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Waarom Pilootprojecten Zorg 

 

CONTEXT 

Urgentie vanuit stijgend aantal ouderen + huisvesting 

Meer en andere ouderen met andere behoeften wonen - zorg 

Beperkte ruimte voor nieuwe infrastructuur 

 



Cijfers ouderenzorg  
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Waarom Pilootprojecten Zorg 

 

GEZAMENLIJK INITIATIEF 

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en 

Vlaams Bouwmeester 

Stimuleren van innovatie in de zorgsector 

Geïntegreerde zorg, architectuur en ruimte 



 

Waarom Pilootprojecten Zorg 

 

DOELSTELLINGEN 

Al doende geleerd (leerproces) 

Realisatie van zorgzame infrastructuur 

Beter zorgverlening door betere architectuur 

Innovatie concepten zorgsector & architecturale/ruimtelijke vertaling 

Integreren van zorg in complexe ruimtelijke context 

Levensloopbestendige ruimte en geïntegreerde zorgmodellen 

Inherente zorg, onzichtbaar maar prominent aanwezig 

 



 

Waarom Pilootprojecten Zorg 

 

STIMULANS    Voorafgaande vergunning en VIPA-middelen 

∙ Pilootprojecten krijgen prioriteit inzake programmatie en vergunning  

∙ Max. 90 woongelegenheden woonzorgcentrum incl. kortverblijf per 

project 

∙ 335 woongelegenheden voorafgaande vergunning zullen verleend 

worden in kader van deze oproep 

∙ In voorkomend geval toekenning van VIPA-middelen 



Bekendmaking  
Pilootprojecten Zorg 



Toelichting 
Pilootprojecten Zorg 
 

 Peter Swinnen 
Vlaams Bouwmeester 
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Kwaliteitskamer Pilootprojecten Zorg 

 

SAMENSTELLING 

 

 

∙ Kabinet minister van Welzijn 

∙ Team Vlaams Bouwmeester 

∙ VIPA 

∙ Agentschap Z&G Ouderenzorg 

∙ Agentschap Z&G Thuiszorg 

 

∙ Externe Deskundigen: 

∙ Wivina Demeester 

∙ Chantal Van Audenhove 

∙ Janny Rodermond 

∙ Deskundigen Vlaamse Overheid 

∙ Ruimte Vlaanderen 

∙ Participatiemaaschappij Vlaanderen 
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TAAKSTELLING 
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TAAKSTELLING 

Innovatie concepten zorgsector & architecturale/ruimtelijke vertaling 
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TAAKSTELLING 

Innovatie concepten zorgsector & architecturale/ruimtelijke vertaling 
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TAAKSTELLING 

Innovatie concepten zorgsector & architecturale/ruimtelijke vertaling 

Integreren van zorg in complexe ruimtelijke context 

Levensloopbestendige zorgmodellen 

 



 

Kwaliteitskamer Pilootprojecten Zorg 

 

TAAKSTELLING 

Innovatie concepten zorgsector & architecturale/ruimtelijke vertaling 

Integreren van zorg in complexe ruimtelijke context 

Levensloopbestendige zorgmodellen 

Onzichtbare zorg/prominent aanwezig 

 



 

Kwaliteitskamer Pilootprojecten Zorg 

 

TAAKSTELLING 

Innovatie concepten zorgsector & architecturale/ruimtelijke vertaling 

Integreren van zorg in complexe ruimtelijke context 

Levensloopbestendige zorgmodellen 

Onzichtbare zorg/prominent aanwezig 

Collectiviteit/maatschappelijke verweving 
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SELECTIE  
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SELECTIE  

Verscheidenheid types zorg (ouderenzorg, dementie, psychiatrie, palliatieve zorg, genormaliseerde zorg,…) 
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SELECTIE  

Verscheidenheid types zorg (ouderenzorg, dementie, psychiatrie, palliatieve zorg, genormaliseerde zorg,…) 

Mix programma’s (bibliotheek, restaurant, jeugdhuis, kinderkribbe,…) 
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Publiek-privaat 
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SELECTIE  

Verscheidenheid types zorg (ouderenzorg, dementie, psychiatrie, palliatieve zorg, genormaliseerde zorg,…) 
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Activering stadsweefsel/stadspark 

