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· Er dienden 30 initiatiefnemers een kandidaatdossier in; 

· Geografische spreiding: 

· 10 provincie Antwerpen 

· 6 provincie West-Vlaanderen 

· 5 provincie Vlaams-Brabant 

· 4 provincie Limburg 

· 3 provincie Oost-Vlaanderen 

· 1 stad Brussel 

· 1 zonder specifieke locatie.  

· 10 initiatiefnemers stelden zich kandidaat met een ontwerpteam, 7 onder hen beschikten reeds over ver 

gevorderde plannen voor de uitvoering van het project. 

· Lijst van kandidaten: 

1. Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo 

2. C.V. PEKA  

3. VZW Vijvens 

4. VZW SWV Woonzorgnet Dijleland 

5. VZW De Bazuin 

6. VZW Huis Perrekes 

7. VZW WZC Domino 

8. VZW De Korenbloem 

9. Turbozen Arch. / NV Corasen groep 

10. VZW Madosa 

11. VZW Sint-Monica 

12. Catharina Schepers 

13. VZW KMSI 

14. BVBA PragMani  

15. WZC Emmaüs 

16. NV Serviceflats Invest 

17. BVBA Wolfe 

18. VZW coda 

19. OCMW Mechelen 

20. WZC Sint-Vincentius 

21. VZW Lokaal Dienstencentrum Het 

Anker  

22. OCMW Dilbeek 

23. CVBA Dender Development  

24. UPC KU Leuven / UZ Leuven /UC St. 

Jozef Kortenberg / VZW Sint-

Annendael Grauwzusters Diest 

25. VZW Astor 

26. NV Belvi 

27. VZW De Hazelaar  

28. NV Ter Bleuk 

29. VZW Oase 

30. BVBA Avaronne
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· Alle 30 kandidaatdossiers zijn op 27 november 2012 gescreend op hun correctheid en conformiteit 

· Aanwezigen: 

· Christophe Cousaert  ................... Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden  

· Jeroen Dekeyser  .............................................................. Agentschap Zorg en Gezondheid (Ouderenzorg ) 

· Stijn De Vleeschouwer ...................................................................................... Team Vlaams Bouwmeester  

· Christel Van Langenhove ........................................................ Agentschap Zorg en Gezondheid (Thuiszorg) 

· De screening gebeurde in de kantoren van de Vlaams Bouwmeester, Grasmarkt 61, 1000 Brussel.  

· Alle 30 kandidaturen werden correct en conform met het reglement bevonden. 

· Alle projecten werden in vergelijkbaar verband weergegeven in een projectoverzicht. Dit overzicht werd aan de 

juryleden bezorgd op 12 december 2012. 

· De kwaliteitskamer voor de selectie van 10 kandidaten uit de 30 ingediende projecten vond plaats in het Atelier 

Bouwmeester op 18 december 2012 van 9.30u tot 12.00u 

· Voorafgaand aan de selectie wordt het huishoudelijk reglement voor de werking van de kwaliteitskamer 

Pilootprojecten Zorg goedgekeurd. 

· Aanwezigen: 

Peter Swinnen  .......................................................................................................... Voorzitter kwaliteitskamer  

Karine Moykens  .................................................................................................... Kabinet minister Vandeurzen  

Wivina Demeester  ............................................................................................................... Externe deskundige 

Janny Rodermond ................................................................................................................. Externe deskundige 

Chantal Van Audenhove ....................................................................................................... Externe deskundige 

Steven Adons  ............................................................................................Participatiemaatschappij Vlaanderen  

Christophe Cousaert  .......................... Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden  

Carine Saelens ....................................................................................................................... Ruimte Vlaanderen  

Veerle Van Der Linden  ........................................................... Agentschap Zorg en Gezondheid (Ouderenzorg )  

Christel Van Langenhove ............................................................... Agentschap Zorg en Gezondheid (Thuiszorg) 

Stijn De Vleeschouwer ............................................................................................. Team Vlaams Bouwmeester  

· Verontschuldigd 

Jeroen Dekeyser  .................................................................... Agentschap Zorg en Gezondheid (Ouderenzorg ) 

· Selectiecriterium 1 : Visie op het woonzorgconcept (lange termijn / korte termijn) en ambitieniveau  

· Selectiecriterium 2 : Gelaagdheid van het project 

· Selectiecriterium 3 : Innoverend vermogen en impact op lange en korte termijn.  

In de eerste selectieronde hebben alle selectiecriteria een wegingsfactor 3. 

· De beoordeling van de inzendingen werd voorbereid door de leden van de kwaliteitskamer. 

· Elk project krijgt voor elk van de selectiecriteria een score vanuit de doelstellingen van de pilootprojecten zorg: 

· 0 = onvoldoende (voldoet niet aan het ambitieniveau dat vandaag verwacht kan worden) 

· 1 = voldoende (beantwoordt aan het hedendaags ambitieniveau voor nieuwe projecten) 
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· 2 = goed (onderscheidt zich ten aanzien van het gangbare ambitieniveau en levert elementen voor 

vernieuwing) 

· 3 = zeer goed (is innovatief en hanteert een zeer hoog ambitieniveau) 

· Beoordeling in volgorde van indienen: 

 

 REGIONAAL ZIEKENHUIS SINT-TRUDO – CAMPUS SINT-ANNA - SINT-TRUIDEN 

 

· Deze inzending schetst de realisatie van een ketenstrategie voor de stad Sint-Truiden en het brengt alle 

partners in beeld, inclusief welke rol deze kunnen vervullen.  

· De initiatiefnemer wil via de pilootprojecten zorg een architecturale en stedenbouwkundige vertaling 

geven aan zijn ambities om een oude ziekenhuissite om te vormen tot een innovatief woonzorgconcept 

waarbij de zorgverlening wordt bekeken vanuit het (levenslang) wonen.  

· Het project heeft de ambitie om het strategisch plan voor de binnenstad (monumenten-as, 

mobiliteitsplan,...) mee te realiseren. Er worden verschillende publieke functies opgenomen in het 

programma en er is aandacht voor het voorzien van groene ruime voor de buurt.  

· Binnen de procedure zullen zowel het type woonzorg, het aantal woonzorgplaatsen en de architectuur 

verder worden bepaald. 

Selectiecriterium 1 - Score : 3 

· Het creëren van een innovatief woonzorgconcept  

· Transformeren van de site en het tot stand brengen van een ketenstrategie.  

· Facilitator van de zorgvoorzieningen in de regio door partnerschappen met actoren in de welzijnssector, 

de residentiële zorg en de thuiszorg. 

· Samenbrengen van verschillende woon- en zorgfuncties, het integreren van de specialistische expertise 

en focussen op wonen zonder zorg(en).  

· Naast de traditionele zorg voldoende aandacht voor de schakelfuncties met het accent op wonen, 

eerder dan op zorg 

Selectiecriterium 2 - Score : 3 

· Ontwikkelen van de ‘monumenten-as’ en het intra-muros trekken van de groene verbinding (o.a. 

openleggen van overkapte beek).  

· De woonzorgzone vervult een strategische rol in de doelstellingen. Dit wordt vertaald aan de hand van 

het woonzorgconcept, de publieke functies, de open ruimte en de link met de buurt.  

Selectiecriterium 3 - Score : 3 

· Doelstelling om de verschillende schakels van zorgbehoefte te faciliteren op het terrein en te bekijken 

vanuit de woonfunctie. 

· Het mengen van de woonzorgfunctie met publieke functies en de relatie te zoeken met functies uit de 

buurt. 

· De site vormt een strategisch onderdeel van de herwaardering van het stadscentrum 

Totale score  

 Selectiecriterium 1 Wf Selectiecriterium 2 Wf Selectiecriterium 3 Wf totaal 

score 3 3 3 3 3 3 27 

 

Feedback 

· Zeer waardevolle kandidatuur 

 

 PEKA / FUTURE ALL CARE LIVING SOLUTION – DILBEEK/GROOT-BIJGAARDEN  

 

· Het project is gelegen in het centrum van Groot-Bijgaarden, net buiten de Brusselse Ring.  

· Lokale zelfstandige verhuisde wegens plaatsgebrek uit de kern en wil een intergenerationeel 

woonzorgproject realiseren op de site.  

· Groot-Bijgaarden beschikt niet over aangepaste woonzorgvoorzieningen waardoor zorgbehoevenden 

moeten verhuizen.  

· Bijkomend op het zorgprogramma wordt voorzien in enkele ontbrekende functies voor de buurt 

(bibliotheek, polyvalente zaal, indoorpetanque,...) inclusief gedeelde ondergrondse parking om de 

parkeerdruk op het centrum te verlichten. 
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· Er wordt met veel aandacht gekeken hoe de site energie-efficiënt en op een ecologisch verantwoorde 

manier kan worden ontwikkeld. 

Selectiecriterium 1 - Score : 3 

· Project voor ouderen, medioren, jongeren en kinderen, mindervaliden, personen met een handicap,...  

· Kwetsbare mensen kunnen blijven wonen in hun gemeente.  

· Ouderen blijven ten dienste van de gemeenschap (actieve oudere bevolking met een meerwaarde voor 

de gemeenschap) en hun familie. Bovendien kunnen ze beroep blijven doen op diezelfde familie of 

vrienden voor het verstrekken van eerstelijnszorg. 

· Bijkomende zorg wordt gefaciliteerd. (Bijna) alle vormen van zorg moeten mogelijk zijn binnen de 

woongelegenheden die worden gebouwd.  

· Naast woongelegenheden worden ook de nodige diensten voorzien, zowel voor de site zelf als voor de 

bewoners van de gemeente. 

· De initiatiefnemer zal op basis van de resultaten van het ontwerpend onderzoek gesprekken aangaan 

met deskundigen op vlak van exploitatie. 

Selectiecriterium 2 - Score : 3 

· Een sterke gelaagdheid op vlak van intergenerationele relatie.  

· In het project worden verschillende zorg- en publieke functies voorzien die momenteel nog geen plaats 

hebben binnen de dorpskern. 

· De site en het beschreven project zijn van strategische waarde voor de leefbaarheid van de kern. Ze 

hebben de potentie om een leemte te vullen en een dynamiek te realiseren. 

Selectiecriterium 3 - Score : 2 

· Het bewerkstelligen van een mentaliteitswijziging met een open project (onzichtbaar maken) en 

opnieuw meer interactie tussen de generaties creëren.  

· Het project heeft binnen de schaal van de kern voldoende kritische massa om als katalysator te 

functioneren en de grens tussen wonen en zorg weg te verlagen. 

· Het realiseren van woongelegenheden die aanpasbaar zijn aan eventuele specifieke zorgbehoeften. 

Totale score  

 Selectiecriterium 1 Wf Selectiecriterium 2 Wf Selectiecriterium 3 Wf totaal 

score 3 3 3 3 2 3 21 

 

Feedback 

· Zeer waardevolle kandidatuur vanuit privaat opdrachtgeverschap 

· Potentieel grote meerwaarde op vlak van maatschappelijke verweving zorg 

 

 VZW VIJVENS - PROJECT WAEGEBRUGHE - KRUISHOUTEM 

 

· Voorontwerp is bijna afgerond. Het ontwerpteam (Sergison Bates Architects) werd geselecteerd binnen 

de Open Oproep procedure. Beperkte aanpassingen van de voorliggende plannen zijn nog mogelijk (de 

architectuur, indeling kamers, verhouding gang/kamers en de inrichting van het plein en eventuele 

park). De VZW verwacht tegen midden 2013 een bouwaanvraag in te dienen. 

· Project van VZW Vijvens (ouderenzorg) en VZW Heuvelheem (psychiatrische zorg). Renovatie van 

psychiatrische instelling als 3de campus van de VZW Vijvens. Organisatorisch sterke link met 

nabijgelegen WZC Home Sint-Petrus  

· Reeds een voorafgaande vergunning voor 15 dagverzorging, 60 WZC, 9 Kortverblijf, lokaal 

dienstencentrum. 

Selectiecriterium 1 - Score : 2 

· Nadruk op het creëren van een thuisomgeving.  

· De voorziene assistentiewoningen worden opgedeeld in 2 groepen, afhankelijk van de zorgbehoefte. 

· Differentiatie in oppervlakte, invulling, kamers,... tussen comfort- en standaardkamers. De kamers 

beschikken over een eigen voordeur maar evenzeer over een directe link naar het lokaal 

dienstencentrum. 

· Woonzorgconcept ligt vast in het programma. Bijkomend onderzoek naar opvang jong dementen 

· Antwoord bieden op complexe zorgvragen (bv ouderen die voor zorgbehoevende kinderen zorgen of 

personen met een beperking die behoefte hebben aan ouderenzorg).  
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· Ruimtelijke doelstelling is het creëren van een vanzelfsprekend stedelijk weefsels voor verschillende 

generaties door het aanleggen van het dorpsplein en het openstellen van het park. 

Selectiecriterium 2 - Score : 2 

· Combinatie van diverse vormen van ouderenzorg met nadruk op de thuisomgeving en levenslang 

wonen.  

· De kinderkribbe zorgt voor aansluiting bij de nieuwe school die naast het project is gelegen.  

· Het aanleggen van een nieuw plein en een publiek park moet een ruimtelijke link met de omgeving 

realiseren. 

· Organisatorisch is dit project sterk verweven met de 2 andere sites van de VZW. 

Selectiecriterium 3 - Score : 1 

· Het project streeft naar flexibiliteit om ook in toekomstige noden te kunnen voorzien. Hiervoor wordt 

nu gewerkt met een beredeneerde overmaat op de site.  

· Inspelen op complexe zorgvraagstukken.  

· Bijdragen tot een kernversterking en het samenbrengen van generaties. 

Totale score  

 Selectiecriterium 1 Wf Selectiecriterium 2 Wf Selectiecriterium 3 Wf totaal 

score 2 3 2 3 1 3 15 

 

Feedback 

· Divers zorgprogramma: gehandicapten, jongdementie,… 

· Mix van publieke functies (school, park, plein,…) 

· Project is reeds ver gevorderd, beperkte meerwaarde van de Pilootprojecten Zorg 

 

 VZW SWV WOONZORGNET DIJLELAND – KEYHOF - HULDENBERG  

 

· Huldenberg bestaat uit 5 kleine kernen in of rond de Dijlevallei. De kleine kernen verliezen inwoners en 

ouderen vinden er niet de geschikte zorg.  

· Keyhof wordt getransformeerd van een gesloten kloostersite tot een nieuw centrum voor de gemeente, 

een pleisterplaats waar het landschappelijk en cultureel kader wordt gewaarborgd.  

· BUUR maakte voor Keyhof een masterplan. Momenteel loopt de uitvoering van fase 1 (2 van de 3 

woongebouwen met 74 plaatsen woonzorg (naar een ontwerp van RDBM), serviceflats en 

assistentiewoningen).  

· Keyhof is een woonzorginstelling voor geestelijken. Deze groep slinkt en de nieuwe infrastructuur richt 

zich bijkomend naar ouderen uit de gemeente.  

· De site mag niet evolueren naar een loutere zorgsite. Daarom wordt ook residentieel programma 

voorzien (al dan niet in combinatie met zorg) 

· Dit residentieel programma moet architecturaal en stedenbouwkundig nog een plaats krijgen.  

Selectiecriterium 1 - Score : 3 

· De woonzorg wordt ontwikkeld op maat van de lokale behoefte met een mix van bewoners.  

· Het project neemt zowel het aspect zorg als het aspect wonen uit het sociaal beleidsplan op, ook die 

van (net) buiten de gemeente. Wonen : levenslang wonen, sociale en betaalbare flats voor 

alleenstaanden of jonge gezinnen, multi-generatie groepswonen. Zorg : verlenen van thuiszorg, sociale 

ontmoetingsplaats, intensieve zorg in kleinschalige woonomgeving, zorghotel, begeleiding voor 

personen met dementie of kinderen met beperkingen, palliatieve zorg en rouwbegeleiding. 

· Combinatie programma wonen en zorg met programma’s van culturele, recreatieve en toeristische aard 

(sportinfra, B&B, lokaal dienstencentrum, naschoolse en kinderopvang,...) 

· Binnen waardevolle landschappelijke kader met respect voor het bestaande patrimonium. 

Selectiecriterium 2 - Score : 3 

· Het project wil een woonzorg voorzien voor de mensen in en rond de gemeente. 

· Het wil de nood aan sociaal wonen opnemen om een mix van bewoners te realiseren op de site. 

· De site wordt verder open getrokken door het toevoegen van recreatieve en toeristische activiteiten 

(B&B, sporthal, horeca,...) 

Selectiecriterium 3 - Score : 2 

· De aanwezig elementen op de site worden aangegrepen om de site op te waarderen tot een nieuwe 

woon- en woonzorgkern voor de gemeente.  
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· Woonzorg wordt een belangrijke actor binnen de verdere ontwikkeling.  

· De site wordt opnieuw publiek en onderdeel van de samenleving. Het tracht ook in te spelen op de 

leegloop van de kernen door werk- en woongelegenheid in eigen streek te creëren.  

Totale score  

 Selectiecriterium 1 Wf Selectiecriterium 2 Wf Selectiecriterium 3 Wf totaal 

score 3 3 3 3 2 3 24 

 

Feedback 

· Waardevol project gezien architecturaal en ruimtelijk patrimonium 

· Uitgebreid programma 

· Maatschappelijke verweving 

 

 VZW DE BAZUIN - COHOUSING KORTRIJK - GULLEGEM 

 

· Cohousing Kortrijk is een project dat een cohousingproject wil realiseren in de rand rond Kortrijk.  

· Zorg integreren als een onderdeel van de filosofie van cohousing. Het gemeenschappelijk wonen draagt 

ook het zorgen voor ouderen in zich.  

· Ouderen maken deel uit van de leefgemeenschap of ouderen wonen in bij gezinnen uit de 

leefgemeenschap. Op deze wijze wordt een multigenerationeel project uitgewerkt.  

· De oudere komt terecht in een sociaal weefsel en levendige buurt. 

