
Daarnaast zal binnen enkele jaren alarmering via de kabel-t.v. gangbaar zijn. Experimenten daarmee lopen 
al. 
 
Bij functies die meer tijd kosten, zoals hulp in de huishouding, hulp bij lichamelijke verzorging en bij 
algemene dagelijkse levensverrichtingen zal er ofwel sprake zijn van brengfuncties ofwel, indien ze een 
bepaald aantal uren per dag overschrijden, van interne functies. Dat geldt ook voor functies als permanente 
verpleging en tijdelijke intensieve verpleging. 
 
MFD 
In organisatorische zin zullen deze drie functies zoveel mogelijk binnen de woonzorgzone aanwezig moeten 
zijn. Veelal wordt dit vanuit een centraal punt in de woonzorgzone georganiseerd. In Hillegom wenst men te 
komen tot een centrum waarin en van waaruit de haal-, breng- en interne functies worden georganiseerd. 
Dit zogenaamde MFD of multifunctioneel dienstencentrum zal het levendige centrum zijn waarin en van 
waaruit haal- en brengfuncties worden georganiseerd en tevens interne functies een plaats krijgen. 
 
De interne functies zijn daarbij in het centrum opgenomen. Tevens is in dit centrale gebied of op korte 
afstand (maximaal circa 200 meter) extramuraal woonaanbod voor intensieve zorgvragers beschikbaar 
gecombineerd met normale woonfuncties. Op grotere afstand (maximaal circa 500 meter) kunnen ook 
minder intensieve zorgvragers worden bediend. Schematisch kan, uitgaande van de woonfuncties, de 
woonzorgzone als volgt worden weergegeven: 
 
Niveau Woonfuncties Afstand (in meters vanaf MFD) 
0 MFD 0 
1 Intramurale zorgplaatsen 0-250; bij voorkeur gekoppeld aan MFD 
2 Woningen geschikt voor verpleeghuiszorg aan huis 

(geëxtramuraliseerde zorgplaatsen 
0-250 

3 Woningen onder Woonkeur + geschikt voor zware 
zorg aan huis 

0-250 
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4 Woningen onder Woonkeur, geschikt voor zorg aan 
huis 

0-500 
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Tabel 2.1, Behoeften t.a.v. wonen, welzijn, zorg en diensten en mogelijke aanbieders in Elsbroek-Zuid – gemeente Hillegom 

BEHOEFTEN 

T.a.v. wonen T.a.v. welzijn en 
dagbesteding 

T.a.v. zorg- en 
zorgvoorzieningen 

T.a.v. dienstverlening/ 
Algemene voorzieningen 

T.a.v. mobiliteit 

behoefte Wie biedt aan? O.a. behoefte Wie biedt aan? 
O.a.  

behoefte Wie biedt aan? O.a. behoefte Wie biedt aan? O.a. behoefte Wie biedt aan? O.a.  

geschikte woning waarin 
alle normale functies 
kunnen worden 
uitgevoerd 

PAGO, ontwikkelaars en 
andere woningaanbieders 

ontmoeting SWOH, HOZO, 
Zorgbalans, 
gemeente 

thuiszorg Valent, HOZO  maaltijdbezorging Commercieel, HOZO, 
Valent 

veilige en aantrekkelijke 
verkeersroutes voor 
langzaam verkeer 

Gemeente 

divers aanbod naar 
woningtype en 
prijsklasse 

Ontwikkelaars, PAGO en 
andere woningaanbieders 

recreëren en 
recreatief aanbod 

SWOH, HOZO, 
Zorgbalans, 
gemeente 

verpleging Zorgbalans, HOZO en 
Valent  

lichamelijke verzorging 
(kapper, pedicure) 

HOZO, commercieel, 
Valent 

openbaar vervoer 
dichtbij bereikbaar 

Gemeente, OV-
aanbieders 

intramuraal verblijf HOZO,  Zorgbalans culturele activiteiten Diverse 
aanbieders 

mantelzorg Thuiszorg, HOZO, familie, 
buren, Valent 

winkelaanbod Plusmarkt, Schlecker, 
diverse andere 
aanbieders 

Belbus Gemeente, OV-
aanbieders, SWOH-bus 

hulp in de huishouding Valent, HOZO, 
commercieel  

(sociale) 
werkplaatsen 

Hartenkamp-
groep  

verzorging HOZO, Valent bezorg- en 
vervoersdiensten 
(boodschappen) 

PAGO, supermarkt, 
diverse andere 
aanbieders 

Taxi, rolstoeltaxi Commercieel, OV-taxi 

huismeester PAGO sportvoorzieningen Gemeente, 
sportclubs, 
SWOH, HOZO, 
sportscholen 

Eerstelijnsgezondheids-
zorg 

Huisartsen, apotheken, 
consultatiebureaus, Valent 

bank en postkantoor Diverse aanbieders   

prettige, sociaal veilige 
en toch levendige 
woonomgeving 

PAGO, gemeente preventieve 
huisbezoeken 

Kerken, 
maatschappelijk 
werk, 
vrijwilligers, 
Valent 

specialistische zorg Gezondheidscentrum 
Hillegom, ziekenhuis 

café en restaurant Commercieel, HOZO   

wonen in de 
samenleving 

PAGO, gemeente dagbesteding en 
dagstructurering 

HOZO, 
Zorgbalans, 
Hartenkamp-
groep 

reactivering Zorgbalans, HOZO, Valent     

alarmerings- 
mogelijkheden  

HOZO, Zorgbalans, PAGO, 
SWOH, Valent 

Internetcafé n.t.b. revalidatie Zorgbalans, fysiotherapie, 
Valent 

    

hulp in de tuin PAGO, commercieel   tijdelijke opvang 
(verzorging en 
verpleging) 

