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Inleiding

Breda profileert zich als een Grenzeloze, Gastvrije stad in het 
Groen en wij wensen dat ook te vertalen naar onze 
inwoners. Breda investeert daartoe in wijken en dorpen die 
vitaal en inclusief zijn. Woonomgevingen waar mensen lang 
kunnen blijven wonen, waar sociale verbanden bestaan en 
ontstaan die ondersteunend zijn voor álle bewoners, 
ongeacht achtergrond, mate van zelfstandigheid of andere 
persoonskenmerkende aspecten die zorgen voor de variëteit 
en vitaliteit in de wijk. Bewoners participeren in de sociale 
netwerken naar vermogen en zetten hun talenten in. Voor 
iedereen moet daarbij gelden dat hun inzet past bij hun 
eigen sociale, fysieke, cognitieve en emotionele uitdagingen 
in het leven. Individuele kwetsbaarheden worden gezien als 
feitelijke omstandigheden en niet als belemmering. 

Vitale wijken en dorpen vergen vitale bewoners, die 
gezondheid, zelfstandigheid en een betekenisvol leven 
nastreven. Vanuit het idee van ‘positieve gezondheid’ 
worden de bewoners aangemoedigd regie te voeren op hun 
leven en methoden te vinden met de sociale, fysieke en 
emotionele uitdagingen in hun leven om te gaan. Dat geldt 
voor iedereen en dus ook voor die mensen die kwetsbaarder 
zijn doordat ze met meer of chronische uitdagingen worden 
geconfronteerd. Actief zijn, betekenisvol zijn en een sociaal 
netwerk hebben zijn daarin aspecten die direct met de wijk 
of het dorp waar mensen wonen gerelateerd zijn.

Bredanaars worden uitgedaagd en geholpen zo vitaal en 
zelfstandig te leven en hun bijdrage te leveren aan hun 
woonomgeving. De stad, haar wijken en dorpen, worden 
daarmee vitaal en inclusief; iedereen telt en doet mee. Voor 
diegenen die aangewezen zijn op zorg en ondersteuning om 
(zo veel mogelijk) zelfstandig te leven, moet wel meer 
gedaan worden. Hun woningen en woonomgevingen 
hebben andere eisen en randvoorwaarden, de zorg en 
ondersteuning moeten -vanuit de benadering van positieve 
gezondheid- goed georganiseerd worden. Niet alleen voor 
de individuele Bredanaar die het betreft, ook voor toekom-
stige generaties die een steuntje in de rug nodig hebben. 

Op deze Bredanaars ziet dit plan; hun bijzondere woonwensen, 
de begeleiding daarin en de samenwerking tussen de 
verschillende partners in de stad die daarvoor nodig is. De 
doelgroep bestaat uit senioren met een zorg en ondersteunings- 
vraag, de mensen die het lukt met hun beperking en 
begeleiding zelfstandig in de wijk te wonen, daklozen, de 
mensen die met anderen beschermd wonen, de mensen op 
weg naar meer zelfstandigheid of zij die juist nèt wat meer 
hulp nodig hebben. 

Het realiseren van de inclusieve wijken en dorpen waar deze 
doelgroep volwaardig meedoen is een opgave die ‘alleen 
door allen’ kan worden uitgevoerd. Samenwerking tussen 
een breed pallet aan partners uit verschillende domeinen is 
nodig. Dit plan is daarom in samenwerking tot stand 
gekomen en heeft vele eigenaren. Deze partners zijn de 
corporaties, de diverse zorgaanbieders, de (mede)huurders, het 
zorgkantoor, de zorgverzekeraars, omliggende gemeenten 
(vanwege onze regionale verantwoordelijkheid op sommige 
terreinen) en de gemeente Breda. 

En oh ja,….. al deze instellingen werken voor, met en vanuit 
de behoeften van de Bredanaars.
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Enkele cijfers en overzichten

Gebruik makend van onderzoeken door O&I (gebiedsprofielen, 
gebiedsbeschrijvingen en buurtbarometers) en rekening 
houdend met landelijke onderzoeken door onder andere 
Actiz (meerwaarde woonvoorzieningen met zorg), Aedes 
((Vitaliteit corporatiebezit), de commissie Bos (het ’Reis- 
advies’) wordt invulling gegeven aan de woon-zorgwensen 
voor kwetsbare Bredanaars. Hier enkele staatjes:
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OLDEST OLD RUPPORT RATIO
(het aantal mensen 50-75 gedeeld 
door het aantal mensen van 85+

