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Het ontwerpend onderzoek naar ‘Het 
Leidse Gasthuis’ richt zich op nieuwe 
gebouw-, woon- en zorgconcepten voor 
een vorm van geclusterd en meestal 
tijdelijk wonen voor mensen met een lichte 
zorgvraag. 

Veranderingen in het Nederlandse 
zorglandschap transformeren de 
klassieke centrale verzorgingsstaat, zoals 
ontstaan na de tweede wereldoorlog, 
in een participatiesamenleving.  In 
de participatiesamenleving staan 
zelfredzaamheid en een wijkgerichte 
aanpak centraal. Het karakter van de 
begeleiding voor licht zorgbehoevenden 
verschuift van ‘zorgen voor’ naar 
‘ondersteunen van’.  Mensen met een 
lichte zorgvraag worden geacht langer, of 
sneller, zelfstandig te wonen waarbij de 
kracht van de samenleving wordt ingezet 
ter bevordering van het welzijn.  

Echter blijkt volledig zelfstandig wonen 
voor veel clienten uit deze doelgroep in 
eerste instantie niet haalbaar. 

INLEIDING
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publicatie bij aan het beter formuleren 
van mogelijkheden en uitdagingen. Het 
hoofdaccent van het onderzoek ligt op 
het ruimtelijk vraagstuk. Visies op zorg 
en welzijn zijn als input gebruikt voor 
het ruimtelijk ontwerp. De benodigde 
begeleiding per cliënt en doelgroep 
is specialistisch. Het is aan de zorg- 
en welzijnsinstellingen zelf om het 
gasthuisprogramma in detail uit te 
werken. 

Deze publicatie is opgebouwd uit vijf 
hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk 
wordt de opgave ingeleid. Het tweede 
hoofdstuk presenteert de Gasthuis 
Waaier als hulpmiddel om de wensen 
voor het Leidse Gasthuis vanuit het 
zorg-, welzijn- en beheerperspectief om 

te zetten naar een ruimtelijk programma 
van eisen. In het derde hoofdstuk wordt 
ingegaan op het gebouw aan de hand 
van een analyse van precedenten, om 
vervolgens in het vierde hoofdstuk de 
ruimtelijke aanbevelingen uit te werken 
in vier ruimtelijke scenario’s in Leiden. 
Bij het ontwikkelen van de scenario’s 
is ervoor gekozen om een zo breed 
mogelijk pallet van de mogelijkheden 
voor het Leidse Gasthuis weer te 
geven. De scenario’s zijn voorbeelden 
en kunnen worden opgevat als 
vingeroefeningen en illustratie van de 
verdere ontwikkeling voor het Leidse 
Gasthuis. In het vijfde hoofdstuk wordt 
er gereflecteerd op de opgave en 
aanbevelingen voor vervolg(onderzoek) 
gedaan. 

De stap van verblijven in een 
zorginstelling met 24-uursbegeleiding 
naar zelfstandig wonen, al dan niet met 
minimale ambulante begeleiding, is voor 
cliëntbewoners met een (combinatie 
van) licht verstandelijke beperking, 
GGZ-problematiek, psychiatrische 
stoornissen, slachtoffers van huiselijk 
geweld of tijdelijke daklozen, te groot. 
Daarom ontstaat de wens voor een 
vorm van geclusted en meestal tijdelijk 
wonen voor mensen met deze lichte 
zorgvraag. 

Het ontwerpend onderzoek naar het 
Leidse Gasthuis biedt gebouw- en 
woonconcepten waarbij samenwerking 
tussen zorg, welzijn en beheer een 
adequate oplossing biedt voor deze 
problematiek. Het Leidse Gasthuis gaat 
in op het ontstaan van deze nieuwe 
doelgroep op de woningmarkt en geeft 
daarmee antwoord op de vraag naar een 
grenstypologie tussen zorginstelling 
en reguliere woningbouw. Het Leidse 
Gasthuis biedt niet alleen een fysieke 
(woon)locatie, maar is een integraal 
programma van zorg, welzijn en wonen 
waar deze groep licht zorgbehoevenden 
de overgang van zorgcliënt naar volledig 
zelfstandige bewoner kunnen maken. 
Zorginstellingen, welzijnsinstellingen 
en woningcorporaties werken samen 
om het Leidse Gasthuis een succes te 
maken. 

De wens voor clustering van clienten 
in één woonvorm komt voort uit 
kostentechnische en organisatorische 
redenen. Een combinatie met (tijdelijk) 
wonen voor niet zorgbehoevende 
bewoners of een combinatie met andere 
toegevoegd programma kan vanuit 

exploitatie interessant zijn en  zou 
mogelijk zelfs een positieve bijdrage 
kunnen leveren aan het zorg- en 
hersteltraject. Centraal in het onderzoek 
staan daarom de mogelijkheden 
voor het mixen van verschillende 
doelgroepen zorbehoevende clienten en 
niet-zorgbehoevende bewoners en het 
toevoegen van aanvullend programma 
op gebouw- en wijkniveau. 

Het ontwerpend onderzoek is 
geïnitieerd en uitgevoerd door het 
Leidse architectenbureau GAAGA. 
Voor specifiek onderzoek naar 
benodigde zorgconcepten, benodigde 
sociale en fysieke (zorg)netwerken 
en organisatievormen is actief 
samengewerkt met JSO te Gouda. In het 
onderzoek is ook samengewerkt met 
leden van een Leidse werkgroep van 
verschillende zorg- en welzijnsinstanties 
en woningbouwcorporaties die 
momenteel bezig zijn met een initiatief 
aansluitend op dit onderzoek. De 
betrokken zorginstellingen zijn De 
Binnenvest, Gemiva, Prodeba, De 
Haardstee, Libertas en Rosa Manus. 
Bij deze werkgroep is ook de gemeente 
Leiden aangesloten. Het onderzoek 
is mede mogelijk gemaakt door het 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
in het kader van de Open Oproep ‘Het 
nieuwe Gasthuis’. 

Uit het onderzoek blijkt dat de 
zorgverleners, welzijnsorganisaties, 
gemeenten en woningbouwcorporaties 
welwillend zijn om te innoveren, maar 
vaak meer problemen zien dan kansen. 
Deze publicatie dient als inspiratie om 
de ogen te openen voor alternatieve 
kansen. Daarnaast draagt deze Organogram
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De klassieke verzorgingsstaat zoals 
ontstaan na de tweede wereldoorlog 
transformeert langzaam in een 
participatiesamenleving waarin 
zelfredzaamheid en een wijkgerichte 
aanpak centraal staan. Onder de noemer 
‘welzijn nieuwe stijl’ gaat het hedendaagse 
rijksbeleid niet uit van een klassieke 
zorg gericht op ‘zorgen voor’, maar 
wordt de samenleving aangesproken op 
eigen kracht. De burger wordt verwacht 
eerst voor zichzelf en naasten te zorgen 
voordat de (gemeentelijke) overheid 
zal ondersteunen. Dit veroorzaakt 
een verschuiving van institutionele 
zorg naar een wijkgerichte zorg- en 
welzijnsbenadering waarbij zorg in de 
eigen omgeving wordt aangeboden.

WONEN IN EEN vERANDEREND 
zORGLANDSCHAP 

Afbeelding
Catharina gasthuis 
anno 1567 en 
Elisabeth gasthuis 
anno 1738 
te Leiden, 
Cornelis Brouwer

Bron
Rijksstudio, 
Digitale Collectie 
Rijksmuseum
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In het midden van de 15e eeuw worden diverse losse gebouwtjes vervangen door drie nieuwe 
vleugels. Hierin komen zalen voor zieke oude mannen en vrouwen, een nieuwe brouwerij en 
een aparte verpleegzaal voor pestlijders.

De onderdelen van het gasthuiscomplex op de Gront caerte van J.P. Dou uit 1604.

De kaart van P. Bast uit 1600 laat 
de belangrijke plaats zien die het 
Catharinagasthuis in Leiden innam.

Deze tekening uit 1783 van het 
Catharinagasthuis en de Stads-
apotheek toont de 
gevel van de nieuwe 15e-eeuwse 
vleugel, met links het pand 
Aalmarkt 11.

De blootgelegde fundering met elzenhouten 
palen gekocht van Jacop Robbrechtsz.

Het Catharinagasthuis is nu een groot complex. Het heeft een goede naam als ziekenhuis en er worden veel oude mensen verzorgd. De 

zorg voor pestlijders wordt aan het eind van de 16e eeuw verplaatst, deze verpleegzaal wordt nu het pockhuijs. Daar worden mensen met 

de ‘Spaanse pokken’ oftewel syfilis behandeld. Andere steden als Utrecht, Middelburg en zelfs Antwerpen sturen lijders aan deze ziekte 

naar Leiden. Daarover hebben deze steden afspraken gemaakt met Leiden. Het Catharinagasthuis staat bekend om de zorg voor deze 

patiënten.

Een van de nieuwe vleugels is in 2007 

opgegraven. Van deze vleugel staat nog een deel 

overeind: Aalmarkt 11. Door gecombineerd

archeologisch, bouwhistorisch en archiefonder-

zoek vanuit Erfgoed Leiden en Omstreken is er 

heel veel bekend geworden over de bouw van deze 

vleugel.

Voor de nieuwe vleugels wordt van heinde en verre materiaal aangevoerd. Archiefmateriaal laat dat goed zien. Zo 

wordt van Jacop Robbrechtsz ‘72 stucs elsenhouts om dat fondement mede te heyen’ gekocht. Deze funderings-

palen zijn aangetroffen bij de opgraving. Ook de aankoop van hout in Dordrecht, het transport ervan per schip 

en het overladen in de haven bij de Zijlpoort staat allemaal omschreven in de rekeningen, net als het transport 

binnen de stad met een aalman (een kleiner type schip) en het lossen op de kade bij het gasthuis. Ook de bouw-

werkzaamheden van aannemer Jan de Timmerman en zijn bouwploeg zijn vastgelegd. Het aangekochte hout en 

de daarvan gemaakte constructie is nog aanwezig en te zien in Aalmarkt 11.

Van de nieuwe vleugels is de eikenhouten constructie 
nog steeds zichtbaar in de nok van Aalmarkt 11.