· De initiatiefnemer heeft een site op het oog binnen het project Langwater (onderhandelingen lopende).   

· Alexis Versele werd als ontwerpbureau onder de arm genomen door de initiatiefnemer om hem bij te 

staan bij de lopende onderhandelingen en de verdere uitwerking van het project. 

Selectiecriterium 1 - Score : 2 

· Cohousing wordt hier beschouwd als een intergenerationeel project.  

· De oudere komt niet in de ‘zorgsector’ terecht maar doet een beroep op de leefgemeenschap voor 

bepaalde vormen van zorg. Zelf verleent de oudere zorg voor kinderen uit de leefgemeenschap of kan 

de oudere een andere actieve rol vervullen binnen de gemeenschap. 

· Het cohousingproject houdt rekening met de toegankelijkheid, het zelfstandig wonen in gemeenschap 

en het inwonen bij een gezin aan de hand van een ‘supplementary room’ die tijdelijk kan worden 

bijgehuurd door de gezinnen (ook bv voor studerende kinderen). Zorg kan ook worden ingekocht. 

· Voor specifieke zorg worden er ook twee ‘service rooms’ ingebracht, dit zijn aangepaste kamers aan 

meer intensieve zorgbehoefte. 

Selectiecriterium 2 - Score : 2 

· Het cohousingproject houdt rekening met het integreren van zorg. De gelaagdheid dient dus ook vooral 

vanuit het aspect cohousing bekeken te worden. 

Selectiecriterium 3 - Score : 2 

· Het innovatieve situeert zich vooral rond de samenlevingsvorm.  

· Cohousing herstelt het sociaal weefsel en zorgt voor spontane intergenerationele ontmoetingen.  

Cohousing ontwikkelt het individu binnen de gemeenschap en biedt voordelen voor doelgroepen als 

kinderen (opvang, sociaal contact,...), ouderen (mantelzorg, zorgen voor...), duurzaam collectief 

bouwen,... 

· Cohousing maakt dat inwonende ouderen geen kans hebben tot vereenzaming en actief kunnen blijven 

binnen de leefgemeenschap. 

Totale score  

 Selectiecriterium 1 Wf Selectiecriterium 2 Wf Selectiecriterium 3 Wf totaal 

score 2 3 2 3 2 3 18 

 

Feedback 

· Cohousing is een element dat veel perspectieven biedt en voorlopig te weinig aan bod komt als 

mogelijke alternatieve woon- en ondersteuningsvorm in de zorgsector. 

· Kandidaatstelling is nog niet concreet genoeg op vlak van inplanting, ruimtelijke relatie met de wijk en 

de omgeving.  
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 VZW HUIS PERREKES - HUIS PERREKES - GEEL 

 

· Huis Perrekes heeft de plannen voor de uitbreiding klaar (Fase 1).  

· Biedt kennis aan om met de betrokken instanties (VIPA, Agentschap Zorg en Gezondheid, Vlaams 

Bouwmeester,...) te onderzoeken hoe de het zorgconcept van kleinschalig wonen voor personen met 

dementie zowel op het gebied van zorg, architectuur en ruimtelijke inplanting, gerealiseerd kan worden 

binnen het bestaande kader en eventueel als innoverend zorgmodel aanleiding kan geven voor een 

aangepast regelgevend kader.  

· Bijkomend wil Huis Perrekes samen met de verschillende partners en deskundigen het gesprek aangaan 

voor een verdere verdieping van de visie om te komen tot een ‘zorg’ die geïntegreerd is in ‘wonen’.  

· Samen met de andere actoren (MPI, huisvestingsmaatschappij, stad Geel,...) kan gekeken worden hoe 

deze filosofie maximaal kan vertaald worden in de ruimtelijke structuur van Oosterlo.  

· De levenskwaliteit van de inwoners, de bewoners, passanten, zorgverstrekkers,... vormt steeds het 

toetskader waarbinnen een verdere ontwikkeling dient te gebeuren. 

Selectiecriterium 1 - Score : 3 

· Context van kleinschalig, genormaliseerd wonen: op maat van de gebruiker met aandacht voor kwaliteit 

van relaties en integratie binnen de woon- en leefomgeving 

· Het ‘huis’ (samenspel van materiële en immateriële omgeving) zet aan tot participatie terwijl het 

tegelijkertijd verenigt, draagt en loslaat (holding environment). 

· Het materieel kader dient herkenbaar, structurerend, overzichtelijk, bruikbaar en ingebed in het dorp te 

zijn. Het project accentueert samenwonen in samenspraak met de familie en de bredere omgeving.  

· De dienstverlening is aanwezig/afwezig en faciliteert evenwichtsoefeningen tussen een zo groot 

mogelijke autonomie enerzijds en maximale veiligheid en geborgenheid anderzijds. 

· Verticale en horizontale samenwerking en ontschotting realiseren (Samenwerking scholen, culturele 

centra, huisvestingsmaatschappij, handelszaken, verenigingen.)  

· Ambitie om thuiszorg-aanvullende en -ondersteunende diensten (zorgpension en assistentiewoningen) 

en kinderopvang op te starten. 

Selectiecriterium 2 - Score : 2 

· Het project en de missie van Huis Perrekes is relevant op alle aspecten van de samenleving.  

· Het doortrekken van het dagelijkse leven en functioneren in de diensten en de voorzieningen maakt dat 

Huis Perrekes de maatschappij in de zorg doortrekt, waardoor de zorg onzichtbaar wordt. De 

gelaagdheid van de maatschappij krijgt een plaats in de voorziening. 

Selectiecriterium 3 - Score : 3 

· De zorgverlening gebeurt op maat van elk individu door mensen op hun best mogelijke manier in te 

zetten.  

· De doelstelling en het effectief omzetten van de doelstelling om de zorgvoorziening te verweven in de 

dorpskern maakt zorg onzichtbaar.  

· De zorgvoorziening wordt ingeplant in de kern en de zorg wordt onzichtbaar. 

Totale score  

 Selectiecriterium 1 Wf Selectiecriterium 2 Wf Selectiecriterium 3 Wf totaal 

score 3 3 2 3 3 3 24 

 

Feedback 

· Waardevol onderzoek voor fase 2 

· Niet 100% duidelijk waar de regelgeving niet aansluit bij het te realiseren concept. 

· Het breed toepasbaar maken van de inzichten die reeds zijn opgedaan moet een ambitie zijn. 

 

 VZW WZC DOMINO – TOGETHER - GENT 

 

· De VZW is een woonzorgcentrum dat 2 woonzorgcentra bezit en uitbaat.  

· De omvorming van een ongebruikt ziekenhuis tot woonzorgcomplex en studentenkamers.  

· Overleg en het lokaal sociaal beleidsplan tonen een gebrek aan studentenhuisvesting en 

woongelegenheden voor ouderen in Gent. Dit project komt tegemoet aan beide in een 

intergenerationeel project.  

· De initiatiefnemer brengt studenten die meerwaarde zoeken en zorgbehoevende ouderen samen.   
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· De VZW voorziet begeleiding van studenten. Er wordt voorkeur gegeven aan studenten uit de 

zorgsector. 

· De voorzieningen voor de ouderen en de studenten (wassalon, restaurant, ondergrondse parking,...) 

komen ook ten dienste van de buurt. 

· Het hergebruik en de renovatie van een bestaand en jong gebouw biedt voordelen op vlak van kostprijs, 

ruimtegebruik en doelpubliek 

· De aanpassingen aan het gebouw situeren zich vooral op het  vlak van inrichting van de binnenruimte en 

op het vlak van het vernieuwen van de technieken 

Selectiecriterium 1 - Score : 2 

· Het zorgconcept bestaat uit een opdeling van lichte en zware zorg waarbij de lichte zorg wordt 

opgenomen door de inwonende studenten. De zwaardere zorg en de begeleiding van de studenten 

gebeurt door professionele zorgverleners.  

· Het project heeft als doelstelling het verhogen van het sociaal contact, eerder dan het overnemen van 

de zorg door de studenten.  

· De infrastructuur richt zich ook naar de ouderen in de omgeving (+/- 500 ouderen) zij kunnen ook 

gebruik maken van de gemeenschappelijke faciliteiten. 

· Vereenzaming van de ouderen tegen gaan en studenten, naast huisvesting, ook een meerwaarde bieden 

in de persoonlijke of academische ontwikkeling. 

· De verlening van de eigenlijke zorg wordt opgenomen binnen de VZW, naar analogie met de andere 

zorgvoorzieningen die ze uitbaat. 

Selectiecriterium 2 - Score : 2 

· Huisvesting van ouderen en studenten in de stad aanpakken.  

· De dienstverlening richt zich naar inwonende ouderen, studenten en ouderen in de buurt. 

· De initiatiefnemer gaat de uitdaging aan om een huisvestingsprobleem te verkleinen en jongere 

generaties vertrouwd te maken met ouderenzorg. 

Selectiecriterium 3 - Score : 2 

· Huisvesten van beide generaties zorgt voor een sociaal contact, meer begrip, een afzonderlijke dimensie 

in de ontwikkeling van de jongeren en een maatschappelijke meerwaarde. Het project biedt 

opportuniteiten binnen de opleiding van de studenten en betekent een meerwaarde voor de 

inwonenden en de inwoners van de buurt. 

· Dit initiatief kan een repetitief karakter krijgen en bijdragen aan de oplossing voor ouderen- en 

studentenhuisvesting in steden. 

· Het project draagt bij tot de vermaatschappelijking van de zorg en de sociale rol die 

onderwijsinstellingen kunnen vervullen. 

Totale score  

 Selectiecriterium 1 Wf Selectiecriterium 2 Wf Selectiecriterium 3 Wf totaal 

score 2 3 2 3 2 3 18 

 

Feedback  

· De kwaliteitskamer vindt dit een zeer creatief en origineel idee dat tegemoet komt aan de 

stedenbouwkundige context van leegstaande infrastructuur in steden.  

· De kwaliteitskamer is echter van oordeel dat dit initiatief beter eerst wordt getoetst op een kleiner 

schaalniveau zodat de wisselwerking tussen beide doelgroepen beter kan worden ingeschat.  

· Het is misschien zinvol om bijkomende synergiën te zoeken die de relatie tot de wijk kunnen versterken 

(zowel op functioneel als op ruimtelijk vlak).  

 

 VZW DE KORENBLOEM – HET PORTIEK – KORTRIJK 

 

· Het projectgebied is gelegen in het centrum van Kortrijk en bevat onder andere 2 beschermde 

woningen, een woonzorgcentrum, een park,... .  

· Het project omvat de renovatie en de herbestemming van de 2 beschermde woningen en een 

nieuwbouw. Het bouwprogramma staat ten dienste van een kenniscentrum ‘wonen en zorg voor 

jongdementie’ (al dan niet ouder dan 65) en van een verdere verweving van het centrum met de buurt. 

· In de portiekwoning komen 15 plaatsen dagverzorging voor jongdementerenden samen met een lokaal 

dienstencentrum.  
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· De nieuwbouw biedt plaats aan +/-5 kortverblijf woongelegenheden en +/-10 zorgflats voor koppels 

met 1 partner met jongdementie. 

· Er worden 30 woonzorggelegenheden voorzien volgens kleinschalig genormaliseerd wonen. 

· In een latere fase wil men een nieuwbouw voor personen met beroertezorg, de renovatie van het 

bestaande woonzorgcentrum en een visie op het noordelijke gedeelte van het park realiseren. 

· De VZW acht een samenwerking met onder andere de kinderopvang, de scholen, de buurtwinkel, het 

parochiaal centrum, de mutualiteit, de kapper, de bakker,... mogelijk. 

Selectiecriterium 1 - Score : 3 

· Realiseren van kleinschalige zorgentiteiten, waar wonen en zorg sterk met elkaar verweven zijn. 

· Klemtoon vanuit de residentiële setting op de zorg aan huis, zowel voor bewoners als omwonenden 

(community care).  

· Zelfstandig levenslang wonen staat centraal met zorgondersteuning vanuit de zorgaanbieder.  

· Wonen met een eigen voordeur, huisnummer,... en zorg binnen handbereik en op afroep (kortverblijf, 

nachtopvang, crisisopvang, mindervalidenvervoer, zorgcoördinator, vrijwilligers, dagcentrum,...) 

· Het Portiek is een centrum voor de buurt met ontmoetingsruimte, kenniscentrum en erkend 

dienstencentrum.  

· Het doorloophuis (nieuwbouw) zal bijkomend fungeren als lokale dienstverlening naar de buurt 

(consultatieruimte wijkarts/K&G, kapster, restaurant, verenigingslokaal, zitdag zorgcoördinator,...) 

· De tuin verbindt alle diensten op de site zodat zorg op maat, aan huis en op vraag kan geleverd worden. 

· De Korenbloem wil zorginnoverend en zorgondersteunend zijn, de huidige werking verruimen, werken 

op maat van de bewoners en fungeren als een buurthuis 

· De initiatiefnemer stelt voor om gebruik te maken van ‘zwevende woonzorgbedden’ voor het verlenen 

van hulp voor een korte periode in de directe omgeving van De Korenbloem. 

Selectiecriterium 2 - Score : 3 

· Inzetten op wonen als een ondersteunen van het ‘wonen met zorg’ zodat mensen zo lang mogelijk 

zelfstandig kunnen wonen, ook binnen het residentiële, met focus op subgroepen (bv dementie). 

· De link met de buurt en de zorgvoorziening voor de buurt is van zeer groot belang. De sociale dimensie 

en de samenwerking met buurtpartners komt uitgebreid aan bod. 

· Het centrum omvat een waardevol groen bouwblok met 2 monumenten in het centrum van Kortrijk. Dit 

project stelt ook ambities op vlak van de ruimtelijke ontwikkeling van de site. 

Selectiecriterium 3 - Score : 2 

· Benaderen van zorg vanuit de woonfunctie, de buurt en het aanwezige patrimonium is ambitieus. 

· De doorgedreven samenwerking met de buurt kan vernieuwend werken op vlak van zorgverlening en 

het creëren van meerwaarde. De zorginstelling is hier trekker van het buurt-zorgoverleg. 

· Er wordt specifiek ingezet op jongdementie. Het uit te bouwen kenniscentrum, inclusief de woon-, 

verblijf- en zorgfunctie kan tot nieuwe inzichten leiden. 

Totale score  

 Selectiecriterium 1 Wf Selectiecriterium 2 Wf Selectiecriterium 3 Wf totaal 

score 3 3 3 3 2 3 24 

 

Feedback 

· Sterke verweving van de werking met de buurt, mogelijkheden om werking nog meer open te stellen 

voor omliggende wijk 

· Breed gedragen werking 

· Ambitie om monumenten op te nemen in de dagelijkse werking  

 

 TURBOZEN ARCHITECTEN / CORASEN – CLOSE THE LOOP - AALTER 

 

· De initiatiefnemers willen onderzoeken hoe bestaande villawijken kunnen worden gereactiveerd door 

het inbrengen van zorg en andere vitale functies.  

· Het gaat om het aanpassen, uitbreiden of herindelen van bestaande woningen en hun omgeving. 

· De resultaten van deze studie kunnen richtinggevend zijn voor het beleid. 

· Er is nog geen concrete locatie voor dit project. 

Selectiecriterium 1 - Score : 2 
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· Aanpassen van bestaande villawoningen naar woningen aangepast aan levenslang wonen en een ander 

ruimtegebruik 

· Een mogelijke introductie van kangoeroewonen met geïntegreerde zorg om de ruime villa optimaler in 

te vullen. 

Selectiecriterium 2 - Score : 1 

· Generieke oplossingen voor het aanpassen van individuele woningen en woonomgevingen aan een 

stijgende zorgbehoefte. 

Selectiecriterium 3 - Score : 2 

· Het leveren van oplossingen voor de toenemende zorgbehoefte en de groter wordende leegstand van 

overgedimensioneerde woningen. 

Totale score  

 Selectiecriterium 1 Wf Selectiecriterium 2 Wf Selectiecriterium 3 Wf totaal 

score 2 3 1 3 2 3 15 

 

Feedback 

· Biedt interessante perspectieven voor een bepaalde stedenbouwkundige context (villawijken met grote 

woningen) 

· Te weinig kritische massa om te vertalen naar een ruimer toepassingskader buiten de specifieke 

ruimtelijke context van het project. Enkel bruikbaar in bestaande villawijken met een beperkte 

maatschappelijke verweving van zorg. 

 

 VZW MANDOSA – ANTWERPSE DOVEN – ZONDER LOCATIE 

 

· De initiatiefnemer is op zoek naar een nieuwe locatie voor het te klein geworden clubhuis. Met dit 

clubhuis moet er ook een woonzorgcentrum voor doven en slechthorenden worden gebouwd. 

Selectiecriterium 1 - Score : 1 

· Het creëren van een woonzorgcentrum waar doven en slechthorenden verzorgd worden door doof of 

slechthorend personeel. Dit creëert zowel zorgplaatsen als tewerkstelling voor doven en 

slechthorenden. De inrichting kan afgestemd worden op het gebrek aan goed gehoor (veel ramen - 

oogcontact, glazen lift, webcams,…) 

Selectiecriterium 2 - Score : 1 

· Zorgverlening voor doven 

Selectiecriterium 3 - Score : 2 

· Zorgverlening en een werkomgeving op maat voor doven en slechthorenden kan een meerwaarde zijn 

voor de doelgroep 

Totale score  

 Selectiecriterium 1 Wf Selectiecriterium 2 Wf Selectiecriterium 3 Wf totaal 

score 1 3 1 3 2 3 12 

 

Feedback 

· Projectdossier omvat weinig informatie over de ambitie op ruimtelijke, architecturaal en zorgvlak 

· Te weinig concreet 

 

 VZW SINT-MONICA – ZORGKNOOPPUNT ROSE MARIJN / OCTOPUS – OOSTENDE 

 

· Nieuwe voorziening ontwikkelen op vrijgemaakte site met een maximale diversiteit en flexibiliteit naar 

wonen en zorg voor bewoners, personeel, bezoekers en de buurt.  