Betaalbaarheid 

  



 

Kwaliteitskamer Pilootprojecten Zorg 

 

SELECTIE  

Verscheidenheid types zorg (ouderenzorg, dementie, psychiatrie, palliatieve zorg, genormaliseerde zorg,…) 

Mix programma’s (bibliotheek, restaurant, jeugdhuis, kinderkribbe,…) 

Publiek-privaat 

Activering stadsweefsel/stadspark 

Betaalbaarheid 

Erfgoed/reconversie 

  



PROJECTEN  
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Initiatiefnemer:  Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo 
Project:   Campus Sint-Anna 
Locatie:   Sint-Truiden 
 

1 
Sint-Truiden – RZ Sint-Trudo 



Initiatiefnemer:  Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo 
Project:   Campus Sint-Anna 
Locatie:   Sint-Truiden 
 

1 
Sint-Truiden – RZ Sint-Trudo 



Context 

∙ Binnenstad Sint-Truiden 

∙ Historische zorgverlening op site 

1 
Sint-Truiden – RZ Sint-Trudo 



Zorg 

∙ Woonzorgzone met nadruk op divers wonen 

∙ Zorgverlening organiseren op schaal van de 

stadsregio  

∙ partnerschap uitbouwen met thuiszorg, de 

residentiële zorg en welzijnssector 

∙ Woonzorgprogramma + andere functies 

1 
Sint-Truiden – RZ Sint-Trudo 



Architectuur en Ruimte 

∙ Compacte genereuze woonvormen rond 

publiek toegankelijke ruimte 

∙ Stedelijke functies (bib, jeugdlokaal, kribbe,…) 

∙ Naadloze maatschappelijke en ruimtelijke 

continuïteit 

 

1 
Sint-Truiden – RZ Sint-Trudo 



Innovatie 

∙ Bouwen verschillende 

woonvormen/programma’s 

∙ Zorgverlening organiseren op schaal van de 

stadsregio 

∙ partnerschap uitbouwen met de thuiszorg, de 

residentiële zorg en welzijnssector 

1 
Sint-Truiden – RZ Sint-Trudo 



Initiatiefnemer:  C.V. Peka 
Project:   Future All Care Living Solution 
Locatie:   Dilbeek (Groot-Bijgaarden) 
 

2 
Dilbeek – CV Peka 



Initiatiefnemer:  C.V. Peka 
Project:   Future All Care Living Solution 
Locatie:   Dilbeek (Groot-Bijgaarden) 
 

2 
Dilbeek – CV Peka 



Context 

∙ In de gemeentekern van Groot-Bijgaarden 

∙ Ontbreekt vandaag aan 

woonzorgvoorzieningen in de omgeving 

∙ Private initiatiefnemer 

∙ Valoriseren verlaten bedrijfssite 

∙ Hoge maatschappelijke ambitie 

2 
Dilbeek – CV Peka 



Context 

∙ In de gemeentekern van Groot-Bijgaarden 

∙ Ontbreekt vandaag aan 

woonzorgvoorzieningen in de omgeving 

∙ Private initiatiefnemer 

∙ Valoriseren verlaten bedrijfssite 

∙ Hoge maatschappelijke ambitie 

Zorg 

∙ Bouwen voor verschillende generaties 

∙ Geïntegreerde zorgverlening op de site 

∙ Levenslang wonen maximaliseren 

∙ Versterken sociaal contact en stimuleren 

mentaliteitswijziging 

∙ Zorgconcept verder verfijnen in PPZ 

2 
Dilbeek – CV Peka 



Architectuur en ruimte 

∙ Binnengebied ontwikkelen in functie van zorg 

∙ Bouwprogramma uitbreiden met ontbrekende 

functies en voorzieningen in de kern 

∙ Ruime mogelijkheden voor ontwerpend 

onderzoek 

∙ Kostenefficiënt en duurzaam bouwen 

2 
Dilbeek – CV Peka 



Architectuur en ruimte 

∙ Binnengebied ontwikkelen in functie van zorg 

∙ Bouwprogramma uitbreiden met ontbrekende 

functies en voorzieningen in de kern 

∙ Ruime mogelijkheden voor ontwerpend 

onderzoek 

∙ Kostenefficiënt en duurzaam bouwen 

Innovatie 

∙ Multigenerationeel wonen in centrum 

∙ Rol van het privaat opdrachtgeversschap 

∙ Opnemen van functionele programma kern 

∙ Nog te ontwikkelen project 

2 
Dilbeek – CV Peka 



Initiatiefnemer:  VZW De Korenbloem  
Project:   Het Portiek 
Locatie:   Kortrijk 
 