Uit rentmeestersrekeningen als deze 
zijn herkomst en transport van de bouw-
materialen te herleiden.

achtergronden. In de eerste plaats 
vroeg de onoverzichtelijke en 
gefragmenteerde dienstverlening 
om verandering. Buurtbewoners en 
maatschappelijke vraagstukken laten 
zich niet opdelen aan de hand van de 
functies van professionele organisaties, 
maar vragen om een integrale 
benadering. Nieuwe concepten in de 
thuiszorg laten zien dat het efficiënter 
kan. Gemeenten en maatschappelijke 
organisaties willen de dienstverlening 
laten aansluiten op de leefwereld van 
de cliënten. Daarbij doen gemeenten 
via de Wmo een groter beroep op 
de eigen verantwoordelijkheid van 
de burger. De ‘burgercliënt’ wordt 
nadrukkelijk uitgenodigd te participeren 
in de samenleving en een sociale rol 
in de wijk of daarbuiten te vervullen. 
Deze wijkgerichte aanpak dient een 

Sinds de Middeleeuwen heeft de 
armen- en ziekenzorg in Nederland 
zich langzaam geprofessionaliseerd 
en ontwikkeld tot een centrale 
verzorgingsstaat. In de Middeleeuwen 
was armen- en ziekenzorg gebaseerd 
op liefdadigheid van particuliere 
of religieuze initiatieven zonder, of 
met geringe, overheidsbijdrage. Ook 
gedurende de Verlichting nemen 
levenbeschouwelijke instellingen of 
adellijke en notabele burgers deze 
taak op zich. Na 1840 ontstaan er door 
industrialisatie wantoestanden die 
leiden tot een diversiteit aan wetten 
voor geneeskundige. Ondanks dit 
staatstoezicht en verbetering van 
de armenwet moet zorg voor armen 
nog steeds uit gaan van particulier 
initiatief met geringe overheidsbijdrage. 
Vanaf de eerste helft van de 20ste 

eeuw ontstonden er voorzieningen 
die een alternatief boden op deze 
‘systeemloze’ vorm van liefdadigheid. 
De eerste stappen richting de centrale 
verzorgingsstaat werden gezet. Vanaf 
de jaren ‘80, nadat er problemen 
ontstonden met de betaalbaarheid 
van de centrale verzorgingsstaat, 
ontstaat het idee van de decentrale 
zorgzame samenleving waarin burgers 
meer verantwoordelijkheid krijgen. 
Door kostenbesparende maatregelen 
geformuleerd in nieuwe wetgeving 
is deze decentralisatie voortgezet. 
Aanpassingen in 2007 en 2015 in de 
AWBZ en Wmo stellen de gemeentelijke 
overheden verplicht om zorg op de 
markt aan te besteden. 

Deze hernieuwde aandacht voor 
wijkgericht werken kent verschillende 

 

 De Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten was in Nederland een verplichte, 
collectieve ziektekostenverzekering voor niet 
individueel verzekerbare ziektenkostenrisico’s. 
De AWBZ was één van de zogenoemde 
verplichte volksverzekeringen. De wet is 
vervallen met ingang van 1 januari 2015. Sinds 
2015 wordt de extramurale zorg door de 
gemeenten geregeld. De overblijvende delen 
van de AWBZ zijn omgevormd tot de Wet 
Langdurige Zorg. 

  AWBz 

Afbeelding
In 1276 wordt aan de Breestraat 
te Leiden het St. Catharinagasthuis 
gesticht, de oudst bekende 
zorginstelling in Leiden. Een gasthuis 
biedt onderdak en eten aan arme 
reizigers. Dat kunnen pelgrims zijn, 
maar ook marskramers of mensen 
die verbannen zijn of geen werk 
hebben. Ook worden er zieken 
verzorgd en kunnen mensen er, 
tegen betaling, hun oude dag 
doorbrengen. Het gasthuis wordt 
gefinancierd met de vele giften van 
rijke burgers

De kaart van P. Bast uit 1600 laat 
de belangrijke plaats zien die het 
Catharinagasthuis in Leiden innam. 

Bron
Informatie brochure van het 
Catharina gasthuis te Leiden. 

Het  Gasthuis in de geschiedenis

nieuwe vorm van zorg en welzijn op te 
leveren die de eigen kracht versterkt, de 
sociale omgeving kan activeren en het 
groeiende beroep op professionele zorg 
weet te temperen, om zo een duurzaam 
en betaalbaar stelsel te realiseren. 

Deze veranderingen veroorzaken een 
omslag in het denken en doen over 
zorg, welzijn en wonen. Zorginstellingen 
die traditioneel op overheidssubsidie 
functioneerden kregen het moeilijk. 
De focus op zelfredzaamheid en een 
wijkgerichte aanpak stimuleert meer 
ruimte voor ondernemerschap, ook met 
betrekking tot de gebouwde omgeving. 
Zorg, welzijn en wonen worden met 
elkaar verweven. Die verwevenheid 
krijgt in de praktijk gestalte door 
samenwerking van vele betrokken 
partijen.

                       De Wet Maatschappelijke 
ondersteuning Gemeenten moeten er 
voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen. Gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor de ondersteuning van 
mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam 
zijn. Het gaat om begeleiding, dagbesteding, 
ondersteuning van mantelzorgers, een 
plaats in een beschermde woonomgeving 
voor mensen met een psychische stoornis, 
slachtoffers van huiselijk geweld en daklozen. 

  WMO 
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ambulante begeleiding, is te groot. 
Zelfstandig wonen is voor deze cliënten 
met ondersteuningsvragen niet meteen 
mogelijk. Ze hebben behoefte aan een 
tussenvorm waarbij gericht gewerkt 
wordt aan zelfstandigheid en aansluiting 
op de wijk. 

Het ontwerpend onderzoek naar 
het Leidse Gasthuis gaat in op 
het ontstaan van deze nieuwe 
doelgroep op de woningmarkt en 
geeft daarmee antwoord op de 
vraag naar een grenstypologie 
tussen zorginstelling en reguliere 
woningbouw. Voor het ontwikkelen 
van deze nieuwe woontypologie 
richt het ontwerpend onderzoek zich 
specifiek op Leiden. Ook in Leiden 
heeft de verandering in zorgwetgeving 
grote consequenties, voor zowel 
huisvestingbeleid en -strategie, alsook 
voor de bestaande zorgnetwerken 
en organisatiestructuren. Binnen de 
gemeente Leiden is geconstateerd dat 
er te weinig beschikbare woningen zijn 
aan de onderkant van de woningmarkt. 
Met de extramuralisering van licht 
zorgbehoevenden komen daar nog meer 
mensen bij. Daarnaast behoeven deze 
mensen ook ondersteuning in de wijk. 
Door de gemeente is gesignaleerd dat 
hier een leemte lijkt te ontstaan, waarin 
door gebrek aan geschikte woningen 
en de nog ontbrekende vaardigheid van 
deze burgers om zelfstandig te wonen 
een groep mensen tussen wal en schip 
dreigt te vallen. Binnen de gemeente 
en vanuit de zorginstellingen is er 
behoefte aan een nieuwe vorm van het 
traditionele Leidse Gasthuis, dat ook 
toepasbaar is buiten Leiden.

Een nieuwe doelgroep op de woningmarkt

Een concreet gevolg van dit 
veranderende zorglandschap is 
de extramuralisering van licht 
zorgbehoevenden. Door de 
aangescherpte wetgeving zullen 
cliënten met een lichte zorgvraag 
aanspraak moeten maken op het 
informele netwerk van vrijwilligers en 
mantelzorgers uit de eigen omgeving 
om in hun zorgbehoefte te voorzien. 
Waar er eerst nog ruimte was voor deze 
groep hulpbehoevenden binnen de 
zorginstellingen worden zij nu geacht 
zelfstandig in de maatschappij te 
kunnen wonen en functioneren. 

Deze nieuwe doelgroep bestaat 
uit drie groepen cliënten. Cliënten 
die momenteel nog in intramurale 
zorginstanties verblijven en die vanwege 
de veranderende indicaties binnenkort 
een beroep moeten doen op woningen 
buiten een zorgsetting, cliënten die een 
ondersteuningsvraag hebben, maar die 
niet meer in aanmerking komen voor 
een combinatie van zorg met verblijf, 
en cliënten die vanwege verschillende 
redenen na een turbulente periode in 
hun leven opnieuw willen en kunnen 
opbouwen en behoefte hebben aan 
een adequate woning. Concreet gaat 
het over mensen met (een combinatie 
van) verstandelijke beperking, 
GGZ-problematiek, psychiatrische 
stoornissen, slachtoffers van huiselijk 
geweld en/of tijdelijk daklozen. 

Volledig zelfstandig wonen blijkt echter 
voor veel clienten uit deze doelgroep in 
eerste instantie niet haalbaar. De stap 
van verblijven in een zorginstelling met 
24-uursbegeleiding naar zelfstandig 
wonen, al dan niet met minimale 

Gemiva. Zorgaanbieder die in Zuid-Holland mensen 
ondersteunt die door een handicap, chronische ziekte of 
een andere beperking zorg of begeleiding nodig hebben. 
Voor meer informatie zie website: www.gemiva.nl. 

De Binnenvest.  Organisatie/stichting voor opvang en 
begeleiding van mensen, die om verschillende redenen 
dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken. 
Voor meer informatie zie website: www.debinnenvest.nl.
 
Rosa Manus. vrouwenopvang in Leiden die 24 
uursopvang en begeleiding biedt aan vrouwen en 
kinderen die slachtoffer zijn van geweld binnen een 
relatie of familie. 
Voor meer informatie zie website: www. rosamanus.nl.

De Haardstee. Organisatie/stichting die zorg en 
ondersteuning verleent aan mensen met een (licht)
verstandelijke beperking, een autismespectrumstoornis 
en/of bijkomende problematiek. 
Voor meer informatie zie website: www.dehaardstee.nl.

Libertas. Zorgaanbieder in Leiden die zorg aan huis 
biedt, danwel mensen een woonomgeving biedt als 
ze niet meer thuis kunnen wonen. Activiteiten zijn 
onder andere: dagverzorging, activiteiten en opvang, 
24-uurszorg, huishoudelijke hulp, kortdurende opvang, 
wonen met zorg. Libertas Leiden staat bekend om een 
sterke positie in de Leidse wijken en is daarmee een 
belangrijke speler in het signaleren van problematiek. 
Voor meer informatie zie website: www.libertas.nl. 