 PBL (2018)

Breda

75+ 
jaar

 65 - 74 
jaar

2010 7,3% 8,2%

2015 7,9% 9,9%

2020 8,3% 10,1%

2025 9,5% 10,2%

2030 10,4% 10,9%

2035 11,5% 11,6%

2040 12,8% 11,4%

2045 14,0% 10,3%

2050 14,7% 9,6%

Saldo behoefte aan fysiek geschikte (1+2+3 sterren) zelfstandige woningen 2020 
(inclusief nieuwbouw en aftrek ‘scheefwonen’ 55-ers)

Saldo behoefte aan fysiek geschikte  
(1+2+3 sterren) zelfstandige woningen
2020 (inclusief nieuwbouw en aftrek 
‘scheefwonen’ 55-ers)

50 - 75 jaar als ‘potentieel’ voor informele zorg aan 85 plussers

Werkgelegenheid naar sector

Sector gezondheids- en welzijnszorg van oudsher grootste sector. 
De sterkste stijgers sinds 2010 wat betreft werkgelegenheid

1. Prinsenbeek

2. Haagse Beemden NW

3. Haagse Beemden ZO

4. Hoge Vucht/Doornbos-Linie

5. Teteringen

6. Tuinzigt/Westerpark

7. Centrum/Belcrum

8. Brabantpark/Heusdenhout

9. Princenhage/Heuvel

10. Boeimeer/Ruitersbos

11. Zandberg/Sportpark

12. Gin/Ype/ Bl Kei/Overak

13. Ulvenhout

14. Bavel

15. Buitengebieden
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Ontwikkeling 75 plussers woongebieden 2017-2032 tov Breda (100)
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Vier hoofdlijnen  

De aanpak die we voorstaan kent verschillende onderdelen:

1  Vitale en inclusieve wijken en dorpen

We willen Bredanaars ondersteunen om zo lang mogelijk 
zelfstandig te kunnen blijven functioneren en voluit mee te 
kunnen doen in hun directe woonomgeving. Dit doen we 
met activiteiten die de zelfraadzaamheid èn samenredzaam-
heid van Bredanaars stimuleren. Iedereen die zorg van de 
gemeente (Wmo) nodig heeft, vindt zorg. We zoeken 
oplossingen zoveel mogelijk in de directe leefomgeving;  
de eigen wijk, het eigen dorp. Dat het aantal senioren de 
komende jaren sterk groeit (met toenemende zorg en 
ondersteuningsbehoeften) nemen we hier vanzelfsprekend 
in beschouwing. 

2  Passend en gevarieerd woonaanbod voor mensen die 
zorg en ondersteuning nodig hebben

Woon-zorg-concepten die aansluiten bij de noden en 
wensen van de doelgroep. Zo mogelijk gemengd met 
anderen om de inclusiviteit te bevorderen, met een directe 
relatie met de buurt. Indien nodig nieuw gebouwd, anders 
in bestaande gebouwen/woningen gerealiseerd. Mèt oog 
voor de draagkracht van de buurt waar het gaat om 
leefbaarheid en vitaliteit. We realiseren ons dat de vraag de 
komende jaren hoger is dan het aanbod.

3  Effectief en efficiënt zorgaanbod voor zelfstandig 
wonende Bredanaars

De toenemende vraag naar zorg en ondersteuning is zo 
groot dat beschikbaarheid en organiseerbaarheid ervan 
kritisch gemonitord moeten worden. Voorspellingen dat  
1 op de 4 mensen over 15 à 20 jaar in de zorg werkzaam 
zou moeten zijn, gaan geen realiteit worden; vanuit de wens 
een diverse economie te hebben en vanwege onbetaalbaar-
heid zullen andere dan kwantitatieve oplossingen gevonden 
moeten worden (in de organisatie van de zorg, door inzet 
van E-health-oplossingen etc.). 
De eigen – zelfstandige - keuze van de Bredanaar voor zorg 
en ondersteuning staat voor ons voorop. We bewaken 
echter wel dat de geboden kwaliteit geborgd wordt, dat de 
zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar kan zijn 
en dat deze betaalbaar is. Gegeven de beschikbare middelen 
kan dat door bijvoorbeeld intensievere en minder vrijblijvende 
samenwerking tussen aanbieders, organisatie van de zorg 
daar waar de doelgroep woont (wijk, buurt, complex- 
gericht), het slechten van barrières ten behoeve van de 
bewoner/client, intensievere afstemming en samenwerking 
tussen opdrachtgevers (gemeenten, zorgverzekeraar, 
zorgkantoor).