3 
Kortrijk – VZW Korenbloem 



Initiatiefnemer:  VZW De Korenbloem  
Project:   Het Portiek 
Locatie:   Kortrijk 
 

3 
Kortrijk – VZW Korenbloem 



Context 

∙ Woonzorgcentrum in de Kortrijkse 

binnenstad 

∙ Waardevol park met 2 beschermde 

monumenten 

3 
Kortrijk – VZW Korenbloem 



Context 

∙ Woonzorgcentrum in de Kortrijkse 

binnenstad 

∙ Waardevol park met 2 beschermde 

monumenten 

Zorg 

∙ Aanbieden van totaalzorg 

∙ Oprichten kenniscentrum jong-dementie 

∙ Maximaliseren zorg voor de buurt 

∙ Samenwerkingsverbanden actoren omgeving 

∙ ‘zwevende residentiële bedden’ voor zorg 

buiten de muren van het centrum 

∙ Zorg op maat en op vraag 

3 
Kortrijk – VZW Korenbloem 



Architectuur en ruimte 

∙ Ruimtelijke en functionele verweving met de 

stedelijke omgeving 

∙ Uitwerking fase 1 masterplan : renovatie 

portiekwoning met nieuwbouw met 

meerwaarde van de groene ruimte 

∙ Nieuwbouw als kwalitatief kleinschalig wonen 

volgens reguliere bouwtypologieën 

3 
Kortrijk – VZW Korenbloem 



Architectuur en ruimte 

∙ Ruimtelijke en functionele verweving met de 

stedelijke omgeving 

∙ Uitwerking fase 1 masterplan : renovatie 

portiekwoning met nieuwbouw met 

meerwaarde van de groene ruimte 

∙ Nieuwbouw als kwalitatief kleinschalig wonen 

volgens reguliere bouwtypologieën 

Innovatie 

∙ Totaalzorg ontwikkelen vanuit het ‘wonen’ 

∙ Uitbouw kenniscentrum jong-dementie 

(inclusief verblijven, wonen en zorg) levert 

nieuwe inzichten in de problematiek 

∙ Groene ruimte en waardevol patrimonium 

integreren in zorgproject 

∙ Versterken van de sociale cohesie 

3 
Kortrijk – VZW Korenbloem 



Initiatiefnemer:  VZW Coda 
Project:   Masterplan Zorg en Infrastructuur 
Locatie:   Wuustwezel 
 

4 
Wuustwezel – VZW Coda 



Initiatiefnemer:  VZW Coda 
Project:   Masterplan Zorg en Infrastructuur 
Locatie:   Wuustwezel 
 