Prodeba. Organisatie/familiebedrijf dat zich richt op het 
begeleiden van kinderen en jongvolwassenen met een 
ontwikkelingsstoornis in leeftijd van 4 t/m 30 jaar. De 
problematiek van de doelgroep is uiteenlopend. Denk 
hierbij aan ADHD, autisme, angst- en gedragsstoornissen, 
mogelijk in combinatie met andere beperkingen en 
problemen. 
Voor meer informatie zie website: www.prodeba.nl.

De Leidse doelgroep
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A. Gemeenschapshuis (1970)
Bij de toegang van het complex bevindt zich het ge-
meenschapshuis. Het bevat een ontspanningszaal, een 
bezoekerskantine, winkeltjes, een kapsalon en een biblio-
theek. De ontspanningszaal is opgezet als een amfitheater 
met een ellipsvormig middentoneel. De zaal heeft 300 
zitplaatsen.

B Bewegingstherapie (1970)
Dit  gebouw omvat twee zalen, respectievelijk van 18 x 11 
meter en 12 x 22 meter en een zaaltje voor individuele op-
drachten met een afmeting van 10 x 6 meter. Door middel 
van een gang is het gebouw verbonden met het arbeids-
therapiegebouw (D).

C. Verpleegsterflat (1966)
Dit gebouw is afgebroken.

D Arbeidstherapie (1966)
Het gebouw voor arbeidstherapie bestaat uit acht werk-
ruimten die aan elkaar zijn geschakeld door middel van 
tussenleden waarin magazijnen en toiletten zijn onderge-
bracht.

E Medisch centrum (1965)
Het medisch centrum heeft een afmeting van 66,57 x 13,70 
meter en bestaat uit drie bouwlagen. Het gebouw heeft 
een tamelijk gesloten karakter. Op de begane grond zijn 
de artsenkamers met behandelkamers ondergebracht. 
Tevens bevinden zich hier een laboratorium, de röntgenaf-
deling, de apotheek. Op de eerste verdieping bevinden zich 
de administratie en de kamers van de directie.

F Observatiepaviljoens (1965)
Aan de oostzijde van de verbindingsgang liggen de ob-
servatiepaviljoens, die elk plaats bieden aan 24 patiënten 
ingedeeld in groepen van acht patiënten. De paviljoens 
hebben een afmeting van 59,23 x 16,50 meter en bestaan 
uit één bouwlaag. Iedere groep heeft de beschikking over 
een eigen dagverblijf. Tegenover het dagverblijf liggen 
twee slaapkamers voor elk vier patiënten.
Aan het eind van de paviljoens bevindt zich de isoleeraf-
deling. Verder heeft elk paviljoen een gezamenlijke  

eetkamer en een ruimte voor bezigheidstherapie.

G en H Paviljoens voor lichamelijk zieken en bejaarde 
lichamelijk zieken (1965)
Deze paviljoens zijn ontworpen als verpleegeenheden, elk 
voor 24 patiënten.

J Paviljoens
- Zeven vervolgpaviljoens (1967-1969)
Ten noorden van het medisch centrum liggen aan de rand 
van een groot gazon zeven woonpaviljoens. Elk paviljoen 
is bestemd voor 32 patiënten, verdeeld over vier groepen. 
Op de begane grond bevinden zich de dagverblijven, op de 
verdieping de slaapvertrekken. Er zijn telkens 12 eenper-
soonskamers en vier vijfpersoonskamers.

- Paviljoen voor bejaarde geestelijk gestoorde patiënten 
(1968)
Op de plek waar de gang een hoek van 90° maakt bevindt 
zich in de noordelijke hoek van het terrein een gebouw 
voor 40 bejaarde geestelijk gestoorde (ambulante) patiën-
ten.
Het gebouw bestaat uit een bouwlaag en heeft een vier-
kante plattegrond met in het midden een patio.
Het omvat veel kleine dagverblijven, zitjes, wandelgangen 
en sanitaire voorzieningen.

- Vier bungalowpaviljoens (1966)
De vier bungalows in het beboste gedeelte aan de west-
zijde van het terrein zijn bestemd voor patiënten die al 
snel weer naar de maatschappij terug zouden keren. Elk 
paviljoen heeft een bouwlaag en biedt onderdak aan 12 
patiënten.

K Ketelhuis (1966)
Vanuit het ketelhuis worden de gebouwen door middel van 
ondergrondse leidingen verwarmd. Het gebouw is voor-
zien van glaswanden waardoor de installaties zichtbaar 
zijn.

O Eetzaal bezoekers (1965)
De eetzaal voor de bezoekers is in de rotonde onderge-
bracht.

Het Leidse Gasthuis biedt een oplossing 
voor de lacune tussen zorg en wonen. 
Het Leidse Gasthuis biedt niet alleen 
een fysieke (woon)locatie, maar is een 
integraal programma van zorg, welzijn 
en wonen. Licht zorgbehoevende 
mensen komen binnen als cliënt en 
ontwikkelen zich tot zelfstandige 
bewoner. Daartussen vinden tal van 
activiteiten plaats die gericht zijn op 
zelfredzaamheid en aansluiting op de 
wijk. Zorg, welzijn en wonen vullen 
elkaar aan, waarbij de zorg steeds meer 
zal afnemen en zelfstandige aansluiting 
op de maatschappij zal toenemen. 

De belangrijkste uitgangspunten voor 
het Leidse Gasthuis zijn geclusterde 
zelfredzaamheid, verbinding met de 
wijk en de focus op doorstroming naar 
volledige zelfstandigheid. 

basisbegeleider worden ingezet. 
Daarnaast kan er door de samenwerking 
kennisuitwisseling plaatsvinden. 

Voor de cliënten is de eerste stap 
naar zelfstandigheid een eigen 
huurcontract en daarmee volledige 
verantwoordelijkheid over de eigen 
woning. De onzelfstandige kamers of 
volledig zelfstandige appartementen 
van het Leidse Gasthuis zijn in 
beheer van een woningcorporatie 
(of particulier eigenaar). Door deze 
vorm van geclusterde zelfstandigheid 
onderscheidt het Leidse Gasthuis zich 
van de zogenaamde ‘trainingshuizen’ 
die doorgaans nog in beheer van de 
zorginstelling zijn. Ook zogenaamde 
‘satellietwoningen’ vallen niet binnen 
dit concept omdat hier meestal geen 
sprake meer is van clustering. 

verbinding met de Wijk  

Waar de gasthuizen in de middeleeuwen, 
open voor armen, zieken, bejaarden 
en wezen, nog in contact stonden met 
de samenleving door de nauwe relatie 
met religie en in sommige gevallen het 
openstellen voor reizigers, maakten de 
verlichtingsdenkers de weg vrij voor het 
ziekenhuis en de psychiatrische kliniek 
als instelling waar op wetenschappelijke 
grondslag aan het bevorderen van 
lichamelijke en geestelijke gezondheid 
werd gewerkt. Deze instellingen werden 
van oorsprong als gesloten instituut, 
soms zelf ver buiten de stad, ontworpen. 
Ziek zijn betekent, ook nu nog, los staan 
van de maatschappij. Ziekenhuizen 
en psychiatrische instellingen worden 
nog steeds als eilandjes in de stad 
ontworpen en gebruikt. 

Het Leidse Gasthuis

Geclusterde zelfredzaamheid

Het Leidse Gasthuis biedt een 
geclusterde vorm van wonen. Deze 
algemene woonvoorziening(en) 
zal voor meerdere groepen licht 
zorgbehoevenden beschikbaar zijn. Er 
is dus geen aparte woonvoorziening 
voor ieder te onderscheiden doelgroep 
op basis van specifieke kenmerken. De 
wens voor clustering komt voort uit 
kostentechnische en organisatorische 
redenen. Middels schaalvergroting 
kan zowel het gebouw goedkoper 
als de zorgbegeleiding efficiënter. 
Clustering voorziet in de mogelijkheid 
van zorg- en welzijnsinstellingen om 
efficiënt samen te werken en voorziet 
daarnaast in een veilige thuishaven 
voor de cliënten. Vanuit meerdere 
zorg- en welzijnsinstellingen kan één 

Satalietwoningen, 
IJburg 
Een voorstel voor een 
puntenwolk in IJburg 
met twaalf aangepaste 
satalietwoningen op 
minder dan 50 meter 
en 50 aangepaste 
woningen op minder 
dan 200 meter van een 
steunpunt. 

Bron: Buitengewoon. 
Nieuwe vormen van 
wonen, zorg en service 
op IJburg. 
Bart Lammers en Arnold 
Reijendorp, 
NAI uitgevers 2000

De Sint Franciscushof 
te Raalte (1952-1970)
markeert het einde van 
de gesloten inrichting. 
Het complex is opgezet 
als een kleine stad in 
vergelijking met leven 
buiten de inrichting. De 
afgelegen locatie in het 
buitengebied van Raalte 
is geen voorbeeld voor 
het Leidse Gasthuis
A.  Gemeenschapshuis
B.  Therapiegebouwen
C.  Verpleegstersflat
D.  Arbeidstherapie
E.  Administratie
F.  Ziekenpaviljoen
G. Observatiepaviljoen
H.  Woonpaviljoen
I.   Ouderen pavilioen 
J.   Dienstgebouwen 

Bron: Architectuur voor 
gezondheidszorg in 
Nederland. Noor Mens, 
Cor Wagenaar
NAI uitgevers 2010
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Daarentegen typeert het Leidse 
Gasthuis zich juist door het ‘midden 
in de maatschappij’ staan. Het 
Leidse Gasthuis onderscheidt zich 
daarmee ook van de woonscholen 
zoals gerealiseerd in het begin van de 
20ste eeuw. Bij aansluiting op de wijk 
moet gedacht worden aan een goede 
ruimtelijke ontsluiting, niet geïsoleerd, 
maar verbonden met de stad. Dit kan 
versterkt worden door het toevoegen 
van (sociaal) programma alsmede het 
mengen met andere bewonersgroepen. 
Een combinatie met (tijdelijk) wonen 
voor niet zorgbehoevende of combinatie 

Doorstroming  

Het Leidse Gasthuis staat in het teken 
van de ontwikkeling van cliënt tot 
volledig zelfstandige burger. Zodra 
de cliënt volledig zelfstandig kan 
wonen en functioneren kan de cliënt, 
als zelfstandig burger, doorstromen. 
Deze doorstroom kan op verschillende 
manieren worden gerealiseerd. Dit kan 
betekenen dat de cliënt verhuist naar 
een volgende volledige zelfstandige 
woning, maar ook de hulpverleners 
kunnen doorstromen naar een volgend 
complex zodat de cliënt niet - weer- 
hoeft te verhuizen. Het doorstromen 
naar een volgende woning levert, 
vanwege het tekort aan geschikte 
woningen, vaak een vertraging op. 
Optimale randvoorwaarden voor een 
goede doorstroming staan of vallen bij 
een integraal beheerconcept waarbij 
zorginstellingen, welzijnsinstellingen 
en woningcorporaties goede afspraken 
maken over de mogelijkheden. 
Heldere contractuele en financiële 
afspraken moeten gemaakt worden 
wat betreft verantwoordelijkheden, 
tijdsuur, gedragsregels, toezicht en 
samenwerkingsvorm. 