4 Gezamenlijke aanpak en verantwoordelijkheid

Het realiseren van de noodzakelijke woningen, 
woon-zorg-concepten en de zorg en ondersteuning aan 
zelfstandig wonende Bredanaars lukt alleen door gebruik te 
maken van de bestaande netwerken en de samenwerking in 
de stad en deze waar nodig en mogelijk uit te breiden en te 
vernieuwen. De gemeente kan het niet alleen, de zorgaan-
bieders en de corporaties evenmin. Inclusiviteit realiseren 
vergt goede afstemming van belangen en randvoorwaarden. 
Zowel in het tot stand brengen van nieuwbouw als in het 
organiseren van aanbod in de wijken en dorpen. De interne 
samenwerking en advisering binnen de gemeente dient 
daartoe ook op orde te zijn.

Wmo    

Verpleeghuis

Zvw Wlz-extramuraal Wlz-intramuraal

Woonzorg-
complex

Mantelzorg-
woning

Verzorgings-
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Levensloopbestendige 
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Moderne 
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Woongroep

Serviceflat

Thuishuis
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Wat gaan we doen

Bestaande wijknetwerken uitbouwen (lijn 1.)

Voortzetten van het bestaande wijkgerichte voorliggend veld 
via Zorg voor Elkaar Breda. Het benutten van die voorzienin-
gen wordt verder gepromoot en ingezet. Daarnaast zijn de 
inrichting van de buitenruimte, het functioneren van goede 
ontmoetingsplekken, het realiseren van levendige netwerken 
van buurtbewoners, de activiteiten van diverse wijkprofessio-
nals belangrijke elementen voor kwetsbare Bredanaars om 
op een aangename en zo zelfstandig mogelijke wijze te 
leven in hun buurt. Verbindingen leggen tussen deze 
netwerken en de aanpak kwetsbare wijken, bijvoorbeeld via 
de wijkagenda Heuvel en de te ontwikkelen aanpak ten 
behoeve van Hoge Vught zijn voorbeelden.

De voorziening ten behoeve van ouder-kind zoals Amarant 
die heeft ontwikkeld met Laurentius kan ook voorbeeld zijn 
van hoe bestaande netwerken intensiever of anders worden 
ingezet.

In en rond de vestigingen van Raffy-Leystroom (Brabantpark 
en Geeren) wordt de relatie met de wijkbewoners verstevigd. 
Vooral om sociale netwerken en elkaar ontmoeten te 
versterken.

Wijknetwerk rondom kwetsbare groepen met  
psycho-sociale problematiek in de Hoge Vucht

In de wijken met relatief veel corporatiebezit wonen ook 
relatief meer mensen met psycho-sociale problematiek al 
dan niet met professionele zorg en begeleiding. De 
professionals die betrokken zijn bij deze bewoners/cliënten, 
vanuit wonen en vanuit zorg (Wmo en ZVW) kennen elkaar 
niet altijd en/of werken beperkt samen. Omwonenden, 
mantelzorgers en andere betrokken vrijwilligers weten niet 
altijd bij wie ze terecht kunnen in geval van een dreigende 
crisis. De ambitie van de gemeente is ook kwetsbare mensen 
zo normaal mogelijk te laten functioneren in de wijk. We 
willen aansluiten bij de te ontwikkelen aanpak voor de Hoge 
Vucht om allereerst het brede netwerk rondom kwetsbare 
mensen van ambulante hulp (POH-GGz, persoonlijk 
begeleiders Wmo, Fact/ACT etc.), betrokkenen vanuit de 

corporaties (o.a. huismeesters) en voorzieningen in het 
voorliggende veld (IMW, opbouwwerk, inlooppunten, 
buurthuis, verenigingen etc.) in kaart te brengen en vervolgens 
dit netwerk te versterken met als uitgangspunt de behoefte 
van cliënten (denkend vanuit positieve gezondheid).

Wonen met gemak wordt voortgezet en verbeterd (lijn 1.)

De goedlopende campagne waarin senioren worden 
aangemoedigd en geholpen langer zelfstandig te blijven 
(wonen) door tijdig maatregelen te treffen continueren we. 
We streven daarin het bereik uit te breiden naar een jongere 
doelgroep (65+) om te bewerkstelligen dat mensen tijdig aan-
passingen realiseren en niet pas als het eigenlijk al te laat is.