· Bijdragen aan een positieve beeldvorming omtrent ouderen en een integratie van de ouderenzorg in het 

maatschappelijk weefsel.  

· De initiatiefnemer hoopt via de procedure PPZ het project open te trekken, verder dan wat momenteel 

binnen het regelgevend kader mogelijk is. 

· Voorzien van wonen en zorg op maat en zo flexibel mogelijk, maximaal openstellen naar de buurt 

(publieke dienstverlening en infrastructuur).  

· Ondersteuning van het personeel en het personeelsbeleid is een belangrijk aandachtspunt. 

Selectiecriterium 1 - Score : 3 
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· Toegankelijk zorgknooppunt in een aangename omgeving realiseren met aanbod van occasionele en 

residentiële zorg- en woonvormen (zorgdorp). 

· De dienstverlening (verpleegkundige zorgen, tandartsconsult, strijkdienst, poetsdienst, kine, maaltijden, 

...) staat open voor iedereen (ook mensen uit de buurt/omgeving).  

· Het restaurant en de cafetaria realiseren mee de maatschappelijke verwevenheid. 

· Omkaderd wonen is sectoroverschrijdend (personen met een handicap, psychiatrische patiënten) en 

gericht op de verwachtingen van de bewoners eerder dan zich te richten op de regelgevende kaders. 

· Het centrum voor kortverblijf voor tijdelijke/crisisopvang voor ouderen met extra ondersteuning. 

· Het woonzorgcentrum streeft naar flexibiliteit en maximaal welbehagen van de bewoner. Inleun- of 

kangoeroewoningen staan ter beschikking van mantelzorgers. 

Selectiecriterium 2 - Score : 2 

· Aanbieden van flexibele zorg en wonen met maximale verweving met de buurt door het aanbieden van 

een breed scala aan publieke diensten.  

· Open lijn met andere zorgactoren (OCMW, ziekenhuis, thuiszorg, huisartsen,...) 

· De infrastructuur moet aansluiten bij het personeelsbeleid en moet aansluiten bij de doelstellingen van 

de innovatieve arbeidsorganisatie 

· Het centrum maakt deel uit van de wijk en realiseert op zijn terrein een park dat deel uitmaakt van het 

‘Groen Lint Oostende’ 

· Het restaurant op het dak van het gebouw geeft ook een uniek zicht op zowel de zee als de nabijgelegen 

luchthaven. 

Selectiecriterium 3 - Score : 2 

· Het inbedden van de zorg in een leefgemeenschap en de zorginstelling als dienstverlener naar de buurt.  

· Het streven naar flexibele zorg en wonen waarbij er buiten het wetgevend kader kan gedacht worden in 

functie van de leefkwaliteit van de oudere. 

Totale score  

 Selectiecriterium 1 Wf Selectiecriterium 2 Wf Selectiecriterium 3 Wf totaal 

score 3 3 2 3 2 3 21 

 

Feedback 

· Waardevolle site op de overgang tussen bebouwd en open gebied 

· Sterke ambitie om de wijk en de omliggende ruimte maximaal te betrekken 

 

 CATHARINA SCHEPERS – DE ZORGBRASSERIE - BREE 

 

· Een Zorgbrasserie als inclusieve plek waar een beroep kan gedaan worden op tijdelijke eerstelijnszorg. 

· Zorg à la carte in een gemoedelijke en laagdrempelige omgeving.  

· Ontmoetingsplaats met verbruiksruimte die  bijdraagt tot de levendigheid van de (kleine) woonkern. 

· De privé-initiatiefnemer wil de eigen site ontwikkelen als een zorgbrasserie vanuit een sociaal-

maatschappelijke doelstelling voor de mensen in de buurt. Bij welslagen kan gekeken worden of dit 

concept te kopiëren is naar andere, landelijke kernen in Vlaanderen zodat op een brede basis 

eerstelijnszorg kan verzekerd worden. 

· De initiatiefneemster is zelf actief in de zorgsector en komt dagelijks in aanraking met de noden binnen 

de zorg. Vanuit haar familiale achtergrond wenst ze haar oude hoeve in het centrum in te zetten voor 

‘zorg’ en ‘opvang’ en om de dynamiek in de lokale samenleving te vergroten. 

· De zorgbrasserie is een privaat initiatief dat vertrekt vanuit een sociaal engagement waarbij rendement 

belangrijker is dan winst. 

Selectiecriterium 1 - Score : 1 

· Bevolking wordt ouder en mantelzorgers schaarser. Sociaal contact is niet meer vanzelfsprekend en in 

kleine kernen is niet altijd de zorg op maat aanwezig. De zorgbrasserie is een ontmoetingsplaats waar 

eerstelijnshulp kan verleend worden en waar bewoners beroep kunnen doen op diensten rond opvang 

en zorg.  

· De thuishulp kan hier een uitvalsbasis krijgen en is er nachtdienst aanwezig. De brasserie heeft ook een 

doorverwijsfunctie. 

· Iedereen is welkom en vrijwilligers kunnen instaan voor de werking van de brasserie (eventueel tegen 

zorgpunten). 
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Selectiecriterium 2 - Score : 2 

· De zorgbrasserie is een laagdrempelig centrum voor zorg en opvang in de vorm van een brasserie. 

· Het is een ontmoetingsplek in het dorp waar iedereen, en zeker ouderen, terecht kunnen met vragen, 

kleine zorgnoden of bijstand bij de dagelijkse dingen. 

· De zorgbrasserie vormt ook een rustpunt in het fiets- en wandelroutenetwerk in de provincie. Ook 

lokale bevolking en passanten kunnen de brasserie gebruiken als een ontmoetingsplek. 

Selectiecriterium 3 - Score : 2 

· Het concept draagt bij tot de vermaatschappelijking van de zorg. Het richt zich naar sociaal contact en 

laagdrempeligheid via de typologie van een brasserie. Hierdoor lijkt de ‘zorg’ ondergeschikt of 

onzichtbaar, maar is ze wel aanwezig.  

· Het is een concept dat, afhankelijk van de context, kan herhaald worden in andere kleine kernen of 

wijken. 

Totale score  

 Selectiecriterium 1 Wf Selectiecriterium 2 Wf Selectiecriterium 3 Wf totaal 

score 1 3 2 3 2 3 15 

 

Feedback 

· Onzichtbare zorg die bovendien dorpskernversterkend werkt 

· Kleinschalig inclusief initiatief dat vanuit een sociaal-maatschappelijke betrokkenheid een aantal 

ondersteunende diensten dicht bij de gebruiker wil brengen. 

· Meer onderzoek nodig naar kostprijs van de zorgverlening, wie zal de zorg verstrekken, kostprijs van de 

werking,… 

 

 VZW KMSI – ZORGCAMPUS DE WINDE – VEERLE LAAKDAL 

 

· Het woonzorgcentrum De Winde wordt uitgebreid en aangevuld met een dagcentrum, 

assistentiewoningen, een lokaal dienstencentrum in samenwerking met de gemeente en een zorghotel 

in het kasteel.  

· Het scheiden van wonen en zorg, het zelfstandig laten wonen van ouderen en de zorgverlening op maat 

zijn uitgangspunten.  

· Zorgcentrum waarbij de nieuwe zorgverlening wordt geïntegreerd in het park. Het park kan dan net als 

het dienstencentrum open staan voor de bewoners en de inwoners uit de gemeente. Bovendien vormt 

het project de link tussen de kern en het achterliggende natuurgebied. 

· De initiatiefnemer heeft speciale aandacht voor het opvangen van psychiatrische ouderen. 

Selectiecriterium 1 - Score : 2 

· Aandacht voor mantelzorgers: voorzien van dagopvang en het integreren van thuiszorg in 

assistentiewoningen of het woonzorgcentrum.  

· Dienstencentrum in samenwerking met de gemeente.  

· Continue, comfortabele en veilige leefomgeving.  

· Zorg op maat ook voor residentiële bewoners.  

· Samenwerking met het OPZ Geel voor opvang van psychiatrische ouderen.  

· Het zorghotel wordt ondergebracht in het kasteel en vangt mensen op die uit het ziekenhuis komen 

maar thuis niet over aangepaste zorg beschikken. Ook koppels kunnen hier terecht als de mantelzorger 

even wil ontlast worden van de zorg voor zijn zorgbehoevende partner. Zo kan het woonzorgcentrum 

vrij gehouden worden voor de zware zorgprofielen. 

Selectiecriterium 2 - Score : 2 

· Gediversifieerd zorgaanbod leveren afgestemd op het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van de 

ouderen.  

· Bij het ontwikkelen zorgcampus is er aandacht voor publieke ruimte en landschappelijke integratie. 

· De band met de buurt wordt aangehaald door een  dienstencentrum en een publiek park te voorzien. 

Selectiecriterium 3 - Score : 1 

· Het aanbieden van zorg op maat en het voorzien van woongelegenheden afgestemd op de 

zorgbehoefte van de ouderen 
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Totale score  

 Selectiecriterium 1 Wf Selectiecriterium 2 Wf Selectiecriterium 3 Wf totaal 

score 2 3 2 3 1 3 15 

 

Feedback 

· Aandacht voor publieke ruimte en parkaanleg 

· De kwaliteitskamer is van mening dat er nog teveel binnen de grenzen van een woonzorginstelling 

wordt gedacht. Het project kan bijkomend aan waarde winnen als er bijkomende programma’s worden 

toegevoegd anders dan woonzorgprogramma’s. Het mengen met private woningbouw kan de 

maatschappelijke verweving verder versterken. 

 

 BVBA PRAGMANI – WOONPROJECT MET ZORG EN DIENSTVERLENING - BOOISCHOT 

 

· De projectsite is een kasteeldomein dat door VZW Kempens Landschap is aangekocht. Het kasteel is een 

beschermd monument en het omliggende landschap is een ankerplaats/erfgoedlandschap.  

· Via PPS het park publiek toegankelijk maken, het historisch waardevol landschap versterken en de site 

te ontwikkelen als woonzorgzone.  

· PragManl staat in voor de oprichting en de uitbating van de infrastructuur. Enerzijds de renovatie en 

herbestemming van het kasteel en de remise (herbestemming, renovatie, nieuwbouw). Anderzijds de 

oprichting van gemeenschapsvoorziening op onbebouwde site.  

· Het project past binnen structuurplan en opgemaakt RUP. Dit RUP bepaalt zowel de 

landschapsontwikkeling als de organisatie van de site. 

Selectiecriterium 1 - Score : 2 

· Doelstelling is het tegengaan van het versplinteren van de verschillende doelgroepen en toch hun 

kleinschaligheid te laten koesteren.  

· Realiseren door het samenbrengen van de verschillende doelgroepen en woonvormen om zo kritische 

massa (draagvlak en afzetmarkt) te creëren en een persoonlijke zorg op maat mogelijk te maken.  

· Ondersteuning bieden aan bewoners via gemeenschappelijke huiselijkheidsdiensten.  

· Heist-op-den-Berg heeft bijna geen woongelegenheden voor gehandicapten.  

· Het doelpubliek is zeer breed: “mensen die nood hebben aan wonen met omkadering van zorg en 

diensten”.  

· Geborgenheid, verbondenheid en huiselijkheid staan centraal bij de bouw en inrichting van de 

infrastructuur en het verlenen van zorg. 

· Het concrete programma van wonen en zorg is onderwerp van het ontwerpend onderzoek 

Selectiecriterium 2 - Score : 2 

· De verschillende partners vertrekken elk vanuit hun specifieke kerntaak: landschapsontwikkeling, 

monumentenzorg en woonzorg. Ze vinden elkaar in dit projectgebied en deze opdracht.  

· Naast het voorzien van een woonfunctie met ondersteunende zorg wordt ook het park publiek gemaakt 

en wordt er een beheerplan opgesteld. 

Selectiecriterium 3 - Score : 2 

· Het herbestemmen van waardevol patrimonium tot woonzorgzone.  

· Publiek toegankelijk maken van parkgebied met meerwaarde voor bewoners en omwonenden.  

· PPS binnen landschapsontwikkeling en zorg. 

· Het onderzoek naar gecombineerde woonvormen kan ook model staan voor eventuele andere 

projecten 

Totale score  

 Selectiecriterium 1 Wf Selectiecriterium 2 Wf Selectiecriterium 3 Wf totaal 

score 2 3 2 3 2 3 18 

 

Feedback 

· Herbestemming van erfgoed en landschapszorg gerealiseerd via een PPS-procedure. Waardevolle 

invalshoek gezien de vernieuwing bij het opdrachtgeverschap 

· Inzicht in het zorgconcept niet duidelijk genoeg om de ruimtelijke vertaling te kunnen inschatten naar 

gebouwde/gerenoveerde infrastructuur. 
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· Gewenste schaalvergroting versus de identiteit van de bestaande gebouwen en omgeving 

 

 VZW EMMAÜS – TEN KERSELAERE VILLAGE – HEIST-OP-DEN-BERG 

 

· In de lijn van het zorgstrategisch plan voor ten Kerselaere en de realisatie van de woonzorgwijk d’Oude 

Molen plant Ten Kerselaere een uitbreiding onder de vorm van 3 nieuwe urban villa’s.  

· Plannen zijn opgemaakt door Daniël Van Doorselaer en Atelier Kempe Thill.  

· De nieuwe urban villa’s zijn dusdanig ingevuld dat de woningen flats kunnen worden en de flats 

woningen, afhankelijk van de behoefte. Met de assistentiewoningen wordt de laatste muur gesloopt 

tussen de thuiszorg en de ouderenzorg en met de zorgflats wordt gestreefd naar meer autonomie en 

privacy. Bovendien voldoen de zorgflats aan RVT-erkenningsnormen en aan de erkenningsnormen voor 

assistentiewoningen, waardoor deze flexibel kunnen worden ingezet. De urban villa’s garanderen een 

maximale toegankelijkheid door hun rechtstreekse link met het openbaar domein. 

·  De uitbreiding wil zich inbedden in een groene, multi-generationele en diverse woonzorgwijk 

(aansluitend op andere zorgvoorzieningen en sociale woonwijk) en een samenwerking realiseren tussen 

de verschillende zorgpartijen (OCMW, Ter Kerselaere, thuiszorgdiensten,...) 

· De initiatiefnemer hoopt via de pilootprojecten het bestaande concept en de opgemaakte plannen nog 

verder te verdiepen en te verbeteren. Het project gaat vermoedelijk in aanbesteding in het najaar 2013 

Selectiecriterium 1 - Score : 2 

· De doelstelling om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. De gerealiseerde nieuwbouw en 

zorgnetwerk biedt hiervoor alle mogelijkheden. 

· Omdat het wooncomfort in een bestaande serviceflat niet voldoet moet er een nieuwe levensloop-

bestendige woonvorm worden gecreëerd : de assistentiewoning. Bewoners hebben hier geen  

residentiële zorg nodig maar wel toezicht of begeleiding. Het gaat om mensen met een verminderd 

vermogen, cognitief functioneren,... m.a.w. actieve bewoners met nood aan beschermd wonen. 

· Het is een samenwerking van thuiszorgvoorziening, thuiszorgondersteunende en residentiële 

voorzieningen. 

· Eventueel kan er in een latere fase nog een 4e urban villa worden gerealiseerd op de gronden van het 

huidige PVT Schorshaegen. Hierbij kan ook de inplanting van een sociaal restaurant, huisartsenwacht-

post, dienst voor aanvullende gezinszorg, thuisverpleging,... worden onderzocht. 

Selectiecriterium 2 - Score : 2 

· De uitbreiding kadert in het verder realiseren van een woonzorgwijk.  

· Er wordt getracht om alle zorgverlenende diensten op een onzichtbare manier in te passen in de wijk.  

· Samen met de andere zorgverlenende partners kan zo gewerkt worden aan de uitbouw van het 

woonzorgnetwerk.  

· Naast de nieuwbouw wordt ook gestreefd naar een publieke toegankelijkheid van de site als doorgang 

naar het natuurgebied. 

Selectiecriterium 3 - Score : 2 

· Het maximaliseren van het comfort, van de zelfstandigheid en van de privacy met de mogelijkheid om 

zorg te integreren.  

· Dit project realiseert een flexibele vorm van zorgflats en assistentiewoningen zonder het karakter van 

het zelfstandig en kleinschalig wonen te verliezen. 

· De inpassing van de infrastructuur en de werking binnen het grootschaliger zorgnetwerk biedt garanties 

naar een kwalitatieve en op maat geleverde zorgverlening. 

Totale score  

 Selectiecriteria 1 Wf Selectiecriteria 2 Wf Selectiecriteria 3 Wf totaal 

score 2 3 2 3 2 3 18 

 

feedback 

· Een voorbeeld van vernieuwde woontypologie voor ouderen waarbij een woning zowel kan fungeren als 

assistentiewoning en als woonzorgwoning 

· Maatschappelijke en ruimtelijke verweving van zorg 
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· Project is reeds ver gevorderd waardoor de mogelijke meerwaarde van de procedure van de 

Pilootprojecten Zorg beperkt zal zijn. 

 

 NV SERVICEFLATS INVEST – PROGRAMMA KANGOEROE- EN ASSISTENTIEWONINGEN – ZONDER LOCATIE 

 

· Realisatie en financiering van een meervoudig, geografisch gespreid programma van kangoeroe-

assistentiewoningen (groepswoningen voor ouderen en jonge gezinnen, met een mix van sociale en 

gewone assistentiewoningen) 

· De initiatiefnemer vertrekt vanuit de noodzaak aan financiële middelen en de know-how omtrent 

financiering om in de komende jaren projecten te realiseren. 

· Concreet wordt een programma van 1.000 assistentiewoningen voorop gesteld, gespreid over het 

Vlaams gewest en Brussel, opgedeeld in een 25-tal projecten van +/- 40 assistentie- en gezinswoningen.  

Selectiecriterium 1 - Score : 1 

· Voor de pilootprojecten kan op korte termijn een proefproject opgestart worden, te selecteren op basis 

van een onmiddellijke beschikbaarheid van gronden, met niet-complexe bouwvoorschriften en voor een 

opdrachtgever die bereid is een snelle procedure te doorlopen.  