Ook het ruimtelijk ontwerp kan 
bijdragen aan doorstroming. Enerzijds 
heeft het ontwikkelen van een sober 
ontwerp de voorkeur, zodat de wens 
langdurig te verblijven in het gasthuis 
niet evident is. Tegelijkertijd kan het 
fysieke ontwerp ook activerend zijn en in 
positieve mate bijdragen aan herstel en 
gezondheid. Een zogenaamde ‘healing 
environment’ kan in het kader van het 
Leidse Gasthuis worden begrepen als 
eigen regie over de gebouwde omgeving. 

Niet zozeer de mogelijkheid om naar 
buiten te kijken, maar het zelf bepalen of 
je van deze mogelijkheid gebruikmaakt 
is een belangrijke factor die bijdraagt 
aan herstel. Ongemeubileerde, zelf in te 
richten woonunits zijn hier een praktisch 
voorbeeld van. Het Leidse Gasthuis 
biedt een tijdelijk thuis en is daarmee 
vergelijkbaar met studentenwoningen of 
hotels voor langer verblijf.  

Randvoorwaarden

Uit het ontwerpend onderzoek blijkt 
dat er meerdere oplossingen denkbaar 
zijn voor de ruimtelijke opgave van het 
Leidse Gasthuis. Daarom worden er in 
deze publicatie verschillende ruimtelijke 
scenario’s ontwikkeld die allemaal 
voorzien in een geleidelijke overgang 
van zorginstelling naar zelfstandig 
wonen. Deze scenario’s worden 
gekenmerkt door een gasthuisconcept, 
waarbij respectievelijk geclusterde 
zelfstandigheid, aansluiting met de wijk 
en doorstroming centraal staan. 

Naast deze specifieke uitgangspunten, 
die worden uitgewerkt in hoofdstuk 
twee ‘De Gasthuis Waaier’, geldt er ook 
een aantal randvoorwaarden voor de 
ontwikkeling van het Leidse Gasthuis. 
Om een beter beeld te krijgen van 
de context van het Leidse Gasthuis 
worden op de volgende pagina’s eerst 
de randvoorwaarden toegelicht. Er 
is gekozen om de randvoorwaarden 
onder te verdelen in sociale 
randvoorwaarden, op basis van het door 
JSO geformuleerde sociaal programma 
van eisen, en exploitatie-technische 
randvoorwaarden. 

met publiek programma is zowel 
vanwege exploitatie mogelijkheden 
als de positieve bijdrage op het zorg- 
en hersteltraject (sociaal netwerk) 
interessant. Centraal in het onderzoek 
staan daarom de mogelijkheden 
voor mix van verschillende groepen 
onderling op gebouw- en wijkniveau. 
De verbinding met de wijk wordt gelegd 
op basis van wederkerigheid. De wijk 
draagt bij aan het herstel van de cliënt, 
alsmede de cliënten dragen bij aan de 
levendigheid van de wijk. 

‘Leren Wonen’ zoals het Leids 
Gasthuis beoogt heeft in de vroegere 
woonscholen wel een voorganger, 
maar geen voorbeeld. Woonscholen 
ontstonden in de vorige eeuw om 
mensen met een afstand tot de 
maatschappij zelfstandig te leren 
wonen. In meerdere gemeenten 
werden hiervoor speciale wijkjes 
gebouwd waarbinnen een 
schoolgebouw centraal stond. Hier 
leerden huisvrouwen structuur in het 
huishouden (‘maandag wasdag’) en 

er was controle op het ‘goed wonen’. 
Wie slaagde kon uitstromen naar een 
reguliere woning. De woonscholen 
werkten ook  sterk stigmatisering 
in de hand waardoor emancipatie 
bemoeilijkt werd. In het begin van 
de 21e eeuw kwam het idee van de 
woonschool weer terug in de vorm van 
container- en laatste kanswoningen.  
Wat de woonscholen met dit soort 
initiatieven gemeen hadden was dat 
erop gedragsconditionering gestuurd 
werd. Tegenwoordig zoeken we 

naar achterliggende oorzaken van 
problematisch gedrag en proberen 
daar het juiste begeleidingsaanbod 
tegenover te stellen.

Afbeelding
In 1926 werd Zeeburgerdorp 
gebouwd, de eerste Amsterdamse 
woonschool. 
Bron. http://www.nul20.nl/dossiers/
terug-naar-woonschool-op-weg-naar-
aso-units
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Sociale randvoorwaarden

Het sociaal programma van eisen, zoals 
aanbevolen door JSO wordt gekenmerkt 
door drie belangrijke aandachtspunten; 
herstel, inclusie op basis van 
wederkerigheid en sociaal beheer. 

gelijkwaardig mee te doen. Inclusie is 
gericht op enerzijds het vergroten van 
‘eigen kracht’ van kwetsbare mensen, 
anderzijds op het openstellen van het 
Leidse Gasthuis voor de samenleving. 
Bij aansluiting op de wijk kan worden 
gedacht aan het naar binnentrekken van 
de wijk  cliënten in het Leidse Gasthuis, 
alsmede het naar buiten brengen van de 
cliënten. Bijvoorbeeld door het vervullen 
van een sociale rol bij activiteiten in de 
wijk of het gasthuis. In alle gevallen staat 
wederkerigheid centraal. 

Een belangrijke peiler van de inclusieve 
wijk is de aanwezigheid van een sociaal 
wijkteam. Dit team kan bestaan uit 
vertegenwoordigers de gemeente, 
zorgaanbieders, welzijnsorganisaties. 
Zo nodig wordt het team  aangevuld 
met een professional met specifieke 
kennis, zoals bijvoorbeeld de 
wijkagent, een schuldhulpverlener, 
maatschappelijk werk of iemand van de 
woningcorporatie.  Het sociale wijkteam 
kan ook zorgen voor een zachte landing 
in de wijk. Daarmee wordt bedoeld dat 
de realisatie van het Leidse Gasthuis 
met zo min mogelijk onnodige reuring 
gepaard gaat.  

Elke nieuwe locatie voor een Leidse 
Gasthuis kan worden gescand op de 
gastvrijheid van de wijk op basis van 
de indicatoren inclusieve wijk (zie kader). 
In Leiden heeft zorginstelling Libertas 
van elke wijk een profiel samengesteld 
waaruit blijkt hoe en waar een 
zorginstelling in de wijk zou kunnen 
functioneren. Deze wijkprofielen kunnen 
ook als startpunt voor de ontwikkeling 
van het Leidse Gasthuis dienen. 
Zie  https://www.libertasleiden.nl/ .

Sociaal beheer  

Het initiatief voor het Leidse Gasthuis 
ontstaat om te blijven bestaan: 
continuïteit is een belangrijke 
eigenschap. Bij een initiatief als deze 
past ook een innovatief concept 
met betrekking tot het beheer en 
de bedrijfsvoering. Afstemming is 
nodig op de gebieden wonen, zorg en 
welzijn, zowel op beleidsniveau als op 
uitvoeringsniveau.

JSO raad een nieuwe vorm van 
sociaal ondernemerschap aan. In de 
kern zijn enterprisingcommunities 
gemeenschappen van ondernemende 
burgers die met elkaar een bepaald 
belang of doel delen, waarin mensen 
zich vrijwillig en collectief inzetten voor 
een goede zaak die boven het strikt 
particuliere belang uitgaat. Van de 
deelnemers aan de organisatie wordt 
verwacht dat hij of zij bij de activiteit of 
doelstelling betrokken is en bijdraagt 
aan wat gemeenschappelijk wordt 
beoogd. We zien dat deze sociaal 
ondernemers zich organiseren om een 
probleem of een kans aan te pakken en 
merken dat er op beperkte schaal geld 
mee te verdienen is en daarmee een 
hybride financiering te realiseren.
Ook met betrekking tot het sociaal 
beheer van het wooncomplex is het 
belangrijk om goede afspraken te 
maken. Uit de onderzochte voorbeelden 
blijkt dat complexen met verschillende 
mensen uit kwetsbare doelgroepen, 
die ook nog eens bij elkaar wonen, 
stevig beheer nodig hebben. Dit 
beheer moet van meet af aan goed 
geregeld worden. Een voorwaarde 
daarvoor is een centraal punt (sociaal) 

Lichamelijke gezondheid, Verslaving, 
Activiteiten Dagelijks Leven, 
Sociaal netwerk, Maatschappelijke 
participatie en Justitie. Gedurende 
verblijf in het Leidse Gasthuis zullen 
het merendeel van de cliënten/
bewoners de ontwikkeling van ‘beperkt’ 
naar ‘voldoende’ zelfredzaamheid 
willen én kunnen doormaken. Een 
clientenvolgsysteem helpt daarnaast bij 
de samenwerking tussen verschillende 
zorg/ welzijninstelling, gemeente en 
woningbouw. 

Een voorbeeld van een CVS is de Piëzo 
methodiek zoals die in Leiden o.a. 
door het Warenhuis (kringloopbedrijf), 
Libertas Leiden en de Stichting Radius 
reeds wordt toegepast. Belangrijke 
onderdelen van het CVS zijn de cliënt 
informatiekaart en de woningkaart. 
Doordat beide kaarten met elkaar 
worden verbonden is het mogelijk om, 
zowel op het niveau van een cliënt 
als op het niveau van een woning, de 
ontwikkeling en de historie te volgen. 