Een goede match tussen woonwens en de vitaliteit van 
de woonomgeving (lijn 1.) 

Het realiseren van de gewenste woningen en woonvormen, 
en ook de individuele toewijzing van woningen, dient een 
goede balans te hebben met het absorptievermogen van de 
buurt. Teveel kwetsbare mensen in hetzelfde woonblok of 
dezelfde buurt kan de leefbaarheid onder druk zetten. 
Spreiding over de stad is geen doel op zich maar wel nodig 
om de vitaliteit in wijken te behouden. We kijken daartoe of 
de wijze van toewijzen van woningen en het realiseren van 
nieuwe woon-zorg-concepten die balans dient of dat daarin 
nadere afspraken gemaakt moeten worden. Daarin speelt de 
directe omgeving een belangrijke rol en er zal geïnvesteerd 
worden in het creëren van betrokkenheid, het leggen van 
verbindingen tussen de bewoners, het bevorderen van 
gezamenlijke activiteiten e.d.

Nu kennen we alleen contigent-woningen voor een beperkt 
aantal zorgpartijen en een beperkt aantal woningen dat via 
maatwerkoverleg toegewezen kan worden wanneer mensen 
in uitzonderlijke situaties tussen wal en schip dreigen te vallen.

Hierin speelt ook het realiseren van de uitstroom vanuit 
beschermd wonen naar de regio ( project Weer thuis) een 
rol, waarin de spreiding en de wijze van bemiddelen/

toewijzen georganiseerd moet worden in overleg tussen 
corporaties, zorgaanbieders en gemeenten.

De aandacht voor draagkracht/draagvlak bij buren in 
kwetsbare buurten krijgt onder meer aandacht in de uit te 
voeren pilot in Gageldonk (door Alwel). Hier wordt ingezet 
op wederzijds begrip en onderling contact, met het oog op 
het voorkomen van escalatie en het creëren van handelings-
perspectief bij alle betrokkenen. Onderzocht wordt of hoe 
dat (anders) is in te passen in het reguliere zorgaanbod 
vanuit ZorgvoorElkaarBreda (lijn 3).

De wijze waarop voorzien gaat worden in een waakvlam-
functie in de wijk draagt hier ook aan bij. Een herkenbare, 
betrouwbare ondersteuner voor kwetsbare mensen en hun 
omgeving zelf en een aanspreekpunt voor de omgeving die 
informatie kan geven en verzoeken adequaat kan oppakken. 
Wijk-GGz’er die elders al werkzaam zijn dienen als voor-
beeld (lijn 3).

Wonen en zorg in stedelijke ontwikkelingen (lijn 1.)

De brede aanpak van leefbaarheid en veiligheid (met een 
Rijksimpuls) die ontwikkeld gaat worden ten behoeve van 
Breda Noord raakt vanzelfsprekend ook de doelgroep van 
wonen-zorg en de woningen waar deze mensen wonen.  
De belangen, wensen en mogelijkheden op dat terrein zullen 
betrokken worden in de te formuleren aanpak.

De op te stellen Omgevingsvisie Breda bevat een belangrijk 
deel over de vitale en inclusieve stad, waarin de vergrijzing, 
de woonomgeving en -mogelijkheden voor kwetsbare 
Bredanaars aan de orde komen. Ook aan de Omgevingsvisie 
wordt een bijdrage geleverd, bijvoorbeeld door het entameren 
van Ontwerpend Onderzoek op dat terrein.

In de majeure gebiedsontwikkelingen moeten vraag en 
aanbod van kwetsbare Bredanaars (woonconcepten, 
woningaanbod, voorzieningen e.d.) nog geborgd worden.

Een plek voor woonzorg-concepten in nieuwbouw- 
ontwikkelingen (lijn 1 en 2.)

Via programmatische eisen en het borgen ervan gedurende 
het realisatieproces wordt ruimte gezocht in nieuwbouwont-
wikkelingen (waaronder versnellingslocaties en gebiedsont-
wikkelingen) om woningen te realiseren voor (zorgbehoe-
vende) senioren en mensen die in de wijk beschermd 
kunnen wonen of zelfstandig kunnen wonen met ambulante 
hulp. Deze eisen komen tot stand op basis van de vastgestelde 
gebiedsprofielen en -beschrijvingen, maar ook door feitelijke 
input van zorgaanbieders en corporaties in de regiegroep 
wonen en zorg. Het realiseren van 600 plekken waar 
verpleeghuiszorg geboden kan worden in de komende jaren 
is een reëel getal. Bij de vraag naar woningen waar 
intensieve begeleiding geboden kan worden gaat het om  
ca. 100 plekken (inventarisatie loopt nog).