HOZO, Zorgbalans     

klussendiensten PAGO/ huurders-
vereniging, Valent  

  dagbehandeling en 
dagverzorging 

HOZO, Zorgbalans     

    bloedbank Gezondheidscentrum     

    huishoudelijke zorg HOZO, Zorgbalans, Valent, 
diverse andere aanbieders 

    

    psychologische zorg n.t.b.     

    psychiatrische zorg n.t.b.     

    paramedische diensten Gezondheidscentrum, 
Diverse aanbieders 
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Hoofdstuk 3 Partners en capaciteiten 
 
 
 
3.1   Inleiding 
 
In hoofdstuk 2 is al ingegaan op de behoeften en daarbij behorende voorzieningen en diensten. Tevens is er 
in tabel 2.1 een aanzet gegeven voor wie welke voorziening en dienst (kan) leveren in Hillegom. In dit 
hoofdstuk wordt nader ingegaan op de partners die van belang zijn voor realisatie, exploitatie en op dit 
moment bekend zijn als (mogelijk) participanten voor het totale project. In paragraaf 3.2  worden de huidige  
initiatiefnemers en partners van het project beschreven. Zij zijn in de kerngroep woonzorgzone verenigd. In 
paragraaf 3.3 worden de potentiële partners en participanten beschreven.     
 
 
3.2   Initiatiefnemers en partners woonzorgzone Hillegom 
 
Gemeente Hillegom 
De gemeente Hillegom is partner in de onderhavige ontwikkeling vanuit haar verantwoordelijkheden op het 
gebied van wonen, zorg en welzijn. De gemeente acht de ontwikkeling van een woonzorgzone in Elsbroek-
Zuid van groot belang voor een toekomstgericht aanbod voor de bewoners van dit deel van Hillegom. Het 
concept woonzorgzone biedt goede mogelijkheden voor een vraaggericht aanbod waardoor de 
zelfredzaamheid en keuzevrijheid van bewoners wordt bevorderd. Daarbij ziet de gemeente de realisatie 
van de woonzorgzone in Elsbroek als een uitgelezen mogelijkheid om haar verantwoordelijkheden 
op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vorm te geven.    
 
HOZO  
De HOZO is een zorgorganisatie, gevestigd op 2 locaties, te weten Parkwijk en Bloemswaard, waarvan 
Bloemswaard gelokaliseerd is op de plek waar de woonzorgzone moet verrijzen. HOZO levert een breed 
pakket aan zorg, zowel intra- als extramuraal. Bij nieuwbouw van Bloemswaard wordt de intramurale 
capaciteit teruggebracht van 110 naar 56 verzorgingshuisplaatsen. Er zal een uitbreiding gerealiseerd 
worden voor tijdelijk verblijf van 5 naar 10 plaatsen en 20 plaatsen verplaatste verpleeghuiszorg 
(verpleegunit). Om de consequenties van deze intramurale afbouw te compenseren zal Bloemswaard aan 
ongeveer 100 extramurale cliënten zorg moeten gaan leveren. Het Zorgkantoor heeft toezegging gedaan 
voor realisatie van de infrastructuur voor 100 woningen. Ook is toestemming verkregen voor nieuwbouw en 
uitbreiding van dagverzorging van 10 naar 12 plaatsen. In Maronia zal HOZO 24 cliënten gaan verzorgen. 
 
Valent  
Valent is een Zuid-Hollandse regionale zorgorganisatie bestaande uit twee verpleeghuizen, een 
verzorgingshuis en een thuiszorgorganisatie. In Hillegom levert Valent alle vormen van thuiszorg (incl. 
Wmo), maatschappelijk werk, ouder en kindzorg. Valent wil haar kantoor- en spreekruimten, nu gevestigd in 
Maria-oord, onderbrengen in de woonzorgzone. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is wel, dat de kosten 
voor deze huisvesting in een reële verhouding staan t.o.v. de huidige kosten. Valent is recent gefuseerd 
met WWZ-Mariënstaete. 
 
Stichting ZorgBalans Groep 
ZorgBalans Groep bestaat uit drie verpleeghuizen, vijf verzorgingshuizen en een thuiszorgorganisatie. Voor 
Den Weeligenberg in Hillegom heeft ZorgBalans Groep een erkenning van 183 psychogeriatrische 
verpleeghuisplaatsen.Vanwege uitdunning van verpleeghuis Den Weeligenberg, moet Zorgbalans 
ongeveer 90 bewoners elders huisvesten. De wens is om 40 plaatsen in de woonzorgzone onder te 
brengen. Deze plaatsen moeten in de vorm van intramurale groepswoningen gerealiseerd worden. 
 
Stichting PAGO 
Als sociaal volkshuisvester ziet PAGO een taak in realisatie van en aanpassing van voor ouderen en 
zorgbehoevenden geschikte huisvestingsvormen. Zonder geschikt woningaanbod met een op de 
doelgroepen afgestemd dienstverleningpakket is extramuraal zorg aanbieden niet goed realiseerbaar en 
aantrekkelijk voor de doelgroep.   
 