Inclusie 

Een belangrijk onderdeel van de 
doelstellingen van het Leids Gasthuis is 
de verbinding van haar bewoners met 
de omliggende wijk. Een clustering van 
doorstromers heeft twee kanten. Een 
positief effect op het voorkomen van 
eenzaamheid, maar het kan ook een 
concentratie van problemen betekenen. 
Daarom is het aanbevolen voor het 
Leidse Gasthuis om zich te vestigen in 
een inclusieve wijk.  Een inclusieve 
wijk is een gevarieerde omgeving waar 
iedereen de mogelijkheid heeft om 

Herstel

Welk zorgconcept het Leidse Gasthuis 
per cliënt ook toepast, in alle gevallen 
stelt JSO een functionele herstelgerichte 
benadering op basis van empowerment 
centraal. Onderdeel daarvan is het 
voortbouwen op het persoonlijk herstel; 
het grip krijgen op het eigen leven. 
Daarin kunnen ervaringsdeskundigen, 
familie, vrienden en hulpverleners van 
grote betekenis zijn. Daarnaast wordt 
ingezet op maatschappelijk herstel 
gericht op positieverbetering van het 
individu op het vlak van wonen, werken, 
inkomen en sociale relaties. 

Om een indruk te geven hoe het 
programma van het Leids Gasthuis eruit 
kan zien, wordt door JSO voorgesteld 
om de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) 
en het clientenvolgstysteem (CVS)  als 
uitgangspunt te nemen.  

De Zelfredzaamheidsmatrix is, naar 
Amerikaans voorbeeld, een initiatief van 
de GGD Amsterdam en een antwoord op 
het gebrek aan instrumenten waarmee 
gemeten kan worden in hoeverre 
een persoon in staat is in zijn eigen 
bestaansvoorwaarden te voorzien.  Op 
elf ‘domeinen’ wordt de mate van 
zelfredzaamheid concreet gemaakt. 
Deze domeinen zijn: Financiën, 
Dagbesteding, Huisvesting, Huiselijke 
relaties, Geestelijke gezondheid, 
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vastgoedbeheer waar bewoners en 
omwonende terechtkunnen voor vragen 
en het melden van overlast. Bij grote 
complexen is het wenselijk om toezicht 
bij de deur te garanderen. 

Voor het sociaal beheer en de primaire 
begeleiding van de cliënten en bewoners 
zijn verschillende vormen mogelijk, 
zoals beheer door een bewonersbedrijf, 
zoals bij het Bruishuis in Arnhem. 
De stichting bewonersbedrijf stuurt 
huismeesters aan die in het complex 
wonen. Bewoners en vrijwilligers zetten 
zich in voor het beheer waardoor de 
kosten laag zijn. Ook beheer door 
vrijwilligers en professionals van de 
woningcorporatie is mogelijk, zoals bij 
de Genderhof in Eindhoven (pagina 
46). Bewoners hebben daar geen 
huurbescherming. Er is selectie aan de 
poort. Bij overtreding van huisregels 
volgt een gele kaart. Na nog een 
overtreding volgt een rode kaart en 
zal de cliënt moeten verhuizen. Een 
combinatie van wonen, werken en 
ondernemen is ook een optie. Daarnaast 
komen in de praktijk nog diverse vormen 
van sociaal beheer voor,bijvoorbeeld de 
Woonzorgcoöperatie, gangbeheerder en 
pandbeheerders, commercieel beheer, 
Beheer door een zorgaanbieder en 
beheer bij een woningcorporatie.

Essentieel bij het sociaal beheer 
zijn de sociaal beheerders of 
woontoezichthouders zelf. Zij vormen 
de eerste lijn in zorg en welzijn. 
Selectie, opleiding en training van 
de sociaal beheerders is één van de 
succesfactoren. 

Overzicht indicatoren inclusieve wijken 
Tympaan Instituut, Miriam Ligtvoet-Janssen & Tenda Hoffmans 7 juli 2014

Bij inclusieve wijken spelen fysieke toegankelijkheid en  sociale toegankelijkheid een rol.  Over het algemeen: Kijk wat 
beschikbaar is aan voorzieningen en in hoeverre deze inclusief zijn. Het gaat bij de nulmeting niet om een normering 
(het percentage voorzieningen dat ‘inclusief’ moet zijn). Bij het plan van aanpak worden doelstellingen bepaald. Niet 
alle voorzieningen kunnen / moeten in een wijk aanwezig zijn. Per wijk wordt bekeken hoe ver over de wijkgrens 
gekeken wordt. Ook is het van belang om te kijken naar een alternatieve voorziening als een voorziening ontbreekt. 
Van belang is het om te kijken naar de behoefte aan en beleving van inclusiviteit van de wijkbewoners zelf.

Fysieke toegankelijkheid 

1. Beschikbaarheid van voorzieningen in de buurt 
 • Voorzieningen gericht op zorg en welzijn (huisarts, apotheek, tandarts, zorg- welzijnssteunpunt) 
 • Voorzieningen gericht op ontspanning (restaurants, cafés, sport, ontmoetingscentra, bibliotheek, kerk) 
 • Voorzieningen voor jeugd (onderwijs, naschoolse opvang, kinderdagverblijven, spel-o-theek) 
 • Winkelvoorzieningen voor dagelijkse benodigdheden 
 • Voorzieningen gericht op wonen en begeleiding bij het wonen: 
 • Voldoende toegankelijke woningen 
 • Woonvormen in gewone woningen in de wijk voor mensen met een verstandelijke of psychische  
    beperking met mogelijkheden voor begeleiding / opvolging van alarmering 
 • Afspraken over beschikbaarheid van corporatiewoningen voor specifieke doelgroepen 
 • Toegankelijke websites van de belangrijke voorzieningen in de buurt (heldere eenvoudige informatie,  
    aanpasbare lettergrootte, voorleesfunctie). 
 •  Voorzieningen over de wijk op social media (bijvoorbeeld Facebookpagina, apps over routes) 

2. Bereikbaarheid en mogelijkheden om je naar voorzieningen (in naastgelegen wijken) te verplaatsen 
 •  Aanwezigheid van toegankelijke/aangepaste halten voor openbaar vervoer 
 •  Voldoende gratis invalidenparkeerplaatsen 
 •  Aanwezigheid van vrijwilligersvervoersdiensten 
 •  Aanwezigheid van vrijwilligers om mensen te begeleiden naar voorzieningen / afspraken 
 •  Brengservices / boodschappendiensten 

3.Inrichting van gebouwen van openbare voorzieningen in de wijk 
 • Aanwezigheid van toiletvoorzieningen voor mensen met een beperking 
 • (Rolstoel-)toegankelijkheid en (-)doorgankelijkheid (bijvoorbeeld geen obstakels in de paden van  
                          supermarkten, rekening houden met de plaatsing van het meubilair) 
 •  Aanwezigheid van hellingbanen en liften in gebouwen met meerdere verdiepingen 
 •  Duidelijke bewegwijzering in gebouwen naar de belangrijkste voorzieningen (balie, toiletten,  
    vluchtwegen),  met gebruikmaking van pictogrammen 

4. Inrichting van de openbare ruimte 
 • Trottoirs / oversteekplaatsen vrij van obstakels als reclameborden, fietsen, vuilcontainers e.d. 
 • Toegankelijkheid van de openbare ruimte (voor rolstoelen, scootmobielen, kinderwagens, mensen met 
    visuele beperking). 
 • Aanwezigheid van beveiligde oversteekplaatsen, waarbij het voetgangerslicht voldoende tijd op groen  
    staat en voorzien van ‘tikkers’ en klanktegels en verlaagde trottoirbanden. 
 • Aanwezigheid van goede buitenverlichting, zodat mensen zich ook ’s avonds veilig op straat voelen. 
 • Toegankelijke groenvoorzieningen (verharde wandelpaden, bankjes, mede gericht op ontmoeting). 
 • Aanwezigheid van speelvoorzieningen die voor kinderen (met beperkingen) toegankelijk zijn.  
 • Het is op voldoende plekken duidelijk bij welk meldpunt klachten kunnen worden ingediend over de  
                          openbare ruimte; klachten worden door het meldpunt afdoende afgehandeld. 
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Sociale toegankelijkheid 

1. Mogelijkheden om betaald of als vrijwilliger te participeren in een bedrijf, organisatie, vereniging 
 •  Beschikbaarheid van arbeidsplaatsen, begeleid werk, vrijwilligersplaatsen, stageplaatsen, vastgelegd  
     in het  beleid van de organisatie maar ook feitelijke beschikbaarheid (er zijn mensen uit specifieke  
     doelgroepen aan het werk). 
 •  Er zijn vormen van zinvolle dagbesteding voor mensen voor wie het niet mogelijk is te participeren in  
                           betaald werk of (regulier) vrijwilligerswerk. 
 •  Er is ruimte voor iedereen binnen besturen, commissies, PVT/OR. 
 •  Er is begeleiding voor mensen die dat nodig hebben ten aanzien van: 
 •  Instroming in vrijwilligerswerk. 
 •  Doorstroming naar regulier, betaald werk. 
 •  Afspraken over de inzet /taken op basis van talenten / persoonlijk ontwikkelingsplan. 
 •  Ontwikkeling van sociale vaardigheden / empowerment.  