Vooralsnog is in de grote versnellingslocaties Kerry, HERO, 
Woonakker, BeeksBuiten, Bavel, AMRO (Heerbaan) en 
Kangoeroestraat programmatische input geleverd tbv 
woon-zorg-concepten.

Faciliteren van marktpartijen die op zoek zijn naar 
mogelijkheden (lijn 2.)

Diverse partijen met een specifiek woon-zorg-concept 
zoeken uitbreidingsmogelijkheden. Waar mogelijk wordt  
- in de wetenschap dat grond schaars is en ook andere 
maatschappelijke functies een plek moeten vinden - met hen 
gezocht naar mogelijkheden daartoe in Breda. Zo vroeg 
mogelijk in hun zoekproces, gebruik makend van de 
gebiedsbeschrijvingen wonen-en-zorg maar in ieder geval 
via de reguliere intakeprocedures.

Concreet gaat het nu om DagelijksLeven (Haagse Beemden), 
Gastenhuis (Bavel), AnnaFrijhuis (Bavel) 
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Afstemming met (institutionele) beleggers (lijn 2.)

Het borgen van nieuw te realiseren woonconcepten (ook 
zelfstandige woningen) voor de doelgroep vergt dat meer 
overleg en afstemming plaats vindt met de opdrachtgevers 
of betrokkenen op lange termijn. Dat zijn meestal niet de 
ontwikkelaars, maar juist de beleggers in deze gebiedsont-
wikkelingen. Via de te organiseren beleggerstafel dient ook 
de realisatie van deze woonconcepten aandacht te krijgen.

Bestaande woonomgevingen levensloopbestendig 
maken (lijn 2.)

Van veel (toekomstige) senioren weten we dat zij pas aan 
verhuizen denken wanneer het al te laat is. Een belangrijk 
deel ervan woont in woningen geschikt zijn om lang blijven 
wonen, maar waar in de directe woonomgeving aanpassingen 
wenselijk zijn. Hierbij valt te denken aan het realiseren van 
ambulante verpleeghuiszorg en ontmoetingsmogelijkheden/ 
dagbesteding. In die wooncomplexen waar deze doelgroep 
oververtegenwoordigd is wordt onderzocht of het zorgaan-
bod anders georganiseerd kan worden, waarmee deze 
mensen daadwerkelijk langer thuis kunnen blijven. Bijvoor-
beeld bij Heksenwiel of de appartementen aan de Roesela-
restraat.

Doorstroming bevorderen (lijn 2.)

Vanwege hun eigen belangen, maar ook met het oog op die 
van de volgende generaties, blijven we zoeken naar meer 
beweging op de woningmarkt door de seniore doelgroep. 
Informatie, bewustwording en het realiseren van aanlokkelijk 
aanbod zijn daarbij de kernwoorden. Bijdragen worden 
geleverd door de campagne Wonen met gemak en de 
maatwerkadviseurs van de corporaties.

Gemengd wonen realiseren (lijn 1 en 2.)

In samenwerking tussen WonenBreburg en 4 zorgaanbieders 
en de gemeente Breda wordt een nieuw te bouwen 
wooncomplex aan de Rijpstraat gerealiseerd waar plaats is 

voor 20 cliënten die begeleiding nodig hebben, op het totaal 
van 53 woningen. Vanaf ontwerp wordt nagedacht en 
gezamenlijk besloten over de inrichting, organisatie en 
voorwaarden om een bijzondere woonsfeer te kunnen 
maken voor alle bewoners.

Aanbod genereren in het souterrain van de  
woningmarkt (lijn 2.)

Met Alwel wordt onderzocht hoe een blok bestaande 
woningen kan worden ingezet voor mensen die in het 
souterrain van de woningmarkt een plek zoeken en 
specifieke zorg en begeleiding nodig hebben. (onderdeel 
van het aanbod van toevoeging van 200 woningen in de 
subregio) Laurentius is betrokken bij een nieuwe kleinschalige 
woonvoorziening voor jongeren bij ’t Veer.

Onderzoek mogelijkheid Ánders Wonen

Voor de doelgroep mensen die veroorzakers zijn van 
woonoverlast en zeer beperkt begeleidbaar wordt onder-
zocht of daar verantwoord 7 ‘vrijstaande woonunits’ voor 
kunnen worden gerealiseerd.