· Een dergelijk model-project van bv. 40 woongelegenheden kan samengesteld zijn uit een 4-tal sociale 

gezinswoningen met 3 slaapkamers (woontype 3/6 van de sociale huisvesting), 12 sociale assistentie-

woningen en 24 gewone assistentiewoningen.   

· Op basis van deze samenstelling en de gemiddelde bewoningscijfers in serviceflats mag verwacht 

worden dat na realisatie in deze groepswoning 4 x 6 = 24 jonge mensen en kinderen plus 36 x 1,25 = 45 

ouderen zullen verblijven. Daarmee wordt een gezonde en verantwoorde mix bekomen, zowel inzake 

leeftijd als op maatschappelijk vlak.  

· Bedoeling is dat het lokale OCMW de 24 gewone assistentiewoningen overneemt en ter verhuring 

aanbiedt en dat de 4 gezinswoningen en de 12 sociale assistentiewoningen door de lokale sociale 

huisvestingsmaatschappij worden verhuurd.  

Selectiecriterium 2 - Score : 1 

· Inwonende ouderen kunnen zorg krijgen en zorg verlenen 

· Duurzame bouwconcepten besparen in energie- en onderhoudskosten  

· Gestandaardiseerde technieken besparen in bouwkosten  

· Intelligente bouwconcepten besparen in personeelskosten  

· Compact bouwen spaart ruimte en creëert ruimte  

Selectiecriterium 3 - Score : 2 

· Het project verschaft inzicht in de financieringsmogelijkheden van kangoeroe- en assistentiewoningen.  

· Op korte termijn kunnen zo betrekkelijk veel woningen worden gebouwd. 

Totale score  

 Selectiecriterium 1 Wf Selectiecriterium 2 Wf Selectiecriterium 3 Wf totaal 

score 1 3 1 3 2 3 12 

 

Feedback 

· Bewezen organisatie, structuur, team en competenties in vorige projecten. 

· Link met sociale huisvesting 

· Men beaamt dat het concept van het kangoeroewonen voorlopig niet doorbreekt. Schaalvergroting 

wordt aangehaald en kan hierbij een oplossing bieden. De kwaliteitskamer vraagt zich af of er nog 

andere factoren zijn die nodig zijn om het concept te laten aanslaan (en om het latere pilootproject te 

laten slagen) 

· Het luik van de ruimtelijke doelstellingen en ambities ontbreekt . 

 

 BVBA WOLFE – MOBIELE ZORGWONING – HAM 

 

· De mobiele zorgwoning is opgevat als een open source benadering waarbij het mogelijk is om 

bestaande producten (ramen, isolatie, badkamers,...) toe te voegen aan de unit. De unit  is 

verplaatsbaar, herbruikbaar, betaalbaar, duurzaam/ecologisch, modulair, design, gestandaardiseerd 

maar personaliseerbaar en ingericht volgens de richtlijnen van levenslang wonen. 
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· Binnen de procedure van de Pilootprojecten Zorg wil men binnen de 6 maanden een prototype bouwen 

doormiddel van co-creatie. Dit prototype kan toegepast worden in verschillende testopstellingen 

waarbij een uitzondering op de wetgeving ruimtelijke ordening wordt toegestaan. 

· Dit concept biedt de mogelijkheid om de eigen woning op eenvoudige, snelle en goedkope manier aan 

te passen. De zorgwoning is aangepast aan de bewoner en de zorgverlener en zal leiden tot een daling 

van de aanvragen voor een woonzorgcentrum. Bovendien kan zo gewerkt worden aan de verdichting 

van het private patrimonium.  

· Afhankelijk van de zorgbehoefte kan de unit worden verplaatst. Bij het wegvallen van de zorgbehoefte 

kan de unit worden doorverkocht.  

· Omdat de unit tijdelijk is, bestaat ook niet het gevaar dat het nieuwe gedeelte achteraf wordt verhuurd. 

· Volgens de initiatiefnemer levert dit project een besparing van bijna 100.000€ per persoon over 5 jaar. 

· De initiatiefnemer verwacht naast de realisatie van de mobiele zorgwoning ook een meerwaarde van de 

pilootprojecten zorg op vlak van expertise, de proeftuinomgeving, het draagvlak bij de Vlaamse 

Overheid, het verkrijgen van voorafgaande vergunningen en het bekijken van de regelgeving, 

· Mogelijkheid tot internationale verspreiding van de mobiele zorgwoning. 

Selectiecriterium 1 - Score : 1 

· De mobiele zorgwoning maakt het mogelijk om langer in de vertrouwde omgeving te blijven wonen.  

· De unit kan worden verplaatst en is op maat van de bewoner en de zorgverlener.  

· Alle vormen van zorgbehoefte kunnen modulair worden ingepast. De unit kan ook als aanleunwoning 

worden gebruikt, zelfs bij de partner in het woonzorgcentrum. 

· De actieve ondersteuning vanuit lokale overheden is noodzakelijk. 

· De unit kan snel worden geplaatst (tijdsvoordeel), zorgt niet voor  bouwoverlast en kan achteraf worden 

weggenomen. 

· Het gebruik van de unit maakt mogelijk dat de woning van de oudere kan bewoond worden door 

mantelzorgers. 

· De kosten van de vergrijzing kunnen zo worden gereduceerd. 

Selectiecriterium 2 - Score : 2 

· Dit concept biedt oplossingen op praktisch en financieel vlak. Ook op vlak van timing en flexibiliteit 

worden er voordelen aangehaald. 

Selectiecriterium 3 - Score : 2 

· Dit project kan op zeer korte termijn tegemoet komen aan specifieke zorgvragen binnen de eigen 

woonomgeving. 

Totale score  

 Selectiecriterium 1 Wf Selectiecriterium 2 Wf Selectiecriterium 3 Wf totaal 

score 1 3 2 3 2 3 15 

 

Feedback 

· Out-of-the-box en creatieve oplossing voor situaties met acuut plaatsgebrek voor onder andere het 

verlenen van mantelzorg. 

· Stedenbouwkundig kader nog niet voldoende uitgewerkt en beperkt ruimtelijk 

toepassingsmogelijkheden (enkel op kavels met beschikbare vrije ruimte).  

· Onvoldoende aanleidingen om binnen de pilootprojecten te werken op de maatschappelijke en 

stedenbouwkundige verweving. 

 

 VZW CODA – MASTERPLAN – WUUSTWEZEL  

 

· Op basis van de huidige ambities en infrastructuur is er nood aan een duurzaam, duidelijk en 

overzichtelijk masterplan zorg dat het beleid rond palliatieve zorg op de site bepaalt en vertaalt in 

infrastructuur.  

· Dit masterplan moet de zorgdoelstellingen op korte en lange termijn en bijhorende infrastructuur 

definiëren. 

· De ambitie is het zoeken naar synergiën, samenwerkingsverbanden en vernieuwing in de (palliatieve) 

zorg en deze open visie architecturaal te vertalen.  
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· De werking van CODA geldt momenteel als vooruitstrevend binnen de palliatieve zorg. CODA wil dit 

aangrijpen als een ambitie om de werking verder te verbreden, te vertalen in nieuwe infrastructuur die 

de maatschappelijke verwevenheid verder versterkt. 

Selectiecriterium 1 - Score : 3 

· De infrastructuur van CODA omvat het CODA Hospice (palliatieve bedden), het CODA dagcentrum 

(dagverblijf palliatieven), het Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen (NPZN), de multidisciplinaire 

begeleidingsequipe, de CODA-rouwzorg en de infrastructuur voor de talloze vrijwilligers.  Samen met de 

partners wordt gestreefd naar een verdere vernieuwing op vlak van palliatieve zorg en samenwerking 

(met bv de geriatrische sector). 

· De initiatiefnemer wil een totaalconcept uitbouwen vanuit de aangeboden diensten en wil hiervoor 

toonaangevend zijn binnen de sector.  

· Men ambieert een publiek toegankelijk domein waar meerdere sociale voorzieningen een plek kunnen 

krijgen.  

· De werking van CODA wordt heel sterk gedragen door de lokale gemeenschap. De infrastructuurwerken 

worden gedragen door gemeenschapsmiddelen. Het spreekt voor zich dat de infrastructuur zich dan 

ook ontwikkelt voor de gemeenschap. 

Selectiecriterium 2 - Score : 2 

· De werking van de vrijwilligers en de sociale verweving toont een groot maatschappelijk draagvlak. 

· De initiatiefnemer wil inzetten op een verdere visievorming omtrent zorg en vanuit deze nieuwe visie 

een gepaste infrastructuur ontwikkelen. 

Selectiecriterium 3 - Score : 3 

· Dit project biedt de kans om zowel de visie als de ruimtelijke vertaling omtrent palliatieve zorg verder te 

ontwikkelen. Het biedt kansen voor een verbreding en een combinatie met andere sociale zorgverlening 

en maatschappelijke verweving. 

Totale score  

 Selectiecriterium 1 Wf Selectiecriterium 2 Wf Selectiecriterium 3 Wf totaal 

score 3 3 2 3 3 3 24 

 

Feedback 

· Voorbeeldproject voor palliatieve zorg 

· Pilootprojecten inschakelen om na te denken over de uitwerking en vertaling van het masterplan zorg in 

nieuwe infrastructuur. 

 

 OCMW MECHELEN – WZZ HOF VAN EGMONT – MECHELEN 

 

· De initiatiefnemer wil een brug slaan tussen de thuiszorg en de ouderenzorg door het aanbieden van 

zorg aan huis in een residentiële setting.  

· Naast het bouwen van ‘onzichtbare zorg’ moet ook administratieve en juridische context mee 

evolueren.  

· De initiatiefnemer verwacht een meerwaarde van de begeleiding van deskundigen voor het verder 

ontwikkelen van het concept. Vooral de ruimtelijke inpassing en de architecturale uitwerking moeten 

verder onderzocht worden. 

· Het concept vertrekt van het aanbieden van een woning. ‘Woningen’ zijn vertaald naar gestapelde 

zorgflats en leefgemeenschappen in huizen. De woongelegenheden staan in directe relatie tot het 

openbaar domein.  

· Het gelijkvloers van de zorgflats is uitgewerkt als een stedelijke dienstverlening voor de bewoners en de 

inwoners uit de omgeving.  

· De doelstelling is om de site maximaal toegankelijk te maken en het publiek domein in de site te 

integreren. Zo wordt het bouwblok toegankelijk en valt de grens tussen de stad en het zorgcentrum 

weg.  

· De nieuwe infrastructuur wil een uitbreiding zijn voor de stad waarbij de stad in de site wordt getrokken 

en de omwonenden beroep kunnen doen op aangeboden diensten (maaltijden, kapper, dokter,...) 

· Op de site wordt een bijkomende stedelijke functie (bv. een podiumzaal) onderzocht. 

Selectiecriterium 1 - Score : 3 
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· Er wordt vertrokken van een maximaal doorgevoerde “zorg aan huis”, vergelijkbaar met de thuiszorg 

voor omwonenden. Hierdoor vervaagt de intra- en extramurale zorg.  

· Mensen met dementie of een psychiatrische problematiek worden ondergebracht in een huis 

(kleinschalig wonen) met 8 kamers en een gemeenschappelijke ruimte. Per 4 huizen spreekt men van 

een wijk. Het dorp behelst de beveiligde zone, inclusief buitenruimte. 

· Bewoners helder van geest wonen in de zorgflats met eigen leefruimte, keuken, badkamer en 

slaapruimte (levensbestendig wonen) en kunnen bezoek volwaardig ontvangen.  

· Zorg is gegarandeerd, onzichtbaar en op maat. 

· De dagverzorgingscentra zijn ondergebracht in 2 woningen langsheen de Hanswijkstraat.  

· het kortverblijf voor dementerenden bevindt zich in een ‘huis’ op de site.  

· Helderen van geest hebben een kortverblijf ter beschikking in de zorgflats 

· Het zorgconcept voorziet een zorgcontinïum op de woonzorgsite, hetgeen levensbestendig wonen 

inhoudt, en een zorgverlening buiten de grenzen van de woonzorgzone. 

Selectiecriterium 2 - Score : 2 

· Door het inbrengen van het woonproject, de relatie aan te gaan met de stad en de zorg aan te passen 

aan het woonconcept streeft men naar een maximale interactie met de buurt en een onzichtbare 

integratie in de stad. Levenslang wonen primeert en zorg wordt op maat toegevoegd aan het wonen. 

· Het stedelijke bouwblok krijgt een open en toegankelijk karakter waardoor de zorg laagdrempelig wordt 

voor de buurt, bovendien gebeurt de zorg ook extramuraal waardoor mensen langer kunnen wonen. 

· Er wordt een nieuw zorgcentrum gebouwd dat tevens  een nieuwe stedelijke plek voor de 

stadsbewoners creëert. 

Selectiecriterium 3 - Score : 2 

· Onzichtbaar maken van zorg, het leveren van een stedelijke meerwaarde vanuit de zorgsector en het 

voorzien van zorg vanuit de activiteit van het wonen.  

· Bewoners zorg op maat bieden maar ze tegelijk deel laten uitmaken van het dagelijkse stedelijke 

gebeuren. 

Totale score  

 Selectiecriterium 1 Wf Selectiecriterium 2 Wf Selectiecriterium 3 Wf totaal 

score 3 3 2 3 2 3 21 

 

Feedback  

· Potenties voor de vernieuwde vorm van huisvesting voor personen met dementie in Mechelen.  

· Het toepassen van kleinschalig genormaliseerd wonen voor deze groep moet aangemoedigd worden en 

voorbeeldprojecten zijn meer dan welkom. Dit project heeft reeds de potentie om na realisatie te 

fungeren als een voorbeeldproject. 

· Toch is de kwaliteitskamer van oordeel dat de initiatiefnemer en het ontwerpbureau reeds ver 

gevorderd zijn in hun proces en dat een eventueel meerwaarde van de procedure minder groot zou zijn 

dan bij sommige andere projecten. 

 

 WZC SINT-VINCENTIUS – WOON- EN ZORGPROJECT - DEINZE 

 

· Het WZC beschikt reeds over een volledig woonzorgnetwerk met een sterke eigen dienstverlening 

alsook een afstemming met externe actoren van eerste-, tweede- en derdelijnszorg.  

· Het centrum wenst meer opvang binnen residentiële context te voorzien en buiten de grenzen van de 

ouderenzorg te treden.  

· Naast het eigen huis en het arbeidszorg atelier is het centrum reeds actief in de wijk. Vanuit de 

samenwerking met het NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) netwerk wil men voor deze zorgvragers een 

oplossing op maat bieden. 

· De initiatiefnemer heeft voor zijn project Architectenbureau A. Van Acker aangesteld.  

· Het project wil aansluiten bij de typologie van de omliggende villawijk. Dit wordt vertaald als 

verschillende huizen bij de straatkant met elk een eigen kleine parking en eigen toegang. De 

tussenruimten tussen de woningen zijn publieke groene ruimte met o.a. speeltoestellen voor de 

kinderen in de buurt, volkstuintjes, een vijver,... . Het doelpubliek van deze ruimten zijn de residenten 

en hun bewoners, de omwonenden, kinderen van het kinderdagverblijf,... . 
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· Zowel op vlak van wonen als zorgverlening kan er op maat en naar behoefte worden gewerkt. 

Selectiecriterium 1 - Score : 2 

· 3 type kamers beschikbaar, verdeeld over de verschillende woningen. De woningen worden verbonden 

om grootschaliger te werken zonder kleinschaligheid van het wonen te verliezen 

· Onderscheid tussen de kamers op vlak van oppervlakte, ‘persoonlijke ruimte’ en afscheiding tussen 

verschillende functies. De kamers maken het mogelijk om als koppel samen te wonen en beroep te 

doen op de zorg die nodig is. 

· Mensen met dementie krijgen 2 afzonderlijke eenheden,  

· Verder wordt gestreefd naar een divers doelpubliek van ouderen en mensen met NAH. 

· Het geïntegreerde lokaal dienstencentrum met restaurant, cafetaria en dienstenaanbod werkt 

drempelverlagend naar de buurt.  

· Verder sluit de nieuwbouw aan bij de reeds bestaande werking en verweving van de kinderopvang, 

bestaande serviceflats, woonzorgflats, centrum voor kortverblijf, nachtopvang, dienstenchequebedrijf, 

... 

Selectiecriterium 2 - Score : 2 

· De nieuwe infrastructuur vormt de uitbreiding van een bestaand WZC dat reeds heel sterk gericht is op 

het verweven van de verschillende soorten zorg.  

· Binnen de nieuwe woongelegenheden wordt ook gestreefd naar diversiteit onder zorgbehoevenden.  

· De groene ruimten tussen de wooneenheden moeten de interactie met de buurt stimuleren. 

· De woonvormen zijn afgestemd op het doelpubliek en de zorgverlening gebeurt op maat/vraag. 

Hierdoor zijn er doorschuifmogelijkheden binnen de vertrouwde omgeving afhankelijk van de 

zorgbehoefte 

Selectiecriterium 3 - Score : 1 

· Woonzorg afgestemd op het doelpubliek en vertaald in herkenbare typologieën die vormelijk en 

ruimtelijk aansluiting vinden bij hun omgeving. Het uitgebreide zorgnetwerk en de relatie met de 

omgeving kan een praktijkvoorbeeld vormen. 

Totale score  

 Selectiecriterium 1 Wf Selectiecriterium 2 Wf Selectiecriterium 3 Wf totaal 

score 2 3 2 3 1 3 15 

 

Feedback 

· Er is rekening gehouden met de integratie in de buurt. Toch had de initiatiefnemer hier verder in 

kunnen gaan. 

· Projectvoorstel bevat waardevolle uitgangspunten die op sommige punten goed zijn uitgewerkt. Toch 

ontbreekt het volgens de kwaliteitskamer aan elementen die ook waardevol kunnen zijn op andere 

sites. 