2.Gastvrijheid van buurtvoorzieningen 
 • Er worden geen mensen uitgesloten voor deelname aan algemene activiteiten van (sport)verenigingen,  
   wijkcentra e.d (bijvoorbeeld de bingo in het buurthuis). 
 • Voorzieningen hebben een op schriftgestelde gedragscode (bijvoorbeeld extra tijd nemen op  
   spreekuren voor mensen met een beperking). 
 • Personeel krijgt trainingen op het gebied van klantvriendelijkheid, vraaggericht werken, communicatie  
   met  mensen met een beperking of een taalachterstand en omgaan met incidenten. 
 • Er wordt door voorzieningen toegezien op de naleving van de gedragscode over   
                         klantvriendelijke bejegening (personeel wordt door collega’s/ leidinggevende aangesproken   
      op klantonvriendelijk gedrag, bejegening is onderdeel van functioneringsgesprekken, klachtenregistratie). 
 • Er zijn geen beperkingen in de toelating van hulp- en geleidehonden. 
 • Buurtvoorzieningen zijn fysiek toegankelijk of zijn bereid om voorzieningen aan te passen. 
 • Buurtvoorzieningen stellen zich open voor activiteiten van buurtbewoners ( zij stellen bijvoorbeeld hun  
   vergaderruimte beschikbaar). 
 • Voorzieningen gericht op sociale ontmoeting of educatie zijn betaalbaar voor mensen met een  
    kleine  portemonnee (cursussen en versnaperingen in buurthuizen / dienstencentra, prijsdifferentiatie  
    van cursussen / kortingsmogelijkheden / gemeentelijke kortingspas voor minima in te zetten). 
 • Informatie over de voorzieningen en activiteiten in de wijk is voor iedereen op een laagdrempelige  
   manier beschikbaar en begrijpelijk en wordt ook actief onder buurtbewoners verspreid (bijvoorbeeld een  
   buurtkrant,  contacten vanuit het wijkcentrum met woongroepen in de wijk). 

3. Contacten in de buurt / sociale netwerken 
 • Er is een wijkmanager / buurtmeester met contacten met woningcorporaties, wijkagenten en andere  
   sleutelfiguren met kennis over de samenstelling van de buurt en 
   met kennis over de sociale kaart (naar welke organisaties kan worden doorverwezen). 
 • Er is een wijkcomité (dit kan bijvoorbeeld ook een vve of huurdersvereniging zijn) met een diverse  
   samenstelling van buurtbewoners dat kennis heeft over de samenstelling van de wijk. 
 • Er is frequent overleg tussen beroepsorganisaties en buurtcomité in de wijk. 
   Buurtbewoners worden door het wijkcomité en beroepsorganisaties ingelicht over en actief betrokken bij  
                         ontwikkelingen in de buurt (bijvoorbeeld als woonprojecten voor specifieke doelgroepen worden  
   gerealiseerd). 
 • Aanwezigheid van een welkomstcomité in de buurt dat (naar behoefte) bij nieuwe buurtbewoners op  
   huisbezoek gaat en informatie verstrekt over de wijk. 
 • Er zijn informele steunstructuren in de wijk met een diverse samenstelling van buurtbewoners. 
 • Er zijn vormen van lotgenotencontact in de buurt. 
 • Door de buurtbewoners worden gelegenheden gecreëerd voor informele ontmoeting 
   (gezamenlijke maaltijden, koffieochtenden e.d.). 

Exploitatie- technische  randvoorwaarden

De woonvoorziening in het Leidse 
Gasthuis betreft extramurale 
zorg. De cliëntbewoners  dienen 
de wooneenheden zelf te huren. 
Daarom is het van belang dat de 
woningen betaalbaar zijn en onder de 
huursubsidiegrens vallen. De financiële 
middelen voor het Leidse Gasthuis zijn 
daarom beperkt. Randvoorwaarden 
voor een haalbaar exploitatieconcept 
zijn herbestemming, functiemenging, 
schaalgrootte,  flexibiliteit en 
efficiënte samenwerking. 

(-arbeidsmatige- dagbesteding, 
ontmoeting) of (tijdelijke) woningen 
voor niet zorgbehoevende of een 
gesubsidieerde sociale onderneming

Schaal
De wens naar een geclusterde 
voorziening komt voort uit de behoefte 
van de zorginstellingen om samen 
te werken en de zorg efficiënter aan 
te bieden. Wanneer tien cliënten, 
met elk recht op zes uur ambulante 
begeleiding per week, samen wonen, 
kan er gezamenlijk 60 uur per week 
begeleiding worden verzorgd door 
een overkoepelende organisatie. Dit is 
vaak efficiënter en daarom goedkoper. 
Het initiatief vraagt daarom wel om 
voldoende schaalgrootte.

Flexibiliteit 
Het laatste aspect dat kan bijdragen aan 
het exploitatieconcept is flexibiliteit. 
Het Leidse Gasthuis dient  geschikt 
te zijn voor functiewijzigingen in 
de toekomst . Het bouwkundig en 
architectonische ontwerp dient hierop 
te zijn aangepast, bijvoorbeeld door 
gevel en inbouw te ontkoppelen van de 
drager, kolomstructuren toe te passen, 
mogelijkheden te bieden in het ontwerp 
om ruimten later samen te voegen, etc. 
Ook kan het zinvol zijn om gebouwopzet 
zodanig te kiezen dat gebouwdelen 
eenvoudig opgedeeld kunnen worden 
in afzonderlijke bouwdelen met elk 
een eigen entree en mogelijkheid van 
separate (zorg)functies. Er is nog steeds 
sprake van een mogelijke samenwerking 
tussen zorginstellingen, maar wel met 
voordeel dat er flexibiliteit is vanuit 
exploitatie en functie-invulling.

Herbestemming 
Om financiële redenen gaat de 
voorkeur uit naar hergebruik en 
aanpassing/uitbreiding van bestaande 
(gemeentelijke) panden, maar 
volledige nieuwbouw op bestaande 
vastgoedlocaties wordt niet principieel 
uitgesloten. Volledige nieuwbouw is naar 
verwachting echter te kostbaar, zal te 
lang duren en zou mogelijkerwijs kunnen 
uitnodigen tot ‘te mooie woningen’ met 
maatschappelijke weerstand tot gevolg.  
Om na te gaan of een beschikbaar 
pand geschikt is voor herbestemming 
wordt gebruikgemaakt van de gasthuis 
transformatiemeter (zie kader). 

Functiemening
Het toevoegen van (sociaal)programma 
of andere bewonersgroepen bevordert 
niet alleen de aansluiting op de wijk, 
maar kan ook bijdragen aan het 
exploitatieconcept. Om financiële 
redenen kan het interessant zijn om 
de voorziening te combineren met 
commerciële functies (zoals kantoren, 
werkunits), maatschappelijke doelen 
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Samenwerking 
Efficiënte samenwerking tussen 
verschillende partijen maakt het 
mogelijk om de kosten laag te houden. 
Waar het om kwetsbare mensen gaat 
is de goede samenwerking tussen de 
zorginstellingen en zorgprofessionals 
essentieel en van doorslaggevend 
belang voor het succes van het Leidse 
Gasthuis. Afspraken kunnen worden 
vastgelegd in een convenant waarin 
de doelstellingen op het gebied 
van huisvesting en zorg worden 
omschreven. Een goed voorbeeld van 
samenwerking in Leiden is het Living 
Lab voor zorginnovaties waarin Radius, 
Libertas en Ons Doel samenwerken 
met bedrijven en kennisinstellingen 
om nieuwe ideeën en producten te 
ontwikkelen waardoor mensen langer 
prettig zelfstandig thuis kunnen blijven 
wonen. Het kan dan gaan om e health, 
maar ook producten die het werk van de 
individueel begeleider vergemakkelijken.

Gasthuistransformatiemeter

Vanwege de wens om een zo betaalbaar mogelijke gasthuis te ontwikkelen gaat de voorkeur uit naar hergebruik en 
aanpassing/uitbreiding van bestaande (gemeentelijke panden). De keuze voor gemeentelijk vastgoed is meerledig. In 
de eerste plaats zijn in de gemeente Leiden momenteel niet veel bouwlocaties beschikbaar. De gemeente Leiden is 
echter wel eigenaar van een groot aantal vastgoedobjecten en is ook voornemens deze objecten binnen een aantal 
jaar af te stoten. Daarnaast is de oplossing van de problematiek van tijdelijke opvang ook deels verantwoordelijkheid 
van de Gemeente Leiden hetgeen de Gemeente Leiden als eigenaar de mogelijkheid geeft om gemeentelijk vastgoed 
aan te wijzen/te reserveren voor maatschappelijke ontwikkelingen in de vorm van bijvoorbeeld het Leidse Gasthuis.

Om tot een quick-scan van de geschiktheid en potenties van bestaande vastgoed te komen is de transformatiemeter 
van Van der Voordt als uitgangspunt gebruikt, aangevuld met criteria die specifiek voor het Gasthuis van toepassing 
zijn.  Zodoende is de ‘Gasthuismeter’ ontstaan die voor de Leidse context is gebruikt als eerste quick-scan instrument 
voor geschiktheid van vastgoed.

In dit inventarisatieinstrument wordt bij beoordeling van geschiktheid van bestaande vastgoed onderscheid gemaakt 
tussen zogenaamde ‘veto-criteria’ en ‘graduele criteria’. Aan de ‘veto-criteria’ dient ten allen tijden te worden voldaan, 
anders is het vastgoedobject überhaupt niet geschikt voor nader onderzoek of voor verdere ontwikkeling. Daarbij 
kan bijvoorbeeld gedacht te worden aan eigendomsituatie en potentiële beschikbaarheid (op korte termijn), het 
voldaan aan minimale afmetingen van gebouwcasco (bijvoorbeeld minimum hoogte verdiepingshoogte) maar ook 
met minimale eisen vanuit omgevingskwaliteit (bijvoorbeeld geen zwaar vervuilende grond en zware milieu- en 
omgevingsoverlast  door omliggende, vervuilende bedrijven e.d.). 

De ‘graduele criteria’ zijn aspecten die van belang zijn bij uiteindelijke gebouwselectie, maar als afzonderlijke criteria 
niet 100 % doorslaggevend zijn bij keuze voor of afwijzing van een bepaald vastgoedobject. De mate van geschiktheid 
van een bestaand gebouw wordt dan meer bepaald door score van het gebouw op geheel  van de afzonderlijke 
criteria.  