Uitvoeren van het project Weer Thuis (lijn 2.)

De uitstroom vanuit beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang bevorderen naar omliggende gemeenten voor die 
mensen waarvoor dat wenselijk of noodzakelijk is. Vanuit de 
verdere decentralisatie, maar ook gericht op effectieve 
samenwerking tussen de verschillende partijen (gemeenten, 
zorgaanbieders, corporaties)

In juni 2021 ligt er een afsprakenkader tussen zorgaanbie-
ders, corporaties en gemeenten in de 10 gemeenten van 
regio Breda BW/MO én er is een platform gestart dat binnen 
de afspraken woonplek en noodzakelijke randvoorwaarden 
voor individuele cliënten regelt.

Zorg en begeleiding anders organiseren (lijn 3.)

In samenwerking met Zorgkantoor, Zorgverzekeraars en een 
aantal aanbieders gaan we pilots starten waarin wijkgericht 
en doelgroepgericht wordt samengewerkt en bestaande 
‘schotten’ (in de geboden zorg en ondersteuning en in de 
wijze waarop deze wordt gefinancierd en uitgevoerd) 
worden verwijderd. Zo mogelijk naadloze overgangen 
bewerkstelligen tussen de domeinen WMO, Zorgverzeke-
ringswet (ZVw) en Wet langdurige Zorg (WLz).

De verbinding tussen corporaties, zorgaanbieders wordt hier 
ook versterkt, onder meer om de aandacht voor basale 
woonvaardigheden goed geborgd te krijgen in de begeleiding 
van kwetsbare bewoners. De professionele inzet van 
ervaringsdeskundigheid wordt daartoe onderzocht.

Surplus realiseert in de Haagse Beemden 90 woningen 
waarvan er in 30 verpleeghuiszorg aan huis georganiseerd 
kan worden en past dat concept ook toe bij de ontwikkeling 
Moerwijk. 

Met CZ en Thebe is een project gestart om tot een vernieuwde 
wijkaanpak van ouderenzorg te komen in Brabantpark.

Raffy-Leystroom gaat de capaciteit van de bestaande 
vestiging in Geeren uitbreiden en is met Wonenbreburg 
bezig een nieuwe vestiging te ontwikkelen.

Respijtzorgvoorzieningen en transmurale zorg  
organiseren (lijn 3.)

Realiseren van ‘huisartsenbedden’ in de wijk (eerstelijns 
verblijf) en respijtvoorzieningen om mantelzorgers in staat te 
stellen hun zorgactiviteiten uit te blijven voeren. Maar ook 
respijt of time-outplekken voor mensen met psycho-sociale 
problematiek, waar men bij een naderende crisis even uit de 
eigen omgeving kan stappen en een week of twee weken 
tot rust kan komen. Voorbeeld hiervan is Frits. Bij beter 
ambulante ondersteuning in de wijk horen ook time-out of 
herstelplekken dichterbij in de wijk.

Monitoring en sturing (lijn 2 en 3.)

Via gebiedsbeschrijvingen en -profielen beschikken we over 
informatie om datagestuurd en wijkgericht te adviseren op het 
wenselijk woningbouwprogramma, woon- en leefklimaat en 
de noodzakelijke zorgvoorzieningen in een wijk. Dit 
instrumentarium wordt tijdig geactualiseerd en in verband 
gebracht met beschikbare informatie vanuit Buurtbarome-
ters en specifiek verdiepend onderzoek naar de woonwen-
sen en verhuisgedrag van senioren.

Zoveel als mogelijk is wordt – in de regiegroep wonen en 
zorg – voor de doelgroepen die niet op basis van demografische 
kengetallen zijn te onderscheiden, kwalitatief en kwantitatief 
in beeld gebracht welke huisvestingsvragen actueel en in de 
toekomst relevant zijn. Deze gegevens zijn onder meer van 
belang om afspraken rond bijvoorbeeld voorrangsregelingen 
KlikvoorWonen te monitoren.

Initiëren, afstemmen en gezamenlijk creëren van 
kansen in de regiegroep wonen en zorg (lijn 4.)

Onder de vlag van de Alliantieafspraken is gestart met een 
regiegroep waaraan gemeente, corporaties en zorgaanbieders 
(met woonaanbod in hun pakket) de trends, vraag en 
aanbod, kansen en ontwikkelingen in de doelgroep 
afstemmen en bespreken. Zowel oog voor de mensen als de 
woningen waar zij wonen. In januari 2020 gestart en wordt 
verder uitgebouwd. Gestreefd wordt naar een regelmatig 
bestuurlijk overleg om de inhoud, ontwikkelingen en 
gemaakte afspraken in dit programma te sturen en af te 
stemmen.