Stichting Gezondheidscentrum 
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De stichting Gezondheidscentrum biedt onderdak aan diverse specialisten, een bloedbank, et cetera. Deze 
stichting zou zijn huisvesting willen realiseren in de woonzorgzone en van daaruit een breder aanbod bieden 
op het gebied van eerstelijns- en specialistische gezondheidsdiensten voor de inwoners van de 
woonzorgzone en de rest van Hillegom. Hierdoor is voor de doelgroepen die het meeste aanspraak maken 
op deze functies, deze dienstverlening “om de hoek” beschikbaar, waarmee afhankelijkheid van (lange 
afstands)vervoersdiensten voor een belangrijk deel kan worden voorkomen en daarmee de dienstverlening 
wordt geoptimaliseerd.     
 
Poli van het Spaarne Ziekenhuis 
Met de ondertekening in april 2008 van de samenwerkingsovereenkomst tussen Het Spaarneziekenhuis en 
Woningstichting PAGO is de komst van een Multifunctioneel Behandelcentrum (MBC) naar de Zorgzone in 
Elsbroek afgesproken. Deze zal in eerste instantie een Poli-achtige opzet hebben die mogelijk verder 
ontwikkeld kan worden tot een MBC.  
 
 
3.3   Potentiële partners en participanten woonzorgzone Hillegom 
 
Stichting Raamwerk / voorheen Stichting Bollenstreek  
Dit is een regionale Zuid-Hollandse organisatie voor verstandelijk gehandicapten. Per 1 januari 2005 is de 
stichting Bollenstreek gefuseerd met het voorzieningencentrum van het Rijnland Zeehospitium tot de 
nieuwe stichting Raamwerk. Deze stichting is bezig met een deconcentratieproject en hadden in het kader 
daarvan 12 cliënten gehuisvest in het complex Maronia. Ze zijn nu gehuisvest in Olympus. 
 
Hartekampgroep  
Een organisatie voor verstandelijk gehandicapten. Deze willen een woonvoorziening realiseren in de 
nabijheid van het te ontwikkelen centrum van de woonzorgzone in Elsbroek.  
 
Stichting Welzijn Ouderen Hillegom (SWOH) 
De SWOH is een organisatie die zich bezig houdt met het leveren van welzijnsdiensten en dienstverlening 
(onder andere maaltijdvoorziening en sociale alarmering) aan ouderen in Hillegom. Deze stichting is 
voornemens een aantal activiteiten onder te brengen in de woonzorgzone.  
 
Huisartsen onder één dak (HOED) in ontwikkeling: (zie ook stichting Gezondheidscentrum)  
De huisartsen onder één dak zouden heel goed gebruik kunnen maken van de ruimte die beschikbaar komt 
in de woonzorgzone en hebben hiertoe ook een wens uitgesproken.  
 
Eén Loket functie 
De gemeente Hillegom heeft samen met de zorgpartners een Lokaal-loket opgericht. In dit loket wordt 
informatie gegeven over zorg, welzijn, wonen en inkomensondersteuning. Per 1 januari 2009 wordt de 
organisatorische opzet gewijzigd. De gemeente is dan verantwoordelijk voor de frontoffice. Back 
office wordt nog steeds samengewerkt met zorgpartners en andere maatschappelijke 
dienstverleners. Het Lokaal loket is de Hillegomse invulling van de “’Eén loket functie” die op grond 
van de Wmo moet worden ingesteld. Huisvesting van een dependance van dit Lokaal loket in de 
woonzorgzone is een wenselijke optie. 
 
Apotheek 
Indien zich in de nieuwe woonzorgzone huisartsen vestigen, is het ook zeer gewenst dat zich daar een 
apotheek vestigt. Apotheek Elsbroek heeft hier interesse in. Behalve dat de patiënten die de huisartsen 
bezoeken handig gebruik kunnen maken van apotheek faciliteit die annex gelegen is, kan het ook voor de 
aanwezige intramurale setting van HOZO een voordeel zijn de apotheek in de onmiddellijke nabijheid te 
hebben in verband met medicijn leveranties. Mogelijk is dit interessant voor zowel Bloemswaard als 
ZorgBalansGroep.  
 
’s Heerenloo 
Een organisatie voor mensen met een verstandelijke handicap.  
 
Tandartsen 
Zie ook gezondheidscentrum. 
 
Fysiotherapie en paramedici 



 
 
 
 

Zorgvisie 2008                                                                                                                                                                 Pagina 12                                                                                                                             

 

Woonzorgzone Hillegom, oktober 2008 

Zie ook Gezondheidscentrum. 
 
Commerciële algemene voorzieningen  
Winkels, kapper, pedicure, bank, postkantoor, vervoersdiensten, maaltijdvoorziening, info-punt 
ziektekostenverzekeraar(s), et cetera. 
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Hoofdstuk 4  Missie en visie van de kerngroep 
woonzorgzone betreffende de ontwikkeling van 
de woonzorgzone Elsbroek-Zuid in  Hillegom 

 
 
4.1  Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de gemeenschappelijke visie en missie van de kerngroepleden 
woonzorgzone Elsbroek-Zuid (hierna te noemen “initiatiefnemers”). Tevens geven ze aan welke zorgvisie 
ten grondslag ligt aan de wijze waarop zij zorg willen gaan organiseren.  
 