· Project is reeds ver gevorderd waardoor de mogelijke meerwaarde van de procedure van de 

Pilootprojecten Zorg beperkt zal zijn. 

 

 LOKAAL DIENSTENCENTRUM HET ANKER - DEM-O-DIMENTIA – VORST 

 

· In Vorst bevindt zich het samenwoonproject van vzw Brutopia met op het gelijkvloers het lokaal 

dienstencentrum Utopia. het lokaal dienstencentrum maakt overdag gebruik van de tuin. Deze tuin 

staat ook open voor mensen in de buurt. 

· het lokaal dienstencentrum wil deze tuin inrichten voor een breed publiek en specifiek voor mensen 

met dementie (o.a. uit het woonzorgcentrum Bellevue). 

· Het ontwerp werd uitgetekend door Bjorn Gielen van Landinzicht. 

· De initiatiefnemer hoopt via de P0ilootprojecten Zorg een subsidie te krijgen voor de aanleg van de tuin. 

Selectiecriterium 1 - Score : 2 

· Open groene ruimte zijn, zeker in Brussel, schaars. 

· De bestaande groene ruimten zijn niet aangepast aan mensen voor dementie.  

· Aan de hand van deze tuin kunnen mensen met (beginnende) dementie samen met hun begeleider een 

wandeling maken in open lucht.  

· De tuin is gelegen in een afgesloten gebied wat controle en een rustige omgeving mogelijk maakt. 
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· De tuin bevordert het contact met het lokaal dienstencentrum, de contacten tussen mantelzorgers en 

vergroot het sociaal netwerk van mensen met dementie en hun begeleiders. 

Selectiecriterium 2 - Score : 2 

· Het project richt zich op het voorzien van open ruimte en het faciliteren van sociaal contact voor 

mensen met dementie en hun begeleiders. 

· Door het inrichten van de tuin kan er een wisselwerking ontstaan tussen het lokaal dienstencentrum en 

de zorgvoorzieningen in de buurt. 

Selectiecriterium 3 - Score : 2 

· Verdere inzichten op vlak van inrichting van groene ruimten voor mensen met dementie 

Totale score  

 Selectiecriterium 1 Wf Selectiecriterium 2 Wf Selectiecriterium 3 Wf totaal 

score 2 3 2 3 2 3 18 

 

Feedback 

· Waardevol project waar zeker nood aan is 

· Verkeerde veronderstelling van mogelijke meerwaarde van de Pilootprojecten Zorg 

 

 OCMW DILBEEK – WZZ BOSSTRAAT – GROOT-BIJGAARDEN 

 

· Momenteel is het RUP ‘Bosstraat’ in opmaak. Binnen dit RUP is er een woonzorgzone voorzien.  

· Er is reeds een embryonale samenwerking opgezet met de VZW De Poel (opvang zwaar 

hulpbehoevenden met beperking) en de SHM Providentia (aanbieden van aangepast wonen voor 

ouderen) om dit verder uit te bouwen. Concrete engagementen m.b.t. realisatie van de projecten zijn 

nog niet aangegaan aangezien het RUP in openbaar onderzoek is tot half januari 2013. 

· De 2 partners willen nadenken over de manier waarop latere plannen kunnen kaderen binnen het 

ruimere woonzorgkader van het projectgebied binnen het RUP 

· Concreet wil de initiatiefnemer binnen de pilootprojecten een zorgcampus (1.400m²) en een sociale 

campus (1.800m²) realiseren. Beide worden als een geheel ontwikkeld in de projectzone. 

· Voor de sociale campus zijn EFRO middelen voorzien die besteed moeten zijn in 2014-2015. De 

financiën voor het project zijn voorzien binnen de begroting van het OCMW 

Selectiecriterium 1 - Score : 2 

· Zorgcentrum met een lokaal dienstencentrum, een centrum voor dagopvang en kleinschalig wonen.  

· De dagopvang voor ouderen kan de mantelzorger overdag ontlasten. Het profiel van de gebruikers zal 

voornamelijk personen met (beginnende) dementie omvatten.  

· Het aantal gebruikers bedraagt gemiddeld 15 personen. 

· De locatie voorziet in kleinschalige woonopvang voor  een achttal bewoners met dementieprofiel. 

Selectiecriterium 2 - Score : 2 

· Binnen de opmaak van het RUP wordt onderzocht hoe de omgeving van de nieuwe infrastructuur kan 

worden afgestemd op de zorgverlening en de werking van beide centra (sociale campus en zorgcampus) 

Selectiecriterium 3 - Score : 1 

· Aanpassen van een omgeving aan de aanwezigheid van woonzorg en het clusteren van de sociale 

organisaties op een vaste plek. 

· Dit gecombineerd met de woonzorg voor mensen met een (beginnend) dementieprofiel. 

Totale score  

 Selectiecriterium 1 Wf Selectiecriterium 2 Wf Selectiecriterium 3 Wf totaal 

score 2 3 2 3 2 3 15 

 

Feedback 

· Toekomstvisie op woonzorg integreren in ruimtelijke plannen. 

· Minder aandacht voor het ontwikkelen van verweving tussen het (private) wonen en de zorglayer op 

niveau van het RUP. 
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 CVBA DENDER DEVELOPMENT – TUPPERWARESITE – AALST 

 

· De herontwikkeling van de Tupperware-site is een gezamenlijk initiatief van Re-vive en Luma Real Estate 

en valt onder de brownfieldontwikkeling.  

· De herontwikkeling heeft een inclusieve en integrale wijk als doelstelling. Er wordt gestreefd naar een 

mengeling van bewonersprofielen en er is ruimte voor zowel private als sociale woonontwikkeling.  

· Het project ambieert om een zorgcomponent te integreren als een onzichtbare layer.  

· Een flexibel zorgmodel, met zorg op maat, op vraag en evolutief in de tijd, wordt geïntegreerd.  

· Levenslang wonen is een uitgangspunt en wijkondersteunende diensten staan ten dienste van zowel 

bewoners op de site als van de omwonenden. 

· In het programma zit onder andere het integreren van een woonzorgcentrum, serviceflats, een 

kleuterschool, een kinderkribbe, een volume voor sociale appartementen voor alleenstaanden, ouderen 

en zorgbehoevenden, een cohousingproject, een buurtlokaal en ruimte voor diensten op buurtniveau. 

· Lieven Achtergael architecten maakte het masterplan op. Dit bureau ontwerpt ook de woonblokken 

langsheen het water. De school, de kribbe, het grand café, de assistentiewoningen,... hebben een plaats 

binnen het masterplan, maar nog geen architect. De procedure van de PPZ kan hier het voorziene 

traject van ontwerpend onderzoek doorlopen. 

Selectiecriterium 1 - Score : 3 

· De initiatiefnemer creëert een  zorgwijk. Zorg en zorgpartners zijn mee geïntegreerd in het masterplan.  

· Dewaco (SHM) bouwt levensloopbestendige sociale woningen gericht op alleenstaanden, ouderen en 

zorgbehoevenden. Door de grote zorgvraag van deze groep bewoners wordt een zorgeenheid op de site 

rendabel.  

· Corasen is kandidaat om een woonzorgcentrum met serviceflats te integreren binnen het geheel.  

· Service-Select zal serviceflats aanbieden met een extern zorgaanbod (gezondheidszorgen, welness en 

schoonheidsverzorging, schoonmaak, huishoudhulp,... voor 65-plussers binnen en buiten de eigen 

serviceflats.  

· Naast de zorgverlening door de partners wordt het wonen levensloopbestendig ontwikkeld en wordt er 

maximaal ingezet op het mengen van zorgfuncties en bewoners. 

Selectiecriterium 2 - Score : 3 

· De initiatiefnemers denken na op (stedenbouwkundig) masterplanniveau over het inbrengen van 

zorgfuncties en het mengen van functies voor een groter stadsdeel.  

· Ze brengen zorgactoren samen om een doorgedreven vorm van woonzorg te realiseren. Bij verdere 

uitwerking van de plannen kan de zorgverlening zowel intra- als extramuros ‘onzichtbaar’ worden. 

Selectiecriterium 3 - Score : 2 

· De integratie van zorg op stedenbouwkundig masterplan niveau. 

· De geïntegreerde visievorming en uitwerking met architecten, zorgverlenende actoren en openbare 

diensten, het leerproces voor andere (brownfield)ontwikkelingen. 

Totale score  

 Selectiecriterium 1 Wf Selectiecriterium 2 Wf Selectiecriterium 3 Wf totaal 

score 3 3 3 3 2 3 24 

 

Feedback 

· Ontwikkeling van de wijk met verweving van zorg 

· Meerwaarde van het brownfieldproject voor de omgeving op vlak van zorgverlening 

· Reeds veel partners betrokken bij de uitwerking van de visie 

 

 UPC LEUVEN, UZ LEUVEN, UC SINT-JOZEF KORTENBERG, VZW SINT-ANNENDAEL GRAUWZUSTERS DIEST – 

DORP, MET ZORG ONTWIKKELD – LUBBEEK  

 

· Integratie van de woonzorg in het maatschappelijk socio-culturele weefsel (de dorpskern) staat centraal 

in dit project. Men streeft bovendien naar het wegvallen van de grenzen tussen de woonzorgcentra, 

psychiatrische verzorgingstehuizen en assistentiewoningen. 

· Woonvormen worden universeel en modulair ontworpen zodat aanpassing aan zorgbehoefte of 

fluctuaties in de maatschappelijke zorgvraag binnen de bestaande infrastructuur kan gebeuren. 



Pilootprojecten Zorg   Selectieverslag selectieprocedure pilootprojecten  Pagina 22 van 39 

· Lubbeek – Dorp : de herbestemming van het ziekenhuis en omgeving, een leegstaand klooster en het 

internaatsgebouw (aansluitend op de academie en kinderopvang in de voormalige school) 

· Lubbeek-Pellenberg : uitbreiden van de revalidatiesetting en sportvoorzieningen met een 

woonzorgconcept naar analogie met de nieuwe woonzorgwijk die in Lubbeek-Dorp wordt gerealiseerd.  

· In totaal worden er een 150-tal woongelegenheden toegevoegd. Lubbeek-Dorp streeft naar een 

uitbreiding met een fijne korrel waarbij het klooster en niet het ziekenhuis inspirerend is (zichtbaar 

hertekenen van de dorpskern). In Lubbeek-Pellenberg gaat het over het openstellen van de site, 

onzichtbaar en uitnodigend. 

Selectiecriterium 1 - Score : 2 

· De innovatieve woonzorgzone richt zich niet enkel naar zorgbehoevenden. Er wordt een veelheid aan 

woonvormen voorzien binnen het project.  

· Multifunctionele ruimtes zorgen voor functies die met en voor de buurt worden georganiseerd.  

· Volgende functies zijn voorzien: het zorgsteunpunt (24-uurszorg, coördinatie thuiszorg, 

maaltijdbedeling, klusjesdienst, schoonmaakhulp, buurthulp, gezinszorg, logistieke hulp, was- en 

strijkdienst,...), het gezondheidscentrum (faciliteiten voor eerstelijnshulpverleners, outreachteams en 

mantelzorgers) en het dienstencentrum (informatie en praktische welzijnsvragen).  

· Voor de omgeving wordt een netwerk van basisdiensten voorzien dat het mogelijk maakt voor 

omwonenden om langer in de eigen woning te blijven wonen.  

Selectiecriterium 2 - Score : 2 

· De initiatiefnemer situeert het project zowel binnen de ontwikkeling van de zorgvoorziening als binnen 

het verhaal dat zorg speelt binnen het opwaarderen van de kern.  

· Zowel voor de ‘fading in’ (nieuwe functies in het zorgcentrum voor omwonenden) als voor de “reaching 

out” (bewoners van het zorgcentrum die de dorpskern aanspreken) worden ambities en doelstellingen 

geponeerd. 

Selectiecriterium 3 - Score : 2 

· Een veelzijdige ontwikkeling van de woonzorgzone met voldoende kritische massa om in te grijpen op 

de ruimtelijke structuur en het functioneren van een dorpskern.  

· Herbruik van het bestaande (beeldbepalend) patrimonium voor woonzorg.  

· Geïntegreerde benadering van zorg als toevoeging bij de bestaande kern en de reeds aanwezige 

gemeenschapsvoorzieningen. 

Totale score  

 Selectiecriterium 1 Wf Selectiecriterium 2 Wf Selectiecriterium 3 Wf totaal 

score 2 3 2 3 2 3 18 

 

Feedback 

· Een project met veelzijdige ambities en een uitgebreid programma.  

· Het aandeel van de sector ‘zorg’ zal prominent aanwezig zijn in de kern van Lubbeek. De 

kwaliteitskamer oordeelt dat, ondanks de verscheidenheid binnen de zorgvoorzieningen, de mix met 

‘reguliere’ woningprojecten sterker aan bod had kunnen komen. 

· Het project is sterk gestuurd vanuit de vraag naar zorginfrastructuur en de aanwezigheid van bestaande 

(leegstaande) infrastructuur. De kwaliteitskamer vreest hier enigszins de overaanwezigheid van zorg in 

een relatief kleine dorpskern. Het inbrengen van ‘regulier’ privaat wonen kan hierbij een waardevolle 

insteek zijn. 

 

 VZW ASTOR – ASTOR – GEEL 

 

· VZW Astor is De vzw Astor is een initiatief van dr. Van den Bergh en arch. Michiel Verhaegen (partner bij 

osar).  

· Het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis (OPZ) en het Medisch Pedagogisch Instituut (MPI) wordt 

betrokken in het proces zodat de woonzorgvoorzieningen bruikbaar zijn voor personen met een 

handicap en psychiatrische patiënten. 

· VZW Astor wil samen met de verschillende partners onderzoeken op welke manier kwaliteitsvolle 

(kleinschalige) gebouwen voor ouderen kunnen gebouwd worden zonder dat deze duurder zijn dan een 

klassiek woonzorgcentrum. 
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· Een concrete locatie voor dit centrum is er nog niet. De locatie zal afhankelijk zijn van het ruimtegebruik 

van de nieuwe infrastructuur. 

· Voor het onderzoek doet Astor een beroep op partners als de KUL, Asro, VITO en Osar architecten 

· De initiatiefnemer zal innoverende concepten op vlak van bouwmethode en inrichting in vraag stellen. 

(Voorzieningen individueel of gemeenschappelijk, doorgedreven Levenscyclus-kosten-analyse, compact 

bouwen,...). Hieruit wil men conclusies trekken over de manier van bouwen zonder dat de subsidiëring 

van de infrastructuur noodzakelijk blijft. 

Selectiecriterium 1 - Score : 3 

· Uit onderzoek blijkt dat waarden die wonen kwalitatief maken blijken te gelden voor verschillende 

zorgprofielen. Dit betekent dat de woonomgeving voor een oudere met dementie evenzeer kan dienen 

voor een psychiatrische oudere of een oudere met een handicap. Een van deze waarden is 

kleinschaligheid. Kleinschaligheid wordt vaak bekritiseerd als onbetaalbaar. Centrale vraag is hoe klein 

kan gebouwd worden zonder de vooropgestelde ruimtelijke kwaliteit te reduceren? 

· Uit onderzoek blijkt dat hoe groter men bouwt, hoe hoger de prijs per m² ligt. Compact bouwen is 

goedkoper omwille van het kleiner aantal m², de lagere prijs per m² en de gereduceerde energiekost. 

Onder andere deze principes wil de initiatiefnemer onderzoeken om te komen tot het bewijs dat 

kwaliteitstoename een reductie kan betekenen van de totale kost. 

· Vaak worden vernieuwende concepten niet gerealiseerd omwille van de onzekere werkingskost. Dit wil 

men hierbij voorkomen. 

Selectiecriterium 2 - Score : 2 

· Het projectvoorstel schetst het onderzoek dat zal gevoerd worden om vernieuwing te realiseren met 

minder middelen.  

· Een universele woonkwaliteit voor verschillende doelgroepen binnen zorg. 

Selectiecriterium 3 - Score : 3 

· Bepalen van ruimtelijke en woonkwaliteit om te komen tot een reductie van de totale kost en zo de 

zorginfrastructuur betaalbaarder te houden. 

· Het onderzoeksaspect in dit project kan verstrekkende en zinvolle inzichten geven voor bestaande 

regelgeving en bestaande manieren van bouwen en financieringsmechanismen 

Totale score  

 Selectiecriterium 1 Wf Selectiecriterium 2 Wf Selectiecriterium 3 Wf totaal 

score 3 3 2 3 3 3 24 

 

Feedback 

· Ambitie om woontypologie rond zorg te vernieuwen met kostprijs in het achterhoofd. 

· Thematiek van ouderenzorg overschrijden en link leggen met andere vormen van zorghuisvesting. 

· Mogelijk zeer breed toepassingsveld van de resultaten. 

 

 BELVI – COBITAT – ZORGCAMPUS BREAERSCHANS - HOUTHALEN-HELCHTEREN 

 

· Op de site van Brelaerschans voorziet de initiatiefnemer een woonzorgcentrum, een zorghotel en een 

zone voor serviceflats, een dienstencentrum, assistentiewoningen, aanleunwoningen, een kinderkribbe. 

· Hierover zijn reeds informele contacten geweest met uitbaters en is er nog geen architect aangesteld. 

· De initiatiefnemer wenst de verschillende grondposities te valoriseren. Ook de site van Brelaerschans is 

bijna volledig in eigendom.  

· Vanuit een sociale verbondenheid met de gemeente wil de initiatiefnemer een bijdrage leveren tot de 

problematiek omtrent de duurzame zorgtoekomst van de gemeente. 

· Het project brengt werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden. 

Selectiecriterium 1 - Score : 1 

· De initiatiefnemer wil komen tot zorg als een attitude. De bewoner krijgt zicht op een duurzaam, 

levenslang en zo actief en sociaal mogelijk aanwezig zijn in de lokale gemeenschap.  