Wonen-en zorg als vast en bestendig onderdeel van de 
interne advisering (lijn 4.)

Naast de noodzaak de woonadviseurs eerder en blijvend  
te betrekken in de beoordeling van initiatieven en projecten, 
geldt dat ook voor het aspect wonen-zorg. Interne werk- 
afspraken en het coördinatieoverleg wonen-zorg dragen 
daaraan bij.
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focus programma

zsm naar lijn

lijnactiviteit

Bestaande 
netwerken uitbouwen

Wonen met gemak

Woon-zorg-concepten in 
balans met de 

omgeving

Wonen en zorg is stan-
daardonderwerp in 

stedelijke ontwikkeling

Woon-zorgconcepten vinden 
hun plek in nieuwbouw-

ontwikkelingen

Bredanaars die zorg en 
ondersteuning nodig beschikken 

over een passende woning

Faciliteren van 
aanbieders in het vinden 

van bouwgrond

Afstemming met 
institutionele beleggers

Bestaande woonomgevingen 
levensloopbestendig maken

Doorstroming 
bevorderen

Gemengd wonen 
realiseren

Aanbod in het 
souterrain

Locatieonderzoek 
skaeve huse

Uitvoering 
Weer thuis

De zorg voor zelfstandig 
wonende Bredanaars is beschik-

baar, betaalbaar en adequaat 

Wijkgerichte 
organisatie van zorg en 

ondersteuning

Doorontwikkeling 
contractvoorwaarden 

aanbieders

Respijtzorgvoorzieningen 
realiseren

Het wonen-zorg-netwerk 
in Breda is gezamenlijk verant-

woordelijk en actief

Bestuurlijk overleg 
wonen en zorg

Regiegroep wonen 
en zorg

Interne advisering 
is wonen-zorg-inclusief

Kwetsbare Bredanaars worden uitgedaagd 
en geholpen zo vitaal en zelfstandig te 
leven en hun bijdrage te leveren aan hun 
woonomgeving.

Bredanaars leven zelfstandig 
en samenredzaam 

in hun buurt

Programmaplan 

Programmaplan

Kwetsbare Bredanaars worden uitgedaagd 
en geholpen zo vitaal en zelfstandig te 
leven en hun bijdrage te leveren aan hun  
woonomgeving. 

 focus programma        zsm naar lijn      lijnactiviteit
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PACT  
WONEN EN ZORG BREDA

Initiatief
In januari 2020 zijn de Bredase 
woningcorporaties, verschillende 
zorgaanbieders en de gemeente 
Breda gestart hun inspanningen, 
vragen en oplossingen ten 
behoeve van kwetsbare Breda-
naars in de Regiegroep Wonen en 
Zorg op elkaar af te stemmen en 
te bespreken. Om deze inspannin-
gen kracht bij te zetten, de 
wederzijdse verwachtingen 
concreter te krijgen en focus te 
houden op de acties die het 
verschil kunnen maken is besloten 
dit pact te sluiten. 

Waarom dit pact?
In de nabije toekomst staan de 
ondertekenaars van dit pact voor 
grote opgaven. Het aantal 
senioren stijgt en het aantal 
mensen dat een groter beroep op 
ondersteuning en begeleiding in 
hun zelfstandigheid zal doen. Er 
wonen weliswaar steeds meer 
mensen zo zelfstandig mogelijk in 
de wijk, maar hebben in toene-
mende mate wel een noodzakelijk 
steuntje in de rug nodig. Deze 
ontwikkelingen vinden plaats in 
een context waarin betaalbare en 
geschikte woningen schaars zijn 
en de beteugeling van zorgkosten 
urgent en noodzakelijk zijn. Om 
de belangen van deze Bredanaars 
te borgen is samenwerking tussen 

partijen en samen optrekken meer 
dan nodig. Daarom dit pact.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit senioren 
met een zorg- en ondersteunings-
vraag, mensen die het door 
begeleiding lukt met hun 
beperkingen en uitdagingen zo 
zelfstandig mogelijk in de wijk te 
wonen, daklozen, mensen die met 
anderen beschermd wonen, 
mensen op weg naar meer 
zelfstandigheid of zij die juist nèt 
wat meer hulp nodig hebben. 