 
4.2   Missie 
 
De initiatiefnemers streven ernaar organisaties te zijn waar de volgende kernwaarden centraal staan: 
 
Klantgerichtheid: Initiatiefnemers willen hun aanbod van wonen, zorg, welzijn en dienstverlening in de 
woonzorgzone, het gebied tussen winkelcentrum “Het Palet”, het ouderencomplex Groot Veenenburg, de 
Hillinenweg en de Leidsestraat, nadrukkelijk aanpassen aan de vraag van de cliënt, ongeacht leeftijd of 
handicap. Het verhelderen van die vraag, met hulp van genoemde partijen, uitgebreid met partijen zoals 
huisartsen, fysiotherapeuten, Stichting Raamwerk, de SWOH en eventueel commerciële partijen, is een 
belangrijke voorwaarde om cliëntgericht te kunnen werken. 
 
Deskundigheid: Zowel op organisatorisch als op uitvoerend niveau leveren de initiatiefnemers 
aantoonbaar kwalitatief goed werk. Medewerkers zijn deskundig en de organisaties zijn professioneel in hun 
zorg- en dienstverlening. Door partijen zal een breed aanbod van producten worden aangeboden, zowel 
intra-, semi- als extramuraal, dat voortdurend wordt afgestemd op de behoeften van de cliënten.  
 
Zakelijkheid: In de woonzorgzone zal een klimaat van ondernemerschap heersen. Er worden zowel 
onderling en met de cliënt heldere afspraken gemaakt over doelen op het gebied van huisvesting, zorg-, 
welzijn en dienstverlening, alsook op organisatorisch en financieel gebied. Er is sprake van een 
transparante en doelmatige werkwijze op alle niveaus. Er is een balans tussen cliëntenbelangen en 
bedrijfsmatige belangen. 
 
Sociaal: De kwaliteit van het leven staat in de woonzorgzone centraal, met daarin waarden als respect en 
aandacht. De woonzorgzone moet een prettige en veilige omgeving zijn, zowel om in te wonen als in te 
werken. Sociaal betekent ook: onderdeel zijn van de maatschappij. Daarbij is het van belang te anticiperen 
op nieuwe ontwikkelingen en in een open dialoog met alle partijen in de omgeving hierop in te spelen. 
 
Integraliteit: Door de aanwezigheid van onderlinge afspraken, samenhang tussen en samenwerking van 
verschillende aanbieders op het gebied van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening zal de vraag van 
bewoners op deze aandachtsvelden binnen de geografische schaal van de wijk kunnen worden beantwoord.      
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4.3   Visie 
 
Van mensvisie naar visie op de woonzorgzone 
De visie op woonzorgzone begint bij de mensvisie. In de woonzorgzone moet aandacht en respect voor 
ieders persoonlijke levensbeschouwing of geloofsovertuiging zijn. Binnen de woonzorgzone wordt de mens 
gezien als individu, een unieke persoonlijkheid. Als een eenheid van lichaam en geest en als integraal 
onderdeel van een sociaal geheel. Elk mens heeft eigen behoeftes, wensen, verlangens en elk mens heeft 
het recht die tot uitdrukking te laten komen in eigen keuzes als het gaat om zijn lijf en/of levensvervulling. 
Dit fundamentele recht op zelfbeschikking van de cliënt staat centraal in onze visie. 
 
De bewoner/cliënt bepaalt zoveel mogelijk zelf welke ondersteuning nodig is. Men gaat uit van de 
autonomie en mogelijkheden van de cliënt. Door het aanbieden van een op de noodzakelijke behoefte 
afgestemd pakket aan voorzieningen op het gebied van zorg en diensten, worden cliënten meer dan dat tot 
nu toe mogelijk was, in staat gesteld zelf te kiezen waar, hoe en van wie zij deze zorg en diensten wensen 
te ontvangen. Maar ook en vooral door oog en oor te hebben voor de individuele vragen, wensen en 
behoeften van elke cliënt, of die behoeften nu liggen op het vlak van lichamelijke, geestelijke of sociale 
zorg.  
 
Ketenzorg in de woonzorgzone, aanbod van geschikt huisvestingsaanbod, algemene voorzieningen en 
noodzakelijke dienstverlening op het gebied van wonen, welzijn, zorg moet zoveel mogelijk voorkomen dat 
de cliënt moet verhuizen uit zijn eigen vertrouwde omgeving. Dit vraaggerichte aanbod zorgt er voor dat de 
cliënt zo lang mogelijk zijn/haar onafhankelijkheid en zelfstandigheid kan behouden. Daarbij wordt zoveel 
mogelijk gestreefd naar aansluiting bij en wisselwerking met de maatschappij. 
   
De woonzorgzone moet een wijkgerichte omgeving zijn, waar vanuit een Multifunctioneel Dienstencentrum 
(MFD), huisvesting, zorg, welzijnsactiviteiten, diensten en ondersteuning geboden worden aan bewoners. 
Deze diensten moeten aansluiten bij hun individuele behoeften en wensen en gericht zijn op ondersteuning 
van de autonomie van de bewoners. Op deze wijze kan de bewoner zelf keuzes maken om de kwaliteit van 
zijn/haar leven te optimaliseren. De kracht van het voorgestane concept voor het kunnen bereiken van de 
gewenste kwaliteit van leven en bevordering van de zelfredzaamheid is gelegen in de bereikbaarheid van 
en afstemming tussen zo veel mogelijk hiervoor noodzakelijk aanbod. Beide hier genoemde aspecten zijn 
essentieel voor het succes. 
 