· Dankzij de mix van verschillende woonvormen en -concepten zal de stap naar een klassiek woon- en 

zorgcentrum vertraagd worden. De bewoner is verzekerd van sociale en professionele aandacht om de 
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zorgbehoefte in te vullen op een zo ”hernieuwbaar” mogelijke manier. Het project herwaardeert de 

sociale functie van alle deelnemers, bewoners, lokale overheid,... 

· De term buurtbewoner krijgt een andere betekenis omwille van het wegvallen van de grens zorgruimte 

en woonruimte en omdat de initiatiefnemer rekent op de buurt om zelf taken binnen de zorg op te 

nemen. 

· Het zorgconcept bestaat uit het voorzien van levenslange zorg gebaseerd op de bewustwording dat we 

zorg dragen voor elkaar in elke fase van het leven. 

· Mildere zorgvormen worden geïntegreerd in het totaalmodel en de diverse samenstelling van de 

verschillende woontypes die een menging van jong en oud faciliteren. 

Selectiecriterium 2 - Score : 2 

· De initiatiefnemer voorziet diverse woonvormen die afhankelijk van de zorgbehoefte kunnen worden 

ingevuld. Zo kan men beroep doen op zorg op maat.  

· Sociale interactie met de omgeving is belangrijk. 

Selectiecriterium 3 - Score : 1 

· Zorg ontwikkelen vanuit het maatschappelijk bewustzijn en sociaal contact 

Totale score  

 Selectiecriterium 1 Wf Selectiecriterium 2 Wf Selectiecriterium 3 Wf totaal 

score 1 3 2 3 1 3 12 

 

Feedback 

· Ontwikkeling van een zorgcluster in een omgeving met een lage bebouwingsdichtheid, wat de rol van de 

wijk in het zorgproject doet afnemen. 

· Kandidaatstelling wint aan waarde moest de private woonontwikkeling van de andere sites deels 

worden vermengd met het zorgproject. 

· Project ligt aan de rand van de kern, daar waar huisvesting voor ouderen meer baat heeft bij een 

centrale ligging, waar nu de andere regulier woonontwikkelingen zijn gepland. 

 

 VZW DE HAZELAAR – LEVENSBESTENDIGE WOONST MET ZORGVERLENING - KONTICH 

 

· VZW De Hazelaar heeft de bedoeling een “woonst” te concipiëren die enerzijds uniform genoeg is om 

als aangename woonomgeving te kunnen worden bewoond en anderzijds toch specifiek (min of méér) 

intensieve zorg- en dienstverlening toestaat.  Deze woonst vervangt de huidige serviceflat en de 

rustoordkamer, combineert de voordelen van beide en past binnen de visie van levensbestendig wonen.  

· Een bestaand klooster, dat dienst doet als lokaal dienstencentrum voor 15 gebruikers, wordt 

herbestemd.  

· Om de privacy en het veiligheidsgevoel van de bewoner te garanderen, is het terrein toegankelijk onder 

voorwaarden. 

· Het dienstencentrum wil een ontmoetingscentrum zijn voor de meezorgers. 

· De nieuwe infrastructuur verhoogt de toegankelijkheid van het parkgebied en het gemeentelijk 

cultureel centrum. Bundeling van zorgvoorzieningen laat een efficiëntere zorg toe.  

· Architectenbureau ABV werd door de initiatiefnemer aangesteld voor de uitvoering van de opdracht. 

Het project is klaar om als bouwaanvraag ingediend te worden. 

Selectiecriterium 1 - Score : 1 

· De initiatiefnemer gaat er van uit dat zorg zo lang mogelijk tot in de woning van de zorgvrager moet 

kunnen gebracht worden. De mens met zijn individuele noden staan centraal.  

· Men wil komen tot een woningtype LWZ (levensbestendige woonst met zorgverlening) dat betreden 

wordt door de medioren op het moment dat zij ervaren dat de eigen woonst te groot is geworden. Dit 

maakt dat men één maal verhuist naar een woonst die aanpasbaar is aan alle vormen van zorg en 

zorgbehoefte. In deze woning wordt getracht de zorgverlener mee te laten evolueren van een 

thuisverzorger tot RVT-verzorger (inclusief vergoeding). Bij uitbreiding kunnen ook mensen met een 

handicap of chronische ziekte, jongeren en ouderen kiezen voor deze oplossing.  

· Het zorgconcept voor het dispensarium is op vraag en op afhaling. 

Selectiecriterium 2 - Score : 1 
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· De bewoner krijgt de zorg die hij of zij op een bepaald ogenblik nodig heeft in een ongewijzigde 

infrastructuur. De infrastructuur behoeft geen aanpassing, enkel de zorgverlening.  

· De zorg en het wonen worden los van elkaar gefinancierd. Financiering van de zorg wordt vraag-

georiënteerd. 

Selectiecriterium 3 - Score : 2 

· De levensbestendige woonst krijgt zijn invulling op basis van de zorgvraag van de bewoner. De woning 

transformeert en de bewoner blijft op dezelfde plaats 

Totale score  

 Selectiecriterium 1 Wf Selectiecriterium 2 Wf Selectiecriterium 3 Wf totaal 

score 1 3 1 3 2 3 12 

 

feedback 

· Vernieuwend idee om de woonvoorziening ‘zorgproof’ te maken 

· Een zorgwoning werkt binnen een zorgomgeving. De kwaliteitskamer is benieuwd hoe deze woonunit 

kan vertaald worden naar reguliere wooneenheden 

· Project is reeds ver gevorderd waardoor de mogelijke meerwaarde van de procedure van de 

Pilootprojecten Zorg beperkt zal zijn. 

 

 NV TER BLEUK – TER BLEUK ASSISTENTIEWONINGEN - BONHEIDEN 

 

· De initiatiefnemer wil een nieuw 52 nieuwe assistentiewoningen realiseren.  

· Hiervoor is reeds een planologisch attest bekomen. Het project zal bestaan uit kleinschalige 

woonpaviljoenen met in het midden een zorgverzamelgebouw.  

· De plannen geven een impressie van woongelegenheden waarvan de typologie nauw aanleunt bij een 

privéwoning. Het vormt een schakel tussen regulier wonen en woonzorginfrastructuur 

· Doelpubliek zijn actieve senioren die een voorziening zoeken buiten de ‘traditionele’ 

woonzorgomgevingen.  

Selectiecriterium 1 - Score : 2 

· Project gericht op senioren die geen tot matige zorgen nodig hebben.  

· De senioren moeten comfortabel kunnen blijven wonen met de (interne of externe) aangeboden 

dienstverlening.  

· Indien de bewoner zwaar zorgbehoevend wordt en niet langer zelfredzaam is, zal er in samenspraak 

met de arts en familie overlegd worden of de bewoner overgeplaatst dient te worden naar een meer 

passende zorgoplossing, zoals bijvoorbeeld één van de woon- en zorgcentra waar de exploitant een 

samenwerkingsovereenkomst mee heeft. 

Selectiecriterium 2 - Score : 1 

· Het initiatief richt zich op een semicollectieve woonvorm waar wonen en dienstverlening samen gaan. 

Selectiecriterium 3 - Score : 1 

· Inspirerende uitgangspunten voor de private woningmarkt. 

Totale score  

 Selectiecriterium 1 Wf Selectiecriterium 2 Wf Selectiecriterium 3 Wf totaal 

score 2 3 1 3 1 3 12 

 

Feedback 

· Waardevol privaat initiatief voor actieve senioren 

· Gericht op  een beperkt doelpubliek met beperkte integratie van zorgverlening 

· Project is reeds ver gevorderd waardoor de mogelijke meerwaarde van de procedure van de 

Pilootprojecten Zorg beperkt zal zijn. 

 

 OASE – ZORG VOOR DE WIJK – VILVOORDE, KONINGSLO 

 

· B&R Groep, Banimmo en OASE willen een nieuw woon- en zorginitiatief realiseren op de voormalige 

Kodak-site in Vilvoorde-Koningslo.  
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· De site biedt kansen naar nieuwe woon- en zorgvormen die geïntegreerd zijn in een globaal concept 

met grondgebonden woningen en appartementen om zo een multi- en intergenerationele wijk te 

realiseren.  

· Deze kandidatuur heeft wel enkel betrekking op het luik van de zorgverlening en niet op de realisatie 

van de grondgebonden woningen, de appartementen, de winkels,...) 

· Op de site worden de ruimtelijke en programmatorische missing links weggewerkt en wordt er ingezet 

op het betrekken van het landschap en het landelijke karakter.  

· Er wordt gestreefd naar een grote verwevenheid van de wijk en het aanwezige open ruimte netwerk. 

· Binnen het woongedeelte op de site wordt getracht een divers aanbod van woonvormen te realiseren 

om zo verschillende bevolkingsgroepen aan te trekken.  

· De gebouwen zijn compact en energiezuinig en duurzaam. 

Selectiecriterium 1 - Score : 3 

· Het zorgconcept bestaat uit een woonzorgcentrum opgebouwd uit drie zorgpunten van 30 units. Ze 

vormen de ankerpunten voor senioren die in de thuisomgeving verblijven.  

· Senioren en mantelzorgers kunnen voor diensten terecht in de units dewelke ook aan huis leveren. 

· De doelgroep zijn gebruikers van de diensten of gebruikers van diensten van externe dienstverleners. 

· Doelstelling is om de inwoners van de nieuwe wijk zo lang mogelijk in hun eigen woning te laten wonen. 

Daarom wordt er een divers aanbod van woningtypes voorzien. Zo kan de zorgverlening evolueren 

volgens de behoefte. Het mengen van de units en de andere woonvormen voorkomt sociaal isolement. 

· De diensten die aanwezig zijn voor de units kunnen ook gebruikt worden door de andere inwoners en 

de buurt. (strijkatelier, dokterspraktijk, apotheek, maaltijden aan huis,...). 

Selectiecriterium 2 - Score : 2 

· De initiatiefnemer zet in op het ontwikkelen van een nieuwe wijk waarin een woonzorgcentrum wordt 

geïntegreerd tussen de andere woonvormen.  

· De dienstverlening staat ook ter beschikking van de andere bewoners en de wijk. Daarnaast worden er 

verschillende woontypologieën gerealiseerd die inspelen op de flexibele vraag naar zorg.  

· Naast het woongedeelte wordt ook bekeken hoe de publieke ruimte verder versterkt kan worden. 

Selectiecriterium 3 - Score : 2 

· Het samen ontwikkelen van wonen en zorg binnen een groter stedenbouwkundig geheel. 

Totale score  

 Selectiecriterium 1 Wf Selectiecriterium 2 Wf Selectiecriterium 3 Wf totaal 

score 3 3 2 3 2 3 21 

 

Feedback 

· Een kwalitatief uitgewerkt projectvoorstel voor de herbestemming van een verlaten bedrijfssite.  

· Het projectvoorstel formuleert ambities op vlak van woonzorgverlening, zorg voor de buurt, ruimtelijke, 

landschappelijke en stedenbouwkundige ontwikkeling.  

· Het kandidaatdossier geeft indicaties dat er mogelijkheden zijn tot de uitbouw van een echte 

woonzorgzone inclusief de integratie van de publieke ruimte. 

 

 AVARONNE – DE STADSTUIN – RONSE 

 

· Avaronne is een bvba die gedragen wordt door 2 projectontwikkelingsvennootschappen: Verstraete 

Woonprojecten en Gama ’company’. 

· Voor het PPS-project van De Stadstuin is er een masterplan opgemaakt door Paul Robberecht en Witz 

landschapsarchitecten. 

· Binnen het masterplan wordt een zone voorbehouden voor de ontwikkeling van een zorgproject. Voor 

het ontwerp en realisatie van het zorgproject is Wilfaert Architecten aangeduid. 

· Volgens de initiatiefnemer zal “het zorgcentrum verzinken in de omgeving. Het masterplan, van de hand 

van de gerenommeerde Architect Paul Robbrecht (Robbrecht en Daem architecten, Gent), in 

samenwerking met  Wielfaert Architecten, Waregem, creëert een ruimtelijke gevoel. Een globaal 

gelijkvloers platform met daarop 4 verschillende bouwblokken geeft een gevoel van kleinschaligheid. 

Design en openheid, weg van het klinische maakt het concept perfect.” 

Selectiecriterium 1 - Score : 2 
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· Ouderen kunnen door aangepaste technieken binnen het woonaanbod (meldingsknop) genieten van 

een eigen behuizing. Eens meer hulpbehoevend bieden, eerst de assistentie-appartementen een 

oplossing om finaal in het zorgcentrum met volledige hulp terecht te komen.   

· Er wordt ook een crèche, een ‘langer’ durende naschoolse kinderopvang en een baby-, peuter- en 

kinderhotel voorzien. 

· Het dag- en verzorgingscentrum voor hulpbehoeftigen fungeert ter ontlasting van hun omgeving, 

evenals een centrum waar dementerenden kunnen begeleid en verzorgd worden. 

· Het dispensarium vormt het startpunt van thuiszorg en de nachtwacht-dispatching staat in functie van 

het zorgcentrum en omliggende woningen. 

· Er bestaat tevens een duidelijke behoefte naar een afdeling voor methadon-slikkers.  

· Binnen het project openen we een vacuüm-keuken-theek, waar een ruim aanbod van dagverse schotels 

worden aangeboden. Deze ruimten staan open voor iedereen. Geïnteresseerden woonachtig of 

tewerkgesteld op de site of er buiten, kunnen er terecht. Een lokaal dienstencentrum sluit de rij. 

Selectiecriterium 2 - Score : 2 

· Opvangen van zorgbehoeften uit de omgeving - verweving met de verschillende bouwprojecten in het 

masterplan en de buurt. 

· Mix van verschillende zorgtypologieën zet positief in op ontschotting van zowel zorg als ruimtelijke 

integratie. 

Selectiecriterium 3 - Score : 2 

· Het samen ontwikkelen van wonen en zorg binnen een groter stedenbouwkundig geheel. 

Totale score  

 Selectiecriterium 1 Wf Selectiecriterium 2 Wf Selectiecriterium 3 Wf totaal 

score 2 3 2 3 2 3 18 

 

Feedback 

· Dit kandidaatdossier wordt sterk onderbouwd vanuit de stedenbouwkundige context, het opgemaakte 

masterplan en de verschillende soorten van zorg die worden aangeboden.  

· Het is niet duidelijk hoe de verschillende vormen van zorg op elkaar inhaken en hoe dit ruimtelijk zal 

worden vertaald.  

· Voor dit project liggen er reeds veel randvoorwaarden vast en een mogelijke meerwaarde van de 

procedure is beperkt in vergelijking met andere projecten. 
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1 Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo Campus Sint-Anna 3 3 3 3 3 3 27 

8 VZW De Korenbloem Het Portiek 3 3 3 3 2 3 24 

25 VZW Astor Astor 3 3 2 3 3 3 24 

18 VZW CODA Masterplan 3 3 2 3 3 3 24 

6 VZW Huis Perrekes Huis Perrekes 3 3 2 3 3 3 24 

23 CVBADender Devellopment Tupperwaresite 3 3 3 3 2 3 24 

4 VZW SWV Woonzorgnet Dijleland Pleisterplaats Vlaams-Brabant 3 3 3 3 2 3 24 

2 C.V. PEKA  Future all care living solution 2 3 3 3 2 3 21 

29 VZW Oase Koningslo Zorg voor de wijk 3 3 2 3 2 3 21 

11 VZW Sint-Monica Zorgknooppunt Rose Marijn / Octopus 3 3 2 3 2 3 21 

19 OCMW Mechelen WZZ Hof Van Egmont 3 3 2 3 2 3 21 

7 VZW WZC Domino Together 2 3 2 3 2 3 18 

21 VZW LDC Het Anker  Dem-o-dimentia 2 3 2 3 2 3 18 

24 UPC KU Leuven / UZ Leuven /uC St.- Dorp, met zorg ontwikkeld 2 3 2 3 2 3 18 
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lozef Kortenberg / VZW St.- 

Annendael Grauwzusters Diest 

30 BVBA Avaronne  De Stadstuin 2 3 2 3 2 3 18 

5 VZW De Bazuin Cohousing Kortrijk 2 3 2 3 2 3 18 

14 BVBA PragMani  Woonproject met zorg en dienstverlening 2 3 2 3 2 3 18 

15 WZW Emmaüs Ten Kerselaere Village 2 3 2 3 2 3 18 

9 Turbozen Arch. / Corasen Close the loop 2 3 1 3 2 3 15 

12 Catharina Schepers Zorgbrasserie 1 3 2 3 2 3 15 

17 BVBA Wolfe Mobiele zorgwoning 1 3 2 3 2 3 15 

3 VZW Vijvens Project Waegebrughe 2 3 2 3 1 3 15 

13 VZW KMSI Zorgcampus 'De Winde' 2 3 2 3 1 3 15 

20 WZC Sint-Vincentius Woon en zorgproject 2 3 2 3 1 3 15 

22 OCMW Dilbeek WZZ Bosstraat 2 3 2 3 1 3 15 

10 VZW Mandosa Antwerpse doven 1 3 1 3 2 3 12 

16 NV Serviceflats Invest Programma kangoeroe- assistentiewoningen 1 3 1 3 2 3 12 

26 NV Belvi Cobitat - Zorgcampus Brelaerschans 1 3 2 3 1 3 12 

27 VZW De Hazelaar Levensbestendige woonst met zorgverlening 1 3 1 3 2 3 12 

28 NV Ter Bleuk  Ter Bleuk assistentiewoningen 2 3 1 3 1 3 12 

 

· De eerste 10 projecten worden weerhouden voor de volgende ronde. 

· Er zijn 4 projecten met 21 punten. Hierbij geeft de kwaliteitskamer de voorkeur aan de projecten 2 (C.V. Peka), 11 

(VZW Sint-Monica) en 29 (VZW Oase) aangezien er bij deze projecten, op gebied van architectenplannen, het 

meeste groeimarge mogelijk is. Het project van het OCMW Mechelen is reeds een zeer kwalitatief project maar is, 

in vergelijken met de andere, reeds ver gevorderd in het proces. 

· Op basis van bovenstaande argumentatie gaat de kwaliteitskamer over tot de selectie van volgende 10 projecten. 