Uitgangspunten
•  Breda bestaat uit wijken en 

dorpen die vitaal en inclusief 
zijn. Woonomgevingen waar 
mensen lang kunnen blijven 
wonen, waar sociale verban-
den bestaan en ontstaan die 
ondersteunend zijn voor álle 
bewoners. Variatie in hun 
achtergrond, mate van zelf- 
standigheid en andere 
persoonskenmerkende 
aspecten, zorgt voor vitaliteit  
in de wijk.

•  Vanuit het idee van ‘positieve 
gezondheid’ worden bewoners 
aangemoedigd  regie te voeren 
over hun leven en methoden te 
vinden om met de sociale, 
fysieke en emotionele uitdagin-
gen in hun leven om te gaan.

•  De ondertekenaars van dit pact 
zoeken -naast wat gebruikelijk 
ook al van hen verwacht mag 
worden- de samenwerking met 
anderen, kijken over hun eigen 
grenzen en kaders en zetten 
creativiteit en inventiviteit in 
voor het vinden van nieuwe 
oplossingen.

•  Het opgestelde Programma-
plan Wonen en Zorg dient als 
vertrekpunt en is richtingge-
vend voor de gezamenlijke 
inspanningen. Dit plan wordt 
jaarlijks geactualiseerd.

•  Waar nodig of wenselijk vindt 
nadere uitwerking plaats in 
bijvoorbeeld de Alliantie- 
afspraken, de contractafspraken 
met zorgaanbieders en/of de 
uitkomsten van de Overleg- en 
Thematafels.

Bijdragen corporaties
•  Passende en betaalbare 

woningen voor de doel- 
groep, in bestaande 
voorraad en nieuwbouw.

•  Realisatie van geclusterde  
en gemengde woonvormen  
voor de doelgroep.

•  Actief betrekken van  
zorgpartners bij het  
realiseren van (nieuwe) 
woningen en woonvormen 
voor de doelgroep.

Bijdragen zorgpartners
•  Begeleiding van hun cliënten 

met oog voor en inzet van de 
woonomgeving.

•  Tijdige voorbereiding van 
cliënten gericht op het vinden 
van een passende woning en  
woonomgeving en het leren 
van woonvaardigheden. 

•  Samenwerking met andere 
zorgpartners teneinde 
maximale zorgefficiëntie te 
creëren.

Bijdragen Gemeente Breda
•  Regie op de voortgang van de 

uitvoering van het Programma-
plan.

•  Regie op de samenwerking in 
en uitvoering van maatschap-
pelijke ondersteuning.

•  Borging en toepassing 
realiseren van de gebieds- 
beschrijvingen wonen en zorg 
in nieuwbouw en transformatie.

Bijdragen CZ Zorgkantoor
•  Coördinatie van de realisatie 

van de woon-opgave met alle 
betrokken partners.

•  Opleveren Regioplan  
CZ Zorgkantoor inclusief 
GAP-analyse van huidige en 
benodigd woonaanbod voor 
de doelgroep tot 2040.

Ondertekening Pact wonen en zorg Breda d.d. 7 oktober 2020

Marie-Louise van der Kruis 
Bestuurder SOVAK

Caroline Timmermans 
Directeur-bestuurder WonenBreburg

Anthonie Maranus 
Bestuurder Surplus

Jessie Bekkers 
Directeur-bestuurder Laurentius

Brigite van Haaften 
Bestuurder Prisma

Jos Hendrickx 
Manager Alwel

Robert Derksen 
Directeur GGz Breburg

Lieke Jansen 
Bestuurder SMOBreda

Angelique Koevoets 
Bestuurder Zuidwester

Edwin Leutscher 
Manager regioregie CZ

Luc Kenter 
Bestuurder Thebe

Patricia Bender 
Bestuurder Raffy-Leystroom

Ronald Helder 
Bestuurder Amarant

Sonny de Nijs
Zintri

Miriam Haagh 
Wethouder Gezondheid

Daan Quaars 
Wethouder Wonen

Commitment
De ondertekenaars zijn gemotiveerd  
en motiveren elkaar een actieve 
bijdrage aan de uitvoering van het 
Programmaplan te leveren. Focus, 
optimisme en actiegerichtheid zijn 
daarin kernbegrippen. Voor ons geldt 
wat we onze doelgroep ook gunnen; 
onze uitdagingen aangaan met behulp 
van ons netwerk en aan dit netwerk 
een actieve bijdrage leveren.
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