In de vormgeving van het zorg- en dienstverleningstraject is veel aandacht voor communicatie met de cliënt 
als mede voor de privacy. In de vormgeving van het zorg- en dienstverleningstraject is veel aandacht voor 
communicatie met de cliënt en diens familie, alsmede voor de privacy van de cliënt. Nagestreefd wordt 
deze communicatie duidelijk en helder vorm te geven. 
 
Tevens moet in de woonzorgzone aandacht zijn voor de buitenomgeving, onder andere op bestrating en 
verlichting, waardoor er zowel voor bewoners en medewerkers in de woonzorgzone, een veilige omgeving 
ontstaat.  
 
De wijze waarop de zorg- en welzijnsvoorzieningen worden aangeboden binnen het multifunctioneel 
dienstencentrum, zorgen ervoor dat die toegankelijk en bereikbaar zijn voor de bewoners van 
Elsbroek. 
 
De gezamenlijke huisvesting van organisaties op het gebied van zorg voor oud en jong, 
gezondheidszorg en welzijn geven het MFD draagt bij tot (mogelijk nieuwe) vormen van 
samenwerking en nieuwe diensten. De mogelijke vestiging van het Hillegomse Centrum voor Jeugd 
en Gezin in het MFD versterkt die functie en vergroot de aantrekkelijkheid van het MFD voor de 
burger. Maatschappelijke participatie, “meedoen”,  wordt gestimuleerd. Daarmee wordt aansluiting 
gevonden bij de kern van de Wmo. 
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Hoofdstuk 5 Theoretische modellen voor de organisatie van 
en samenwerking binnen de woonzorgzone 

 
 
Het belang van samenwerking en afstemming tussen verschillende aanbieders is in de vorige hoofdstukken 
meermalen onderstreept. In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de verschillende mogelijke vormen van 
samenwerking.  
 
Er zijn verschillende organisatiemodellen denkbaar. Deze zijn in het onderstaand overzicht gerubriceerd 
naar een opklimmende bindingsintensiteit. Wil je komen tot enerzijds voldoende synergie en anderzijds 
recht doen aan de afzonderlijke status van de deelnemende organisaties, dan is een verstandige keuze 
hierin noodzakelijk.     
 
Tabel 5.1, Organisatiemodellen samenwerking   
Samen doen 
Samenwerkingsverband A: klant- leveranciers- 

relatie 
B: Partnership C: Joint Venture 

 
D: Federatie 

Typering Inkoop respectievelijk 
toelevering van 
producten/diensten en 
management 

Gezamenlijke 
activiteiten, 
gezamenlijk 
bestuurd, aparte 
organisatie 

Gezamenlijke, 
vaak nieuwe 
activiteiten 
ondergebracht in 
of bij 
beleidsgebieden 
 

Afstemming 
en uitvoering 
van een 
aantal 
activiteiten 

Zelfstandige partners Volledige autonomie Relatieve 
autonomie 

Gebondenheid 
op een 
deelgebied. 
 

 

Eerste gerichtheid van 
partners 

Op zichzelf Vanuit zichzelf Op gezamenlijk 
deel van totaal. 
 

Gecoördineer
de autonomie 

Besluitvorming Vrijblijvend overleg Rekening houden 
met  

Samen besluiten 
over een deel 
 

Vanuit 
zichzelf op 
totaal 

Juridische vorm Dienstverlenings-
overeenkomst 

Samenwerkings-
overeenkomst 

Gezamenlijke 
stichting of BV  
 

Afstemmen 
met elkaar 
 

 
Samen gaan 
 
E: Conglomeraat 

 
F: Concern 

 
G: fusie 
 

Meerdere rechtspersonen uit één centraal punt geleid en 
samen één economische eenheid vormend 
 

Één organisatie 

Heterogeen 
pakket 
activiteiten 
 

Homogeen pakket activiteiten 

Vrijheid in gebondenheid Deel uitmaken van 
 

Vanuit totaal op zichzelf Op totaal 
 

Samen besluiten, apart doen Samen besluiten, samen doen 
Holdingconstructie Een rechtspersoon door juridische fusie 
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In hoofdstuk 6 zal ingegaan worden op de overige concrete samenwerkingsrelaties die binnen de 
woonzorgzone aan de orde kunnen zijn en naar aanleiding van deze visie nader uitgewerkt dienen te 
worden. Hierin zullen mede de resultaten van een inventarisatie onder allerlei beoogd participanten voor de 
woonzorgzone-ontwikkeling in Elsbroek-Zuid.  
 
Het gaat hier om bijvoorbeeld: 
 
samenwerking tussen de (individuele) zorgaanbieders en (para-)medische disciplines; 
 samenwerking/relaties tussen de (individuele) zorgaanbieders; 
 samenwerking/relaties tussen de (individuele) zorgaanbieders en welzijnswerk; 
 samenwerking/relaties tussen alle aanbieders t.a.v. aanbod: één loketfunctie; 
 samenwerking/relaties tussen zorgorganisaties, gemeente en de corporatie over toewijzing, 

zorgverlening en dienstverlening in bepaalde complexen; 
 samenwerking/relaties tussen corporatie en commerciële dienstverleners (klussendiensten, 

bezorgfuncties winkels). 
 