Voor wat betreft de ‘graduele criteria’ zijn in geval de Gasthuistransformatiemeter de volgende onderdelen gebruikt:
 •  Mogelijkheden bestemmingsplan (woonfunctie toegestaan e.d.)
 •  Omgevingskwaliteit (mate van bezonning, aanwezigheid groen, e.d.)
 •  Kwaliteit buurtvoorzieningen (aanwezigheid winkels, ontmoetingspunt e.d. )
 •  Mate van bereikbaarheid (auto, OV, verkeersveilige omgeving e.d.)
 •  Mogelijkheden van bestaande gebouwcasco (maatstramien geschikt kleine units, 
     verdiepingshoogte e.d.)
 •  Mogelijkheden van bestaande draagconstructie (evt. extra verdiepingen,  geluidisolatie,   
    vloersparingen e.d.)
 •  Mogelijkheden vanuit brandveiligheid (o.a. brandwerendheid draagconstructie, positie   
                          vluchttrappenhuizen e.d.)
 •  Bouwkundige en bouwfysische kwaliteit bestaande gevel (thermisch, akoestisch, spuiventilatie e.d.)
 •  Mogelijkheid bestaande gebouwinstallaties (herbruikbaarheid schachten e.d.)
 •  Eventuele uitbreidingsmogelijkheden (mogelijkheden aanbouw, opbouw e.d.)
 •  Functionele mogelijkheden (aanwezigheid tuin, mate van gebouwflexibilteit e.d.)
 •  Mate van toegankelijkheid (toegang minderinvaliden, eventuele liftmogelijkheden.)
 •  Mogelijkheden comfort en healing environment (o.a. inpasbaarheid buitenruimten, kwaliteit uitzicht,  
                          mogelijkheden overzichtelijk ontwerp e.d.).

In  de Gasthuistransformatiemeter is vervolgens aan de verschillende onderdelen een waardebeoordeling middels 
een score toegevoegd om onderling vergelijk van gebouwen mogelijk te maken.  Met behulp van de Gasthuismeter 
als instrument en met de beoogde gasthuisconcepten in het achterhoofd is een scan gemaakt van beschikbaar 
gemeentelijk vastgoed in de Gemeente Leiden. De geselecteerde gebouwen worden nader beschreven in het 
Hoofdstuk met ‘Scenario’s voor Het Leids Gasthuis’. Voor de onderzochte gebouwen is de score op de ‘graduele 
criteria’ bij de verschillende scenario’s toegevoegd.
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               Het programma van eisen, ook, soms: 
pakket van eisen wordt in de ontwerppraktijk 
gebruikt als gedetailleerd overzicht van alle 
wensen en eisen die de opdrachtgever ten 
aanzien van het te bouwen project heeft. 

PvE 

Het Leidse Gasthuis biedt niet alleen 
een fysieke (woon)locatie, maar ook een 
integraal begeleidingsprogramma. Om het 
Leidse Gasthuis tot een succes te maken 
moet er daarom gekeken worden naar 
het gehele ecosysteem van zorg, welzijn 
en beheer in relatie tot het ruimtelijk 
ontwerp. 

Uit vele gesprekken met betrokken 
partijen blijkt dat achter elk lokaal project 
een unieke behoefte schuilgaat. Iedere 
zorginstelling en iedere cliënt heeft een 
eigen geschiedenis die van belang is bij 
het herstel en de woonbehoefte. Iedere 
wijk waarin een Gasthuis zich vestigt 
heeft een ander karakter en daarmee 
andere reactie op de komst van de 
zorgcliënten. Door deze grote behoefte 
aan maatwerk zijn er verschillende 
gasthuisconcepten denkbaar en bij elk 
specifiek gasthuisconcept past een ander 
Programma van Eisen (PvE) en ruimtelijk 
ontwerp. Om de mogelijkheden voor de 
ontwikkeling van een gasthuisconcept 
weer te geven in relatie tot het PvE is de 
Gasthuis Waaier ontwikkeld. 

DE GAStHuIS WAAIER 
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Gestructureerd aan de hand van 
de drie thema’s geclusterde 
zelfredzaamheid, aansluiting op 
de wijk en doorstroming worden 
de mogelijkheden voor de opzet van 
een Gasthuisconcept in dit hoofdstuk 
toegelicht. Het hoofdaccent van 
het onderzoek ligt op het ruimtelijk 
vraagstuk. Visies op zorg en welzijn zijn 
als input gebruikt voor het ruimtelijk 
ontwerp. De  Gasthuis Waaier geeft 
een overzicht van de mogelijke visies 
in relatie tot het programma van eisen. 
Daarnaast laat de Gasthuis Waaier 
voor bestaande projecten in één keer 
zien hoe het gasthuisconcept zich 
positioneert. 

Een uiteindelijke keuze voor de 
onderdelen uit de waaier die een 
specifiek gasthuisconcept karakter 
geven wordt bepaald door de behoefte 
van de cliënt, de locatie van het 
gasthuis en door de mogelijkheden 
met betrekking tot exploitatie. De 
benodigde begeleiding per cliënt en 
doelgroep is specialistisch. Het is aan 
de zorg en welzijnsinstellingen zelf om 
het gasthuisprogramma in detail uit te 
werken. In de volgende hoofdstukken 
wordt aan de hand van precedenten 
onderzoek en het uitwerken van de 
Leidse Scenario’s duidelijk hoe dit in de 
praktijk te werk gaat en kan gaan. 

Individuele Begeleiding

Collectieve Zelfzorg

Buur(t)Hulp 

Woonprogramma: afdelingen 

Toegevoegd programma: 
sociale onderneming 

Toegevoegd programma:
Commercieel

Gasthuis verhuist

Client verhuist

Voorwaardelijk contract

Direct contract 

Woonprogramma: gespikkeld
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                Buur(t)Hulp

Naast professionele 
begeleiding kan er ook gedacht 
worden aan het inzetten van 
niet-zorgbehoevende buren 
als intermediair tussen cliënt, 
zorginstelling en directe omgeving. 
De niet-zorgbehoevende buren 
worden als buddy gekoppeld 
aan de licht zorgbehoevende 
cliënten. Deze koppeling kan 
worden begeleid door een 
zorg- of welzijnsinstelling. Het 
buddy-concept kan zowel op 
buurtniveau plaatsvinden als 
op gebouw- of afdelingsniveau. 
Voordeel van de verbinding 
met ‘buren’ uit de wijk is dat dit 
voor de bewoner nieuwe sociale 
netwerken kan opleveren.

              Individuele begeleiding    
     
Bij een individuele aanpak 
staat de directe relatie tussen 
cliënt en professionele 
zorgverlener centraal. Wanneer 
de cliënt knelpunten ervaart 
is de zorgverlener het eerste 
aanspreekpunt. In het Gasthuis 
kunnen verschillende zorgpartijen 
begeleiding blijven geven aan 
de eigen cliënten. Individuele 
begeleiding vraagt meer tijd en 
financiële middelen, maar levert 
beter maatwerk. In het geval van 
individuele begeleiding is een 
aparte ruimte voor één op één 
begeleiding in het Leidse Gasthuis 
wenselijk wanneer dit niet 
mogelijk is op de eigen kamer. 

De Gasthuis Waaier: Geclusterde zelfredzaamheid

Het Leidse Gasthuis staat wat 
betreft zorgvoorziening tussen een 
24-uurszorginstelling en minimale 
ambulante hulp in. De cliënten kunnen 
met ondersteuning hun leven op de rails 
krijgen, de noodzakelijke vaardigheden 
opdoen voor zelfstandigheid en 
tegelijkertijd gebruik (blijven) maken 
van hun sociale netwerk in de wijk om 
op die manier de volgende stap naar 
zelfstandigheid te kunnen zetten. 
De relatie tussen het 
begeleidingsconcept en de vorm 
van clustering kan op verschillende 
manieren plaatsvinden. Bijvoorbeeld op 
de kleinste schaal heeft de organisatie 
van het Leidse Gasthuis gelijkenissen 

                Collectieve zelfzorg 

Bij deze collectieve 
zorgbegeleiding staat zelfzorg 
in samenwerking met de 
groep centraal. De groep 
wordt aangesproken op haar 
ontwikkeling naar zelfstandigheid. 
De cliënten gaan voor individuele 
vooruitgang, maar kunnen hierbij 
direct terugvallen op de groep en 
elkaar begeleiden in dit proces. 
Wanneer de cliënt knelpunten 
en/of vraagstukken ervaart is de 
groep het eerste aanspreekpunt, 
vervolgens wordt er contact 
gezocht met de hulpverlener(s). 
De groep bepaalt zelf aan welke 
begeleiding behoefte is en 
hoe zij (meestal gezamenlijk) 
zorg- en welzijnsinstellingen 

uitnodigen in de woongroep. 
Bij collectieve zelfzorg kunnen 
de zorg- en welzijnsinstellingen 
intensief samenwerken en 
eén regisseur uitkiezen per 
groep. Bij collectieve zelfzorg 
is een grotere ruimte voor 
groepsbegeleiding wenselijk. Dit 
kan ook worden gecombineerd 
met gezamenlijke functies als 
woonkamer of keuken. Het 
resultaat van groepsbegeleiding 
is beter wanneer de groep ook 
daadwerkelijk samenwoont in een 
cluster van (zelfstandige) units. 
Een organisatie van het gasthuis 
op basis van afdeling(en) is 
daarom gewenst. 

met het functioneren van een gezin. 
De begeleiding is individueel en 
direct. De gebouwde omgeving heeft 
gelijkenissen met een woonhuis. Op 
een groter schaal heeft de organisatie 
van het Leidse Gasthuis gelijkenissen 
met een studentenhuis of woongroep. 
De clienten hebben een individueel 
leerproces, maar maken dit door in 
een groep waar ze altijd op kunnen 
terugvallen. Op basis van de specifieke 
behoefte van de cliënt wordt een keuze 
gemaakt voor het begeleidingsconcept. 
Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen drie concepten: individuele 
begeleiding, buur(t)hulp en 
collectieve zelfzorg. 
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               Commercieel 
               programma 

Om exploitatietechnische reden 
kan het interessant zijn om, het 
Leidse Gasthuis te combineren 
met commerciële functies. 
Hierbij kan gedacht worden 
aan bijvoorbeeld een Hotel of 
cultureel programma zoals een 
theater of filmhuis. Ook kan er 
gedacht worden aan programma 
dat helemaal geen sociale 
verbinding heeft met het Leidse 
Gasthuis, maar wel bijdraagt 
aan het exploitatieconcept, zoals 
kantoren of winkels. Op basis 
van de behoefte van de wijk en 
exploitatiemodel kan een specifiek 
programma van eisen worden 
vastgesteld. 