De initiatiefnemers van deze projecten worden uitgenodigd voor een toelichting en een bijkomende vraagstelling 

door de kwaliteitskamer: 

1. Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo – Campus Sint-Anna - Sint-Truiden 

2. CVBA Dender Development – Tupperwaresite – Aalst 

3. VZW Huis Perrekes – Huis Perrekes – Geel, Oosterlo 

4. VZW De Korenbloem – Het Portiek – Kortrijk 

5. VZW SWV Woonzorgnet Dijleland – Pleisterplaats Vlaams-Brabant (Keyhof) – Huldenberg 

6. VZW Astor – Astor – Geel 

7. VZW Coda – Masterplan – Wuustwezel 

8. VZW Oase – Zorg voor de wijk – Vilvoorde, Koningslo 

9. PEKA CV – Future All Care Solution – Dilbeek 

10. VZW Sint-Monica – Zorgknooppunt Rose Marijn / Octopus – Oostende 

 

  

· De 10 de initiatiefnemers werden gevraagd om bijkomend materiaal te bezorgen.  

Bijkomende stukken 1 : Hiermee bewijst de initiatiefnemer te beschikken over een perceel waarop het project 

kan gerealiseerd worden. Tevens moet de initiatiefnemer aantonen dat het vooropgestelde programma 

realiseerbaar is binnen de geldende stedenbouwkundige regelgeving. 

Bijkomende stukken 2 : Het verslag van de afstemmingsvergadering 
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· Alle deelnemers dienden de nodige stukken in 

· Bovendien werden de 10 initiatiefnemers uitgenodigd om een mondelinge toelichting te geven voor de 

kwaliteitskamer. Deze toelichting vond plaats op 10 januari 2013 tussen 14.10u en 17.30u 

· De kwaliteitskamer voor de selectie van 10 kandidaten naar 5 kandidaten vond plaats in het Atelier Bouwmeester 

op 10 januari 2013 van 14.00u tot 19.30u 

· Aanwezigen: 

Peter Swinnen  .......................................................................................................... Voorzitter kwaliteitskamer  

Karine Moykens  .................................................................................................... Kabinet minister Vandeurzen  

Wivina Demeester  ............................................................................................................... Externe deskundige 

Chantal Van Audenhove ....................................................................................................... Externe deskundige 

Steven Adons  ............................................................................................Participatiemaatschappij Vlaanderen  

Christophe Cousaert  .......................... Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden  

Jeroen Dekeyser  .................................................................... Agentschap Zorg en Gezondheid (Ouderenzorg ) 

Carine Saelens ....................................................................................................................... Ruimte Vlaanderen  

Veerle Van Der Linden  ........................................................... Agentschap Zorg en Gezondheid (Ouderenzorg )  

Christel Van Langenhove ............................................................... Agentschap Zorg en Gezondheid (Thuiszorg) 

Stijn De Vleeschouwer ............................................................................................. Team Vlaams Bouwmeester  

· Verontschuldigd 

Janny Rodermond ................................................................................................................. Externe deskundige 

· Selectiecriterium 4 : Procesbereidheid en procesgerichtheid van de initiatiefnemer (wegingsfactor 2)  

· Selectiecriterium 5 : Sociaal ondernemerschap (wegingsfactor 1) 

· Selectiecriterium 6 : Haalbaarheid (wegingsfactor 2) 

· De beoordeling van de inzendingen werd voorbereid door de leden van de kwaliteitskamer. 

· Elk project krijgt voor elk van de selectiecriteria een score vanuit de doelstellingen van de pilootprojecten zorg: 

· 0 = onvoldoende (voldoet niet aan het ambitieniveau dat vandaag verwacht kan worden) 

· 1 = voldoende (beantwoordt aan het hedendaags ambitieniveau voor nieuwe projecten) 

· 2 = goed (onderscheidt zich ten aanzien van het gangbare ambitieniveau en levert elementen voor 

vernieuwing) 

· 3 = zeer goed (is innovatief en hanteert een zeer hoog ambitieniveau) 

· Beoordeling in volgorde van indienen: 

 

 Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo – Campus Sint-Anna - Sint-Truiden 

Selectiecriterium 4 - Score : 3 

· De initiatiefnemer toont aan dat er voorafgaand aan de kandidatuur reeds een heel proces is afgelegd. 

· Op de vraag of bijkomende partners mogelijk zijn, wordt positief geantwoord. 

· De vraag of bijkomend programma, meer aansluitend op de stedelijke omgeving , kan ingebracht 

worden op de site zelf wordt ook enthousiast onthaald. De initiatiefnemer staat open voor alle ideeën 

die het project verder kunnen verweven met de omgeving en initiatieven die de zorg verder onzichtbaar 

maken (een zorghotel, winkels, collectief compact wonen en gemeenschapsvoorzieningen,…) 
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· Alles wordt uitgewerkt vanuit de eigen kerntaken. Taken en projecten worden opgenomen door 

diegene die thuis zijn in de materie maar wel in samenspraak binnen de ketenstrategie en met een 

coördinerende rol van de initiatiefnemer in de zorgstad Sint-Truiden. 

Selectiecriterium 5 - Score : 3 

· De initiatiefnemer denkt niet enkel na vanuit het zorgstandpunt. 

· Binnen het projectdossier zitten tevens stedenbouwkundige en architecturale ambities. 

· Door de vele contacten is er een goed zicht op de bijkomende behoeften vanuit andere zorgverleners en 

de stad. Deze worden dan ook mee opgenomen in het ontwerpend onderzoek.  

· Een van deze doelstellingen is het mee realiseren van de cultuur-as, die als een doelstelling wordt 

omschreven in het ruimtelijk structuurplan van de stad Sint-Truiden. 

Selectiecriterium 6 - Score : 3 

· De site is volledig in eigendom van de initiatiefnemer. Deze wil zo snel mogelijk van start gaan.  

· Alle randvoorwaarden zijn voldaan om op korte termijn een (deel van een) project te realiseren 

· Het ziekenhuis beschikt zelf over middelen voor de realisatie. Een verdere kosten-batenanalyse zal 

gebeuren samen met de uitwerking van het ontwerpend onderzoek. 

 

 Selectiecriterium 4 Wf Selectiecriterium 5 Wf Selectiecriterium 6 Wf totaal 

score 3 2 3 1 3 2 15 

 

 PEKA CV – Future All Care Solution – Dilbeek 

Selectiecriterium 4 - Score : 3 

· De initiatiefnemer wenst zijn project ter beschikking te stellen van de Pilootprojecten Zorg om met 

inbreng van de deskundigen een kwalitatief project te concipiëren en te realiseren.  

· Er is een aanzet en een ambitie voor een project. De uitwerking is volledig vrij en kan volledig gestuurd 

worden door de kwaliteitskamer, het projectteam, de deskundigen,… 

· Naast de architectuur en de ruimtelijke inpassing moet ook de zorgcomponent nog volledig uitgewerkt 

worden. De initiatiefnemer is zich hiervan bewust en wil via de Pilootprojecten Zorg deze 

deskundigheden integreren. 

· De initiatiefnemer wenst ver te gaan in het realiseren van social profit. 

Selectiecriterium 5 - Score : 3 

· Dit project wordt gekenmerkt door een sterk sociaal gedreven ambitie. 

· Het projectvoorstel wordt zoveel mogelijk verweven met de bestaande kern. Deze verweving kan verder 

gemaximaliseerd worden op basis van het ontwerpend onderzoek. 

· Goede ingesteldheid van de initiatiefnemers met een zeer verscheiden woon- en zorgvorm inzake zorg- 

en sociaal wonen. 

Selectiecriterium 6 - Score : 3 

· De site is volledig eigendom van de initiatiefnemer. 

· Sociaal rendement primeert op het financiële rendement voor de initiatiefnemer. Dit biedt 

mogelijkheden voor het ontwikkelen van een privaat project met sterke sociale inslag.  

· Kennis in de zorg is nog onvoldoende aanwezig. Voor de uitbating van het zorgcomponent zal de 

initiatiefnemer echter beroep doen op een bijkomende partner. Deze zal worden aangesteld als er 

duidelijkheid is op de verschillende zorgvoorzieningen op de site. 

 

 Selectiecriterium 4 Wf Selectiecriterium 5 Wf Selectiecriterium 6 Wf totaal 

score 3 2 3 1 3 2 15 

 

 VZW SWV Woonzorgnet Dijleland – Pleisterplaats Vlaams-Brabant (Keyhof) – Huldenberg 

Selectiecriterium 4 - Score : 2 

· Zeer breed gamma van zorggerelateerde functies 
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· Op de vraag of de kernen kunnen worden gerevitaliseerd in het kielzog van de ontwikkeling op Keyhof 

verduidelijkt de initiatiefnemer dat de functies binnen het domein (sport, cultuur, zorg,…) 

kernversterkend werken. In de kernen zelf wordt geen ingreep voorzien. 

· De initiatiefnemers verwacht van de procedure van de pilootprojecten dat het partners buiten de zorg 

samenbrengt voor dit project. 

Selectiecriterium 5 - Score : 2 

· De initiatiefnemer voorziet in functies die momenteel ontbreken in de kern en ambieert een 

bovenlokale uitstraling. 

· Door het ontbreken van de functies in de omliggende kernen willen ook andere partners mee 

investeren. De gemeente kan zo mee een sporthal realiseren, de fietspaden kunnen opnieuw 

geconnecteerd worden,… . Op deze manier kan op korte termijn  de nodige dynamiek worden verkregen 

op de site. 

Selectiecriterium 6 - Score : 2 

· Momenteel wordt er reeds een uitbreiding gerealiseerd. Deze wordt gefinancierd met eigen middelen. 

Voor de overige ontwikkelingen worden er externe investeerders gezocht.  

· Na realisatie zal er een vrij dicht bebouwde site ontstaan waarbij de ruimtelijke en architecturale 

kwaliteit doorheen de verschillende deelprojecten zal moeten worden bewaakt. 

· Op lange termijn en om meer ontwikkelingen mogelijk te maken,  is een RUP noodzakelijk. Dit is echter 

niet noodzakelijk om het voorzien programma in het projectvoorstel te realiseren. 

· Fundamenteel stelt zich de vraag of de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen gebaat is bij een 

revitalisering van het platteland, wat immers de kern is van dit project.   

· Haalbaarheid en wenselijkheid dienen hier zeker voldoende te worden afgewogen. 

 

 Selectiecriterium 4 Wf Selectiecriterium 5 Wf Selectiecriterium 6 Wf totaal 

score 2 2 2 1 2 2 10 

 

 VZW Huis Perrekes – Huis Perrekes – Geel, Oosterlo 

Selectiecriterium 4 - Score : 3 

· De initiatiefnemer heeft de Pilootprojecten Zorg nodig. Momenteel is er geen regelgeving dragend 

kader voor het huisvesten van personen met dementie in relatie tot het dorp. Momenteel valt de 

initiatiefnemer terug op de reguliere regelgeving van de woon- en zorgcentra. De initiatiefnemer is 

bereid om de verworven deskundigheid ten dienste te stellen van anderen en onderdeel uit te maken 

van een groter geheel om de problematiek verder te onderzoeken. 

· Er is nood aan een dialoog om de tekortkomingen van de huidige regelgeving op vlak van wonen bloot 

te leggen. Hiervoor zijn kritische mensen nodig die verantwoordelijkheid hebben. 

Selectiecriterium 5 - Score : 2 

· De uitwerking van fase 2 van het masterplan steunt volledig op een maatschappelijke verweving. 

· De kennis die de initiatiefnemer heeft opgedaan in het verleden kan breed worden toegepast om te 

komen tot vernieuwende huisvesting voor ouderen. Binnen het vernieuwde kleinschalig wonen kan dit 

een meerwaarde leveren. 

· Een voorbeeld van hoe zorg gedragen kan worden door een maatschappelijk draagvlak. 

Selectiecriterium 6 - Score : 2 

· De financiering van de geplande uitvoering is uitvoerig beschreven. 

· Om na te denken over de uitwerking van fase 2 van het masterplan is een dialoog tussen de 

verschillende partners in de zorg en in de omgeving noodzakelijk. Hier moet gestreefd worden naar een 

gemeenschappelijke visievorming. De samenwerking tussen de verschillende partners kan een verdere 

vermaatschappelijking bewerkstelligen. Hiervoor ontbreekt echter nog een beleidsvisie. 

 

 Selectiecriterium 4 Wf Selectiecriterium 5 Wf Selectiecriterium 6 Wf totaal 

score 3 2 2 1 2 2 12 
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 VZW De Korenbloem – Het Portiek – Kortrijk 

Selectiecriterium 4 - Score : 3 

· De initiatiefnemer wil vanuit zijn eigen deskundigheid rond zorg samen met de deskundigheidheden 

binnen de Pilootprojecten Zorg de ambities waarmaken. De ambities situeren zich zowel op de 

dienstverlening, de site, de relatie met de buurt als op het vlak van de integratie van de monumenten 

op de site. 

· De ambities in het projectdossier zijn zeer ruim en geïnspireerd op het verlenen van een persoonlijke en 

maximale zorg waar nodig. De ambities dienen als uitgangspunt voor het ontwerpend onderzoek. Het 

spreekt voor zich dat het ontwerpend onderzoek een verdere concretisering zal vormen voor deze 

ambities. 

· Als extra expertise ziet de initiatiefnemers vooral de meerwaarde van de architecturale en ruimtelijke 

vormgeving. 

Selectiecriterium 5 - Score : 3 

· Doelstelling van de initiatiefnemer om onder andere een totaalpakket aan te bieden voor jong 

dementerenden.  

· De werking is sterk gericht op en geïntegreerd in de buurt. Zowel het woonzorgcentrum als de buurt 

halen een meerwaarde  uit elkaars aanwezigheid. 

· Pilootprojecten Zorg gebruiken om de huidige werking verder te laten groeien en de eigen zorgervaring 

uit te breiden. 

Selectiecriterium 6 - Score : 3 

· Gezien de vele partners die mee betrokken zijn in dit project wordt ook verwacht dat de financiering 

gedragen zal worden door verschillende partners. Ook het meervoudig gebruik biedt kansen om tot 

gemengde financiering te komen 

· Het domein en de gebouwen zijn eigendom van de initiatiefnemer. Voor de realisatie van de eigen 

nieuwe gebouwen zal een lening afgesloten worden en zal er beroep gedaan worden op de 

renovatiesubsidie van het VIPA. 

· Betaalbare zorg is een belangrijke doelstelling en zal ook een belangrijk aandachtspunt vormen bij het 

ontwerpend onderzoek. 

 

 Selectiecriterium 4 Wf Selectiecriterium 5 Wf Selectiecriterium 6 Wf totaal 

score 3 2 3 1 3 2 15 

 

 VZW Coda – Masterplan – Wuustwezel 

Selectiecriterium 4 - Score : 2 

· Het projectdossier legt weinig dingen vast. Zowel op vlak van het masterplan voor de zorgverlening als 

op vlak van de infrastructuur moeten de lijnen nog worden uitgezet. De huidige werking van CODA en 

de verschillende deskundigheden binnen de procedure Pilootprojecten Zorg kunnen aan de basis liggen 

van deze uitwerking. 

· CODA heeft recentelijk nieuwe buren gekregen. De initiatiefnemer haalt aan dat een samenwerking met 

deze zorgverleners (Amate en OCMW), op vlak van werken en op vlak van architectuur en ruimtelijke 

inpassing, tot de mogelijkheden behoort. Momenteel is er reeds een samenwerkingsovereenkomst met 

het OCMW van de gemeente Wuustwezel, maar deze samenwerkingsovereenkomst kan ook wijzigen. 

· Op vlak van infrastructuur staat alles open. Renovatie of nieuwbouw, beide is mogelijk. Dit biedt 

mogelijkheden voor een vernieuwend ontwerpend onderzoek dat ook innovatief kan zijn voor 

toekomstige projecten.  

· Ook de mogelijkheden voor de uitbreiding van de werking (bv. geriatrie) kunnen meegenomen worden, 

onder andere binnen de opmaak van het masterplan zorg. 

Selectiecriterium 5 - Score : 2 

· CODA geldt vandaag als een voorbeeld op vlak van palliatieve zorg (bv.: palliatieve zorg buiten 

ziekenhuis). Het is de doelstelling van de initiatiefnemer om een beleidsvisie te ontwikkelen op vlak van 

palliatieve zorg, deze te vertalen in infrastructuur en de opgedane kennis generiek toepasbaar te maken 

als voorbeeld voor andere organisaties. 
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Selectiecriterium 6 - Score : 3 

· Voor de realisatie van de infrastructuur kan er beroep gedaan worden op eigen middelen. Binnen de 
opmaak van het masterplan kunnen ook de mogelijkheden van de subsidiëring onderzocht worden. 

· Het Kempisch Landschap stelt de omliggende gronden ter beschikking.   
 

 Selectiecriterium 4 Wf Selectiecriterium 5 Wf Selectiecriterium 6 Wf totaal 

score 2 2 2 1 3 2 12 

 

 CVBA Dender Development – Tupperwaresite – Aalst 

Selectiecriterium 4 - Score : 2 

· De initiatiefnemer verwacht van de Pilootprojecten Zorg dat de deskundigheid op vlak van zorg, die 

momenteel nog niet bij de initiatiefnemer aanwezig is, mee wordt ingevuld. 

· Het is, zoals de kwaliteitskamer opmerkte, de bedoeling om zorg als een filter over de wijk te leggen. 

Binnen het masterplan zijn er enerzijds private woonontwikkelingen die zorg integreren, anderzijds 

wordt er specifieke infrastructuur gebouwd de gericht is op de zorgverlening. 

· Voor de ouderenzorg heeft de initiatiefnemer contact met onder andere Corasen. Voor de concrete 

uitwerking kan ook gekeken worden of er een samenwerking mogelijk is met een lokale partner. Op vlak 

van zorg is er veel mogelijk, ligt er nog geen sluitend concept op tafel en kan in dialoog bekeken worden 

wat mogelijk is. 