Met deze relaties is tevens een uitwerking van het programma van eisen voor het MFD/De woonzorgzone 
goed mogelijk. 
 
In hoofdstuk 7 wordt nader ingegaan op de samenwerking zoals de zorgorganisaties die voor ogen hebben 
aangezien deze samenwerking al wat verder is uitgewerkt. Rondom deze samenwerking is het in het kader 
van de woonzorgzone van groot belang dat er met de zorgorganisaties en op andere terreinen wordt  
samengewerkt en/of relaties worden gelegd.    
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Hoofdstuk 6 Eerste opzet van de organisatorische relaties 
tussen beoogd participanten in het totale 
project 

 
 
6.1  Inleiding 
 
Het belang van samenwerking is in het voorgaande uitgebreid aan de orde geweest. In dit hoofdstuk wordt 
een eerste aanzet gegeven voor relaties die tussen verschillende concrete partijen in Hillegom aan de orde 
zijn en die naar aanleiding van deze visie in de concretiseringsfase verder uitgewerkt zullen moeten 
worden. Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld (zie ook Hoofdstuk 5): 
 
 samenwerking tussen de (individuele) zorgaanbieders en (para-)medische disciplines; 
 samenwerking/relaties tussen de (individuele) zorgaanbieders; 
 samenwerking/relaties tussen de (individuele) zorgaanbieders en welzijnswerk; 
 samenwerking/relaties tussen alle aanbieders t.a.v. aanbod: één loketfunctie; 
 samenwerking/relaties tussen zorgorganisaties, gemeente en de corporatie over toewijzing, 

zorgverlening en dienstverlening in bepaalde complexen; 
 samenwerking/relaties tussen corporatie en commerciële dienstverleners (klussendiensten, 

bezorgfuncties winkels). 
 
In paragraaf 6.2 zijn de resultaten van een inventarisatie weergegeven. Met deze relaties is tevens een 
uitwerking van het programma van eisen voor het MFD/De woonzorgzone goed mogelijk. Daaruit kan ook 
bekeken worden welke gezamenlijke faciliteiten men wenst re realiseren. Hierbij kan gedacht worden aan: 
 receptie; 
 gemeenschappelijke infrastructuur; 
 gemeenschappelijk onderhoud schoonmaak etc; 
 gemeenschappelijke kantinefuncties e.d. 

 
In hoofdstuk 7 wordt al nader ingegaan op de samenwerking zoals de zorgorganisaties die voor ogen 
hebben aangezien deze samenwerking al wat verder is uitgewerkt.  
 
 
6.2   Voorlopige uitkomsten inventarisatie onder mogelijke participanten in 

woonzorgzone Hillegom 
 
 
In de onderstaande tabel zijn de voorlopige uitkomsten van de inventarisatie onder beoogd participanten 
weergegeven. Gevraagd is naar de interesse in het concept en wat verschillende organisaties komen 
brengen en komen halen in woonzorgzone. Tevens is op basis hiervan per organisatie/functie aangegeven 
met welke organisaties/functies er relaties zijn. Deels is er tussen organisaties nu al afstemming en 
samenwerking. Deels zal deze op basis hiervan kunnen ontstaan dan wel nader uitgewerkt worden 
aangezien participanten die gebruik gaan maken van het MFD in wisselende coalities iets met elkaar 
hebben.  
 
Een en ander betekent dat het veelal niet zo is dat alle partijen alles met elkaar samen doen, maar 
dat ze op bepaalde punten onderlinge meerwaarde hebben van elkaars nabijheid. 
 
Daarnaast is deze informatie een ingrediënt ten behoeve van de nadere uitwerking van het PVE (ten 
aanzien van het relatieschema en gezamenlijk te gebruiken ruimten bijvoorbeeld).  
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Tabel 6.1  Relaties o.b.v. inventarisatie (voorlopige resultaten): 
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Huisartsen  Deelname in HOED.  Samenwerking en interactie  
met eerstelijns en 
specialisten, en overige 
participanten; 
 een goede locatie. 

X X X X   X  X     

Tandartsen  tandheelkunde.  Delen van faciliteiten        X X     
Apotheken  Apotheek; 

 Organisatie van een 
AHOED. 

 Centrale positie in levering 
geneesmiddelen; 
 Huisartsen, wijkverpleging en 

specialisten. 

X      X  X     

Fysiotherapeuten  Behoud van 
mobiliteit; 

 Fysiofitness; 
 Breed pakket 

diensten. 

 Samenwerking met 
specialisten,  huisartsen en 
collega’s. 

X   X   X  X     

Sportschool  revalidatietraining.  Verdere uitbreiding 
dienstenpakket; 
 Samenwerking 

fysiotherapeuten. 

   X          

KBO  kennis  relaties         X     
Gezondheidscentrum/ 
Poli/MBC 

 Contacten met 
zorgaanbieders in de 
meest brede zin van 
het woord; 

 Specialisten/ 
specialistische zorg; 

 Middelen.  

 relaties; 
 zorgvoorzieningen.  