4 
Wuustwezel – VZW Coda 



Context 

∙ Organisatie in Wuustwezel verzorgt palliatieve 

zorg 

∙ Op de site worden meerdere palliatieve 

zorgen aangeboden vanuit een totaalconcept 

∙ Infrastructuur onaangepast aan ambitie- en 

verwachtingsniveau 

4 
Wuustwezel – VZW Coda 



Context 

∙ Organisatie in Wuustwezel verzorgt palliatieve 

zorg 

∙ Op de site worden meerdere palliatieve 

zorgen aangeboden vanuit een totaalconcept 

∙ Infrastructuur onaangepast aan ambitie- en 

verwachtingsniveau 

Zorg 

∙ Nood aan duurzaam masterplan zorg als kader 

voor doelstellingen en ambities op korte en 

lange termijn 

∙ Open geest voor verdere vernieuwing 

∙ Creëren van een thuisomgeving met 

hoogwaardige zorgverlening 

4 
Wuustwezel – VZW Coda 



Architectuur en ruimte 

∙ Opdrachtomschrijving nieuwe infrastructuur 

volledig open en onderwerp ontwerpend 

onderzoek 

∙ Flexibele infrastructuur voor meerdere 

partners 

∙ Open centrum, maatschappelijke 

gedragenheid 

4 
Wuustwezel – VZW Coda 



Architectuur en ruimte 

∙ Opdrachtomschrijving nieuwe infrastructuur 

volledig open en onderwerp ontwerpend 

onderzoek 

∙ Flexibele infrastructuur voor meerdere 

partners 

∙ Open centrum, maatschappelijke 

gedragenheid 

Innovatie 

∙ Visievorming rond palliatieve zorgverlening 

∙ Vertaling naar gepast architecturaal en 

ruimtelijk concept 

∙ Kansen verdere verbreding sociale 

zorgverlening en maatschappelijke verweving 

∙ Pioniersrol bestendigen en uitbreiden door 

kennisdeling 

4 
Wuustwezel – VZW Coda 



Initiatiefnemer:  VZW Astor 
Project:   Nieuw kwalitatief kleinschalig wonen 
Locatie:   Geel 
 

5 
Geel – VZW Astor 



Initiatiefnemer:  VZW Astor 
Project:   Nieuw kwalitatief kleinschalig wonen 
Locatie:   Geel 
 

5 
Geel – VZW Astor 



Context 

∙ Nood aan nieuwe vorm betaalbaar, 

kleinschalig wonen voor ouderen 

∙ Vraag vanuit MPI en OPZ naar bijkomende 

woonzorgplaatsen 

5 
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Context 

∙ Nood aan nieuwe vorm betaalbaar, 

kleinschalig wonen voor ouderen 

∙ Vraag vanuit MPI en OPZ naar bijkomende 

woonzorgplaatsen 

Zorg 

∙ Realiseren van grootschalige woonomgevingen 

met kleinschalige woongelegenheden 

∙ Woonzorgtypologie onafhankelijk van 

zorgprofiel (somatisch, psychiatrisch, dementie) 

∙ Realiseren van woonzorgprojecten zonder 

overheidssubsidie 

∙ Vermengen van woonzorg met reguliere 

woonprogramma’s 

5 
Geel – VZW Astor 



Architectuur en ruimte 

∙ Projecten inpassen in binnenstedelijke context 

van Geel 

∙ Woonzorgprojecten ontwikkelen gemengd met 

private ontwikkelingen 

∙ Ontwikkelen typologie als nieuwe standaard 

voor woonzorg en werk- en verblijfsomgeving 

5 
Geel – VZW Astor 



Architectuur en ruimte 

∙ Projecten inpassen in binnenstedelijke context 

van Geel 

∙ Woonzorgprojecten ontwikkelen gemengd met 

private ontwikkelingen 

∙ Ontwikkelen typologie als nieuwe standaard 

voor woonzorg en werk- en verblijfsomgeving 

Innovatie 

∙ Benoemen ruimtelijke kwaliteit en 

woonkwaliteit binnen woonzorg 

∙ Betaalbaar bouwen voor zorgsector 

∙ Toetsen wettelijk kader bij nieuwe 

woonzorgconcepten 

5 
Geel – VZW Astor 
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Pilootprojecten Zorg 
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Maart 13 – juni 13  Samenstelling projectteams 
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Maart 13 – juni 13  Samenstelling projectteams 
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Vervolgtraject Pilootprojecten Zorg 

 

Maart 13 – juni 13  Samenstelling projectteams 

Juni 13 – september 13  Opmaak projectdefinitie door projectteams 

Maart 13 – september 13 Selectie ontwerpteams 

September 13 – maart 14 Ontwerpend onderzoek door ontwerpteams 



 

Vervolgtraject Pilootprojecten Zorg 

 

Maart 13 – juni 13  Samenstelling projectteams 

Juni 13 – september 13  Opmaak projectdefinitie door projectteams 

Maart 13 – september 13 Selectie ontwerpteams 

September 13 – maart 14 Ontwerpend onderzoek door ontwerpteams 

April 14   Gunning van de 5 opdrachten 



Vragen 
 

Meer info : www.pilootprojectenzorg.be 



 
 

Meer info : www.pilootprojectenzorg.be 