· De initiatiefnemer nodigt de kwaliteitskamer uit om het voorstel dat vandaag op tafel ligt mee te 

bekijken en mee verder uit te werken. 

· De initiatiefnemer is zich bewust van de zeer hoge dichtheid die wordt gerealiseerd. Op vlak van zorg 

wordt daarom beroep gedaan op de zorgvoorzieningen in de buurt maar worden er bijkomend de 

nodige voorzieningen gebouwd. 

Selectiecriterium 5 - Score : 2 

· Het realiseren van een levensloopbestendige wijk. Zowel op vlak van woontypologie als op vlak van het 

voorzien van een zorgkern voor zowel de nieuwe wijk als voor de bewoners uit de buurt. Garanties 

kunnen hierrond niet gegeven worden aangezien deze processen worden gevoerd met de uitbaters van 

de zorgvoorziening, maar de initiatiefnemer zal er alles aan doen om het project te laten slagen. 

· De eerste stap in de realisatie van de wijk is de bouw van de sociale woningen, vervolgens de 

assistentiewoningen met het dienstencentrum en vervolgens een woonzorgcentrum  

Selectiecriterium 6 - Score : 2 

· Op vlak van timing wordt gestart met de bouw van 4 urban villa’s (3 private en 1 ‘sociale’) en de 
rijwoningen om het bouwblok af te werken na de zomervakantie 2013. Begin 2015 start dan de bouw 
van de overige gebouwen. 

· De initiatiefnemer is eigenaar van de grond (via de 2 vennootschappen) 
· De initiatiefnemer fungeert als een platform dat mee inzet op een intergenerationele wijk. De concrete 

uitwerking zal gebeuren met de partners in kwestie die zullen instaan voor de uitbating van de zorg(-
gerichte) infrastructuur.   
 

 Selectiecriterium 4 Wf Selectiecriterium 5 Wf Selectiecriterium 6 Wf totaal 

score 2 2 2 1 2 2 10 

 

 VZW Astor – Astor – Geel 

Selectiecriterium 4 - Score : 3 

· Eén van de mogelijkheden om de doelstellingen te bereiken is het mengen van woonzorg- met 

assistentiewoningen, wat de totale inbreng vanuit zorg kan reduceren. 

· Voorstellen rond nieuw kleinschalig wonen zijn her en der beschikbaar. De initiatiefnemer stelt dat er 

gezamenlijke behoeften zijn op vlak van kwalitatief wonen, los van de zorgproblematiek. 

· Ouderen- en dementiezorg voor personen met een beperking en psychiatrische stoornissen vraagt 

specifieke zorg, maar op vlak van woonkwaliteit komt dit overeen met andere sectoren binnen ouderen- 

en dementiezorg. 

· Er wordt aangehaald dat het element pleegzorg en gezinsverpleging verder uitgebouwd kan worden. 
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Selectiecriterium 5 - Score : 3 

· Het project denkt na over de invulling van de ruimte en de architectuur in de woonzorg van de 

toekomst: quid aantal m², quid nieuwe brandveiligheidsnormen, quid duurzaamheid/lagere 

uitbatingskost (zonder in te boeten op comfort en goede kwaliteit van zorg) en dit zonder subsidiëring 

vanuit de overheid (VIPA) 

Selectiecriterium 6 - Score : 2 

· De initiatiefnemer heeft 3 sites ter beschikking waarop het concept kan worden gerealiseerd. 

Afhankelijk van de resultaten van het ontwerpend onderzoek kunnen deze 3 sites worden aangesneden 

of worden de geplande projecten gerealiseerd op 1 site. 

· Astor staat in voor de realisatie van het project, OPZ Geel en MPI kunnen gebruik maken van de zorg-

plaatsen die worden gerealiseerd. 

· Er is een urgentie om te komen tot zowel bijkomende plaatsen voor ouderen met een psychiatrische 

stoornis als om te komen een nieuwe typologie voor kleinschalig wonen voor ouderen. Hierdoor is het 

draagvlak voor het project groot. 

   
 

 Selectiecriterium 4 Wf Selectiecriterium 5 Wf Selectiecriterium 6 Wf totaal 

score 3 2 3 1 2 2 13 

 

 VZW Sint-Monica – Zorgknooppunt Rose Marijn / Octopus – Oostende 

Selectiecriterium 4 - Score : 2 

· De initiatiefnemer wil de Pilootprojecten Zorg en de mogelijkheden om ‘out of the box’ te denken, 

aangrijpen om een vernieuwend project te realiseren. Hoe deze vernieuwing zal vertaald worden op het 

terrein is volledig onderwerp van het ontwerpend onderzoek. De initiatiefnemer denkt bijvoorbeeld aan 

het koppelen van serviceflats en rusthuiskamers, het afwijken van de standaard vierkante meters, 

alternatieve logica’s in het voorzien van toegangen,… 

· Alle lopende gesprekken met ontwerpers zijn stopgezet om het pilootproject alle kansen te geven. 

Selectiecriterium 5 - Score : 2 

· Ontmoetingsplaats voor de omwonenden in de wijk en de bezoekers van de kust. Het publieke karakter 

moet gewaarborgd worden door de functies van een cafetaria of een restaurant. 

· Doelstelling om een kwalitatieve werkomgeving te realiseren. 

· Het project moet zich invoegen in de ruimere structuren van de omgeving (wijk, relatie met de 

luchthaven, groene gordel rond de stad,…). 

· De initiatiefnemer wil de zorg vermaatschappelijken door een zeer divers aanbod te realiseren van 

residentiële en ambulante zorg. 

Selectiecriterium 6 - Score : 2 

· De initiatiefnemer is eigenaar van de site. Bovendien is de site momenteel volledig leeg omdat de oude 

gebouwen die hier waren ingeplant, zijn afgebroken. 

· Het opentrekken van andere projecten kan doorgetrokken worden in de financiering. 

· Verder komen de middelen van een banklening, VIPA-subsidie, dagprijs, huurprijzen lokalen en niet-
zorggebonden activiteiten. 
 

 Selectiecriterium 4 Wf Selectiecriterium 5 Wf Selectiecriterium 6 Wf totaal 

score 2 2 2 1 2 2 10 

 

 Oase – Zorg voor de wijk – Vilvoorde, Koningslo 

Selectiecriterium 4 - Score : 2 

· De initiatiefnemer bestaat uit een breed deskundig team (B&R Bouwgroep, Oase, Banimmo). Ze hebben 

de gezamenlijke doelstelling om zorgprojecten rond het Brusselse uit te bouwen.  

· Het masterplan is opgemaakt door Omgeving uit Antwerpen. De vertaling naar inrichtingsplannen en 

een RUP moet nog gebeuren. De initiatiefnemer wenst dit te doen binnen de Pilootprojecten Zorg.  

· De kandidatuur is ingediend zonder Omgeving, om alle opties binnen de Pilootprojecten Zorg mogelijk 

te houden. 
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· Tegelijk met het ontwerpend onderzoek kan het RUP worden ontwikkeld zodat het ontwerpend 

onderzoek geïntegreerd wordt in het juridisch kader. 

Selectiecriterium 5 - Score : 2 

· Het aanbieden van een geïntegreerd zorgconcept binnen de wijk aan de hand van zorgknooppunten, die 

fungeren als een zorgloket. Dit maakt dat inwoners zo lang mogelijk op hun vertrouwde locatie kunnen 

blijven wonen en dat zorg onzichtbaar aanwezig is. 

· Kleinschaligheid en autonomie van de bewoners. 

Selectiecriterium 6 - Score : 2 

· De initiatiefnemer verwacht van de Pilootprojecten Zorg de inbreng van de nodige vergunningen en de 
begeleiding van de deskundigen. 

· Er dient nog een RUP te worden opgemaakt voor de volledige projectsite. Dit maakt dat de termijn tot 
realisatie mogelijks langer zal zijn dan een project dat past binnen het bestaande juridisch 
stedenbouwkundig kader. 

· De initiatiefnemer is eigenaar van de site en staat in voor de ontwikkeling. 
· Het is een louter privaat initiatief. Naast het verlenen van de vergunningen wordt er geen beroep 

gedaan op publieke middelen. Het project wordt gefinancierd met eigen middelen en met 
bankfinanciering. 

· Life Cycle Cost wordt meegenomen om de kostprijs op lange termijn te kunnen inschatten. 
 

 Selectiecriterium 

4 

Wf Selectiecriterium 

5 

Wf Selectiecriterium 

6 

Wf totaal 

score 2 2 2 1 2 2 10 
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1 Regionaal Ziekenhuis Sint-

Trudo 

Campus Sint-Anna 3 3 3 3 3 3 27 3 2 3 1 3 2 15 42  

8 VZW De Korenbloem Het Portiek 3 3 3 3 2 3 24 3 2 3 1 3 2 15 39  

25 VZW Astor astor 3 3 2 3 3 3 24 3 2 3 1 2 2 13 37  

18 VZW CODA masterplan 3 3 2 3 3 3 24 2 2 2 1 3 2 12 36  

2 PEKA C.V. Future all care living solution 2 3 3 3 2 3 21 3 2 3 1 3 2 15 36  

6 VZW Huis Perrekes Huis Perrekes 3 3 2 3 3 3 24 3 2 2 1 2 2 12 36  

23 Dender Devellopment cvba Tupperwaresite 3 3 3 3 2 3 24 2 2 2 1 2 2 10 34  

4 VZW SWV Woonzorgnet 

Dijleland 

Pleisterplaats Vlaams-

Brabant 

3 3 3 3 2 3 24 2 2 2 1 2 2 10 34  

29 Oase Koningslo Zorg voor de wijk 3 3 2 3 2 3 21 2 2 3 1 2 2 11 32  

11 VZW Sint-Monica Zorgknooppunt Rose Marijn 

/ Octopus 

3 3 2 3 2 3 21 2 2 2 1 2 2 10 31  

 

· Van de drie projecten met 36 punten wordt gekozen voor CODA en PEKA gezien de potentiële 

groeimarge (masterplan tot realisatie) binnen de Pilootprojecten Zorg, in tegenstelling tot Perrekes 

waar de plannen voor fase 1 reeds klaar zijn en waar enkel een masterplan (fase 2) wordt opgemaakt. 

· Op basis van het totaal aantal punten en bovenstaande argumentatie komen volgende 5 projecten in 

aanmerking om geselecteerd te worden als Pilootproject Zorg: 

Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo Campus Sint-Anna 
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C.V. PEKA  Future all care living solution 

VZW De Korenbloem Het Portiek 

VZW Astor Astor 

VZW CODA masterplan 

 

 

  

 

· De kwaliteitskamer geeft het advies aan de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo 

Vandeurzen, om volgende 5 projecten te selecteren als Pilootprojecten Zorg: 

1 Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo Campus Sint-Anna Sint-Truiden 

· Omwille van de ambitie van de initiatiefnemer om een ketenstrategie uit te werken die de 
volledige zorgstad Sint-Truiden omvat. De initiatiefnemer wil als coördinator optreden van de 
zorgverlening in de ruimste zin van het woord. 

· Op de site wil de initiatiefnemer een gemengd programma van wonen en zorg realiseren met 
veel aandacht voor de publieke ruimte en de historiek van de site en de omgeving  

· De ontwikkeling van de site past in  het ruimtelijk structuurplan voor de stad. Bovendien 
neemt de initiatiefnemer een actieve rol op in strategische projecten als de monumenten-as 
en het mobiliteitsplan. 

· Dit project omvat de vermaatschappelijking van de zorg op stadsniveau. Het is een sterk 
gelaagd project waarbij er reeds een heel traject van overleg en visievorming is afgelegd. De 
organisatiestructuur voor het zorgconcept is reeds is uitgebouwd en de kandidatuur wordt 
breed gedragen. 

· De procedure van de Pilootprojecten Zorg kan een meerwaarde bieden op de verdere 
uitwerking en concretisering van het zorgconcept en de vertaling ervan in een nieuw 
stadsdeel. 

    

2 PEKA C.V. Future all care living solution Groot-Bijgaarden 

· Omwille van de maatschappelijke ambitie van de initiatiefnemer die een meerwaarde wil 
realiseren op vlak van zorg, architectuur en ruimte in zijn eigen dorpskern. 

· Het projectvoorstel omvat het ter beschikking stellen van een binnengebied voor het 
realiseren van een woonzorgproject zodat de oudere bewoners kunnen beschikken over een 
beter zorgaanbod. 

· Tegelijk wil de initiatiefnemer het sociaal contact tussen de verschillende generaties 
versterken door het faciliteren van een grote maatschappelijke samenhang en het onzichtbaar 
maken van de zorg. 

· Daarnaast neemt het project ook enkele functies op die momenteel niet of te weinig in de 
kleine kern aanwezig zijn. Het ter beschikking stellen van polyvalente ruimtes, een klein 
ontmoetingscentrum, zorgfuncties die ook open staan voor de omwonenden,… 

· De meerwaarde van de Pilootprojecten Zorg is dat de initiatiefnemer wordt bijgestaan om zijn 
ambitie te realiseren en te vertalen in een concreet project. Zowel op vlak van zorg, ruimte en 
architectuur staat dit project in zijn kinderschoenen en is een deskundige begeleiding 
noodzakelijk. Door het opnemen van dit project als pilootproject wordt de ambitie van de 
initiatiefnemer bijgetreden en de realisatie van een vernieuwend voorbeeldproject zoveel als 
mogelijk gegarandeerd. 

    

3 VZW De Korenbloem Het Portiek Kortrijk 

· Omwille van de unieke ligging in de stad, de belangrijke mate waarin de initiatiefnemer zorg 
draagt voor zijn bewoners en de inwoners van de buurt en omwille van de ambitie om dit 
verder uit te bouwen, vernieuwend te zijn op vlak van dementie en de waarde die wordt 
gehecht aan het patrimonium. 

· De initiatiefnemer wenst een kenniscentrum te ontwikkelen voor jong dementie. Hiervoor 
worden de 2 beschermde monumenten en een nieuwbouw ingezet. 

· De initiatiefnemer is een zorgverlener voor de buurt en wil hiervoor buiten zijn grenzen actief 
zijn. Men wenst een ontmoetingsplaats te zijn waar jongeren en ouderen elkaar tegenkomen 
en waar men de zorg kan krijgen die men nodig heeft. De initiatiefnemer heeft zelfs de ambitie 
om ook bij korte, zwaardere zorgverlening bij de zorgbehoevenden aan huis te gaan 

· De procedure van de Pilootprojecten Zorg kan bij dit project een meerwaarde leveren door de 
ambities van de initiatiefnemer te vertalen op het terrein en zelfs een niveau hoger te tillen 
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zodat de site op vlak van architectuur, ruimte en zorg een onmisbaar en ‘onzichtbaar’ gegeven 
wordt in de stad. Dit zowel voor het programma van vandaag als voor de verdere ontwikkeling 
van de site en de werking in de toekomst. 

    

4 VZW Astor  Astor Geel 

· Het onderzoeksproject van Astor moet elementen aanleveren die de 
doelgroepoverschrijdende zorgverlening fundamenteel kan verbeteren. Het loskoppelen van 
het zorgprofiel en de huisvesting kan leiden tot een nieuw kleinschalig wonen dat universeel is 
en de sector van zorg overstijgt. 

· Het komen tot generieke inzichten op vlak van huisvesting, maatschappelijke verweving en de 
afstemming van organisatie, mensen en infrastructuur biedt inspiratie om te komen tot 
nieuwe vormen van zorgverlening. 

· De nieuwe typologie van kwalitatief kleinschalig wonen wordt ook bekeken vanuit het 
oogpunt van financiering. Hierbij wordt gezocht naar een typologie en een menging van het 
programma zodat subsidiëring van infrastructuur op termijn niet meer noodzakelijk hoeft te 
zijn. 

· Zoals blijkt uit het kandidaatsdossier, beschikt de initiatiefnemer bezit reeds een breed 
netwerk van deskundigen. De kwaliteitskamer stuurt aan op een maximale samenwerking met 
de verschillende zorgverleners in de omgeving zodat de ontwikkelde infrastructuur maximaal 
kan toegepast worden op het terrein en zodat er maximaal aan kennisuitwisseling kan worden 
gedaan op gebied van het doelgroepoverschrijdend werken. 

    

5 CODA vzw Masterplan CODA Wuustwezel 

· Omwille van de voortrekkersrol die CODA momenteel vervult en de mogelijkheden om vanuit 
dit project te komen tot een beleidsvisie voor een vernieuwde vorm van palliatieve zorg en de 
bijhorende infrastructuur. 

· De initiatiefnemer is bereid om te starten van een wit blad waarbij de eigen ervaring als 
leidraad kan dienen voor een vernieuwing op vlak van zorg, ruimte en architectuur. Het 
masterplan zorg zal aan de basis liggen voor een verbreding van de zorgverlening, een 
vertaling naar hedendaagse architectuur en een verdere maatschappelijke verweving met de 
omgeving. 

· De Pilootprojecten Zorg zullen dit complex proces mee in goede banen leiden door de 
initiatiefnemer op vlak van zorg, ruimte en architectuur te ondersteunen. De doelstellingen 
van dit project zijn een duidelijke richting te geven aan de werking van CODA, het voorzien van 
een gepaste en kwalitatieve infrastructuur en een inspiratiebron en een voorbeeldproject af te 
leveren voor de palliatieve sector. 

 

· De keuze van de 5 projecten is een scala van zorgprojecten in ouderenzorg (inclusief ouderen in de 

gehandicaptenzorg en psychiatrie), dementiezorg ( voor jong en oud), palliatieve zorg, geïntegreerde en 

genormaliseerde zorg, privé en publiek, met nieuwbouw en renovatie, verspreid in het Vlaamse land.  

· Sommige projecten zijn reeds zeer goed geconcipieerd ( cfr Sint Trudo ), andere staan aan de beginfase ( 

Coda). Elk project heeft een element ontwerpend onderzoek en heeft een voorbeeldfunctie voor de 

zorgsector. 

 

  