X  X X    X X     

Gezamenlijke 
faciliteiten 

  X        X X X   

Zorgaanbieders 
(HOZO, Zorgbalans, 
Hartenkamp en Valent) 

 intramurale en 
extramurale (inclusief 
specialistische zorg); 

 welzijnsactiviteiten; 
 maaltijdvoorziening; 
 servicediensten; 
 alarmering en 

alarmopvolging; 
 Algemeen 

maatschappelijk 
werk. 

 kennis en diensten op korte 
afstand; 

 geschikte zorgwoningen; 
 medische diensten en 

afstemming en 
verwijzingsmogelijkheden 
(mede i.r.t. realisatie 
ketenzorg); 

 voorzieningen algemeen; 
 commerciële diensten; 
 participeren in 

wachtlijstoverleg; 
 gezamenlijk gebruik bepaalde 

ruimten. 

X X X X X X X X X X X X X 

PAGO  Huisvesting/ 
woningen; 

 Middelen/grond. 

 Relaties, doelgroep 
 Goede zorgfaciliteiten voor 

zorgbehoevende klanten 

X       X X  X X X 

gemeente  Kennis; 
 Middelen. 

 goed en uitgebalanceerd 
voorzieningenniveau voor 
bewoners gemeente. 

       X X X  X  

psychologen  eerstelijns 
psychologie 

 samenwerking met 
huisartsen, fysiotherapie, 
psychiater(s) 

X   X          

EHBO  Kennis over veiligheid  Betaalbare lesruimte          X    
ANBO  Kennis over indeling 

woningen 
 Welzijn en zorg         X     
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Hoofdstuk 7 De eerste opzet van de organisatorische  
uitwerking van de partners in de zorg 

 
 
7.1  Keuze voor samenwerkingsvorm 
 
De partners in de zorg – HOZO, Valent en Zorgbalans Groep – stellen voor, om voor alle 
gemeenschappelijke activiteiten in de woonzorgzone Elsbroek-Zuid een partnership af te spreken (zie 
hoofdstuk 5). Deze keuze is ingegeven door de wens van deze organisaties om zelfstandigheid te behouden 
maar op die punten waar samenwerking en afstemming plaatsvindt, de afspraken duurzaam te borgen.  
 
Enige nuancering is echter wel noodzakelijk. De marktwerking in de zorg en daarmee samenhangende 
concurrentie maakt dat het  oprichten van een aparte organisatie niet is gepland. Wellicht is het aangaan 
van een samenwerkingsovereenkomst voor een aantal activiteiten noodzakelijk. De mogelijkheid en 
wenselijkheid hiervan zal nader onderzocht moeten worden. Daarmee wordt voorkomen dat de 
samenwerking en afstemming een vrijblijvend karakter krijgt. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de 
randvoorwaarden voor de samenwerking (paragraaf 7.2) en het samenwerkingsgebied (paragraaf 7.3) en 
wordt een aanzet tot uitwerking van de samenwerking beschreven (paragraaf 7.4). 
 
 
7.2  Randvoorwaarden voor de organisatorische samenwerking  
 
De organisatorische vormgeving moet zodanig geconstrueerd zijn, dat hieruit meerwaarde, synergie 
voortvloeit.  
 De organisatorische vormgeving moet de zorgketen gedachten bevorderen, zodat vloeiende 

overgangen van de ene zorgvorm naar de andere mogelijk zijn. Hier dienen ook de 
welzijnsvoorzieningen in opgenomen te worden. 

 De organisatie moet zowel inhoudelijk als financieel transparant zijn.  
 De organisatorische samenwerking moet zodanig opgezet zijn, dat er keuzevrijheid mogelijk is voor 

de cliënten die binnen de woonzorgzone hun zorg willen verkrijgen. 
 

De synergie voordelen van de partners in de zorg moeten zich zo mogelijk ook uitstrekken tot alle andere in 
de woonzorgzone acterende partners.  
 
Een belangrijke organisatorische randvoorwaarden is continuïteit. Immers instellingen binden zich 
met substantiële investeringen. De Wmo, die in 2007 is ingevoerd betekent een belangrijke 
verandering in de financieringsstromen van de instellingen. Een deel van hun dienstverlening kan 
niet meer worden afgesproken met het Zorgkantoor. Deze activiteiten worden aanbesteed door de 
gemeente. Deze ontwikkeling leidt voor een (groeiend) aantal activiteiten tot een blokkade in het 
kunnen maken van langjarige afspraken met de gemeente die de continuïteit van de instellingen 
voor deze activiteiten meer zouden kunnen waarborgen. Het aangaan van 
dienstverleningscontracten tussen gemeente en zorgpartijen is daarmee uitgesloten. 
 
 
7.3   Samenwerkingsgebied binnen de woonzorgzone t.b.v. de zware zorg intramuraal 

en thuis 
 
Voor het tot stand brengen van een op de vraag afgestemd aanbod is afstemming en samenwerking tussen 
verschillende partners binnen het werkgebied noodzakelijk. Het is overigens niet zo dat er nu geen sprake is 
van afstemming en het maken van afspraken. Het is de bedoeling dat in het kader van het veranderende 
speelveld van wonen, zorg en welzijn, nieuwe afspraken en samenwerkingsverbanden ontstaan binnen een 
geografisch beperkt gebied. Kracht van het concept moet zijn dat ondanks de keuzevrijheid die bewoners 
hebben, het samenspel van het beschikbare en nog te ontwikkelen aanbod leidt tot een meerwaarde voor 
de bewoners in de wijk. De keuze is dan alleen al om praktische redenen snel gemaakt. 



 
 
 
 

Zorgvisie 2008                                                                                                                                                                 Pagina 20                                                                                                                             

 

Woonzorgzone Hillegom, oktober 2008 

 
Met name i.v.m. de afspraken die de partners in de zorg moeten maken binnen de woonzorgzone, is het 
van belang om af te spreken welke complexen/gebieden er binnen de woonzorgzone onder de werkingsfeer 
van de afspraken zullen vallen. Dit zal ook het gebied zijn waarbinnen je alle zorg ook de 24-uurs 
bereikbare zorg, vanuit de woonzorgzone wil regelen. Vooralsnog is dit gebied als volgt gedefinieerd: 
 Alles wat gebouwd gaat worden op het terrein van Bloemswaard; 
 Bloemhof; 
 De toekomstige bebouwing op het huidige terrein van het Fioretti College en het annex gelegen 

terrein dat recent is gekocht door de woningstichting; 
 Himera en Maronia (waar mogelijk de Hartekamp huisvesting gaat krijgen); 
 Clusiushof; 
 Groot Veenenburg. 
 Olympus (waar Raamwerk een aantal verstandelijk gehandicapten huisvest) 

 
Bij de verdere uitwerking van de afspraken, kan het noodzakelijk zijn dat de vaststelling van wat precies tot 
het samenwerkingsgebied binnen de woonzorgzone behoort nog moet worden bijgesteld.  
 
 
7.4   Nadere uitwerking van de samenwerking 
 
In de woonzorgzone zullen de volgende drie zorgpartijen nadrukkelijk aanwezig zijn: 

1. HOZO intra- en extramuraal, van activiteiten en dienstverlening tot verplaatste verpleeghuiszorg 
(verpleegunit);; 

2. Valent van huishoudelijke zorg tot gespecialiseerde verpleging thuis; 
3. Zorgbalans intramurale psychogeriatrische verpleeghuiszorg in groepswoningen; 

 
Sinds kort zijn ook de Hartekampgroep en Raamwerk in beeld.  
 
 
Bestaande samenwerking tussen partijen: 
 
HOZO en Valent 
 aanvullende somatische verpleeghuiszorg in Bloemswaard en Parkwijk; HOZO is onderaannemer 

van Valent voor de huishoudelijke zorg in de Wmo (tot 1 jan. 2009) 
 Valent is tweede achterwacht alarmering HOZO extramuraal.  

 
HOZO en Zorgbalans 
 aanvullende psychogeriatrische verpleeghuiszorg in Bloemswaard. 

 
Valent en Zorgbalans 
 Zorgportaal Spaarne ziekenhuis. Dit is een centraal loket in het Spaarne Ziekenhuis waarin Valent 

en Zorgbalans participeren.  
 
 
Wenselijke uitbreiding samenwerking tussen de drie partijen: 
Momenteel is het zorgstelsel sterk in beweging. De marktwerking in de zorg is daar een hele belangrijke in.  
Dit zal in de nabije en verdere toekomst gevolgen hebben voor de wijze waarop verschillende vormen van 
dienstverlening worden omschreven. Nu nog is bijvoorbeeld verpleeghuiszorg een samenstel van functies 
en activiteiten, waar één gemeenschappelijk tarief tegenover staat. In de toekomst moet echter veel meer 
gedacht worden aan op maat gesneden zorgarrangement (zie onder andere de invoering van de ZZP zoals 
kort beschreven in paragraaf 2.2). Dit kan tot consequentie hebben, dat de aard van de 
producten/arrangementen waarover de samenwerking zich nu uitstrekt cq. waarbij de partijen de intentie 
hebben uitgesproken om te gaan samenwerken, zich in de toekomst wijzigt. Met andere woorden, de 
samenwerking zal zich voegen naar de richting van de verdere ontwikkeling van het zorgstelsel.  
 
Voor de zorgzone is samenwerking tussen zorgpartijen op een aantal terreinen wenselijk en mogelijk: 
 realisatie verpleegunit HOZO. Hierbij wordt door HOZO in eerste instantie gedacht aan Zorgbalans 

i.v.m. de huidige samenwerking op het gebied van psychogeriatrie; 
 inschakelen van elkaars deskundigheid, zoals gespecialiseerde verpleging, team chronisch zieken 

van Valent; psychogeriatrische deskundigheid, zoals het draagnet project van Zorgbalans; 
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deskundigheid op het gebied van activiteitenbegeleiding, voeding, technische- en facilitaire dienst 
van HOZO; 

 realiseren gezamenlijke achterwacht en nachtdienst voor de onplanbare zorg; 
 gezamenlijk opzetten van een oproeppool; 
 gezamenlijk gebruik van ruimten ondergebracht in het multifunctioneel dienstencentrum en 

voorzover dit meerwaarde oplevert, het gezamenlijk exploiteren van daaronder gebrachte 
activiteiten, zoals receptie en bedrijfsrestaurant. 

 
Het is wenselijk de bovengenoemde samenwerkingsgebieden verder uit te werken en te formaliseren.  
Daarnaast zij er wellicht nog enkel andere samenwerkingsvelden te bedenken. Daarbij verdient tevens de 
mogelijke samenwerking met de Hartekampgroep, Raamwerk en het gezondheidscentrum/De Poli 
nadere uitwerking. Dit zal in de uitwerking van de zorgvisie verder vormgegeven moeten worden.  
 
 
 
 

 