De Gasthuis Waaier: verbinding met de Wijk 

Belangrijk onderdeel van de 
doelstellingen van het Leidse Gasthuis 
is de verbinding van haar bewoners 
met de samenleving. In tegenstelling 
tot de ziekenhuizen en psychiatrische 
instellingen die functioneren als 
eilandjes in de stad typeert het Leidse 
Gasthuis zich juist door het ‘midden in 
de maatschappij’ staan. Bij aansluiting 
op de wijk kan worden gedacht aan 
het naar binnentrekken van de wijk 
in het Leidse Gasthuis, alsmede het 
naar buiten brengen van de cliënten. 
Bijvoorbeeld door het vervullen van 
een sociale rol bij activiteiten in de wijk 
of het gasthuis. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen het toevoegen van 
programma aan het gasthuis bij wijze 
van omgekeerde integratie en het mixen 
met niet-zorgbehoevende bewoners. 
In alle gevallen staat wederkerigheid 
centraal. 

Bij het huisvesten van licht 
zorgbehoevenden in de wijk gaat het 
niet alleen om de aanpassing van de 
wijk, maar ook om de potentie van de 
aanwezigheid van licht zorgbehoevende 
mensen in de wijk. Er kan een proces van 
omgekeerde integratie ontstaan waarbij 
het Leidse Gasthuis iets kan toevoegen 
aan haar omgeving. Het Leidse 
Gasthuis zou een sociale onderneming 
kunnen huisvesten waar daadwerkelijk 
kwaliteiten van de bewoners worden 
ingezet in de wijk, of een toevoeging aan 
de wijk kunnen betekenen op basis van 
(meer) commercieel programma. Naar 
gelang de gekozen locatie en schaal 
van het Leidse Gasthuis kan specifiek 
programma worden voorgesteld in 
relatie tot gebouw en omgeving. 

                Sociale 
                onderneming 

Gelet op de ontwikkelingen 
op het gebied van zorg en 
burgerparticipatie biedt het Leidse 
Gasthuis kansen om de formele 
zorgkant van professionals te 
verbinden met de informele 
buurtzorgkant van inwoners 
uit de wijk. Realisatie van een 
sociale onderneming kan dan 
interessant zijn. In deze sociale 
onderneming werken mensen met 
een beperking of grotere afstand 
tot de arbeidsmarkt als onderdeel 
van het sociaal ondernemersplan. 
Hierbij kan gedacht worden aan 
een kringloopwinkel, fietsenmaker 
of een sociaal ophaalpunt van 
pakketjes, of restaurant.  Er 

kan ook gekozen worden om 
de het opzetten van de sociale 
onderneming volledig bij de 
clienten te leggen als onderdeel 
van het hersteltraject. Op 
basis van de kwaliteiten van 
de bewoners in en buiten de 
woonvoorziening en de behoefte 
van de wijk kan een specifiek 
programma van eisen worden 
vastgesteld. 
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Je Eigen Stek ( JES) in Amsterdam is een 
voorbeeld van collectieve zelfzorg. 
Het is een voorziening voor voormalig 
daklozen in zelfbeheer. JES is eind 2007 
opgezet vanuit HVO-Querido, met 
behulp van subsidie van de gemeente.  
Zelfbeheer betekent voor JES dat de 
bewoners zorgen voor het opstellen 
en uitvoeren van het beleid. Geen 
hulpverlener die beslist wat goed of niet 
goed voor je is. Dagelijkse taken worden 
door bewoners gedaan. Daarnaast 
zetten de bewoners hun ervaringskennis 
in om nieuwe projecten op te zetten. 
De bewoners hebben ondersteuners in 
dienst genomen om het zelfbeheer te 
faciliteren.

JES
Een voorbeeld van sociale 
onderneming is de supermarkt MIOK. 
Als reactie op de e-commercie waarbij 
mensen steeds vaker online shoppen, 
stelt MIOK de ontmoeting weer centraal 
bij het bootschappen doen.  ‘Als vijfde 
generatie supermarktondernemers 
heb ik de markt zien veranderen. Zo 
ontstond het idee voor MIOK: een 
centrum waar mensen het nuttige met 
het aangename kunnen verenigen, waar 
we het beste van verleden en heden 
kunnen combineren, waar iedereen 
gelijkwaardig is, tot rust kan komen en 
zich kan ontwikkelen. Een centrum waar 
het leven echt geleefd wordt.’

MIOK
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Een andere manier om de samenleving 
meer te betrekken bij het Leidse 
Gasthuis is het mixen met andere 
bewonersdoelgroepen. 
De behoefte aan tijdelijke woonruimte 
zoals in het Leidse Gasthuis sluit 
nauw aan op de bredere tendens van 
flexibilisering van de samenleving. 
Naast de nieuwe doelgroep van 
het Leidse Gasthuis komen er ook 
andere doelgroepen op de markt die 
behoefte hebben aan tijdelijke, kleine 
woonvormen, zoals statushouders 
en arbeidsmigranten, studenten en 
alleenstaande starters. Zowel om sociale 
als exploitatietechnische redenen is het 
een interessant uitgangspunt om het 
Leidse Gasthuis ook open te stellen voor 

deze niet- zorgbehoevende bewoners. 
De Magic Mix is een verkenning door 
Platform31 van wooncomplexen waar 
verschillende doelgroepen gemengd 
wonen. Platform31 concludeert dat er 
geen ideale mix bestaat. Persoonlijke 
selectie, een hoge bezettingsgraad, 
een bepaalde mate van sociaal beheer 
en voorwaarden aan het huurcontract 
zijn van belang om de mix tot een 
succes te maken. Naar gelang de 
gekozen locatie en schaal van het Leidse 
Gasthuis kunnen specifieke bewoners 
combinaties worden voorgesteld in 
relatie tot gebouw en omgeving. De 
toevoeging van bewoners kan zowel 
gespikkeld als per afdeling plaatsvinden. 
Dit heeft invloed op het PvE. 

Maak een mix van dragende en niet-dragende bewoners. Dus een mix van gewone bewoners en bewoners 

met een rugzakje. Deze mix moet in balans zijn.

Weer bewoners met structurele verslavingsproblemen en complexe psychische nood. 

Bied tijdelijke woonruimte breed aan. Focus op één doelgroep maakt kwetsbaar.

Zorg voor stevig sociaal beheer en toezicht bij de voordeur, dus receptie of huis meester. Hiervoor kunnen 

ook vrijwilligers, stagiaires en bewoners zelf worden ingezet.

Maak duidelijke leefregels.

Voorkom dat het Gasthuis een afvoerputje wordt om lastige klanten weg te stoppen. Bij veroorzaken van 

overlast moet de huurder uit huis kunnen worden gezet.

Leegkomende verzorgingshuizen zijn uitermate geschikte locaties.

Doelgroepen: arbeidsmigranten, vergunninghouders, studenten, werkende jongeren, expats, gescheiden 

mensen, ex-dak en thuislozen, ex-gedetineerden, starters die nog  geen geld hebben om een huis te 

kopen, LVB, cliënten die uitstromen uit intramurale voorzieningen (zorg cliënten) ouderen.  Mensen die snel 

woonruimte nodig hebben, daarvoor weinig kunnen betalen en beperkte eisen stellen.

Bedenk dat tijdelijke woonruimte voor iedereen die het nodig heeft labeling van de kwetsbare groepen 

voorkomt.  Het maakt het acceptabeler voor de wijkbewoners.

Combineer commercieel en sociaal denken, zorg daarmee voor financiële haalbaarheid.

Zorg voor een groot netwerk van doorvoerwijzers om een hoge bezettingsgraad te realiseren.

Doe aan selectie aan de poort. Potentiële bewoners moeten een sollicitatieprocedure volgen.

Betrek wijkbewoners bij de opzet van het project als het project meerwaarde voor de wijk beoogt.

Clusterdoelgroepen met een lastig profiel.

Zorg voor professionele begeleiding voor jeugdzorg jongeren en coaching voor de dragende bewoners.

Aanbevelingen voor een Magic Mix door platform 31 

1.

2.
3.

4.

6.

7.

5.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
15.
16.

               Afdelingen

De mix met niet-zorgbehoevende 
bewoners kan plaatsvinden op 
basis van afdelingen. De cliënten 
van het Leidse Gasthuis wonen 
wel samen in een gebouw met 
andere doelgroepen, maar 
wonen nog gescheiden op een 
afdeling. Het Leidse Gasthuis 
moet dan voorzien in een mix 
van verschillende appartementen 
op basis van afdelingen met 
een eigen toegang. Dit kan 
zowel worden gerealiseerd met 
onzelfstandige als zelfstandige 
woonunits. Het PvE is vergelijkbar 
met een studentenhuis of 
woongroep. 

 Gespikkeld

Bij gespikkelde mix en match 
wonen cliënten van het Leidse 
Gasthuis direct naast de andere 
doelgroepen. Op deze manier 
wordt ongewenste groepsvorming 
voorkomen en uitwisseling tussen 
de verschillende doelgroepen 
gestimuleerd. Deze woonvorm 
sluit het meeste aan bij volledig 
zelfstandige woonunits. Het 
PvE is daarom vergelijkbaar met 
reguliere woningbouw.  
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De Gasthuis Waaier: Doorstroming

Het Leidse Gasthuis valt tussen 
de zorginstelling en de reguliere 
woningmarkt. De ontwikkeling van 
cliënt tot volledig zelfstandige burger 
staat hierbij centraal.  Wanneer 
de cliënt volledig zelfstandig kan 
wonen kan hij/zij doorstromen naar 
een volledig zelfstandige woning.  
Doorstroming refereert aan het model 
van de Woonladder (zie kader) dat in 
veel gemeenten al wordt toegepast. 
Van een 24 uursvoorziening en 
begeleid wonen naar een zelfstandige 
woning. 

De doorstroom tijd hangt af 
van het herstel van de cliënt 
die wordt bevorderd door een 
goede samenwerking tussen 
zorg- welzijnsinstellingen, de 
woningbouwcorporatie en de 
al dan niet dragende bewoners. 
De doorstroom hangt ook hangt 
doorstroom af van de beschikbaarheid 
van woningen op de reguliere 
woningmarkt. Voor het Leidse Gasthuis 
wordt uitgegaan van doorstroming na 
één jaar. 

Op basis van wensen voor exploitatie 
en beschikbaarheid van geschikte 
woningen op de reguliere woningmarkt 
wordt er een keuze gemaakt tussen 
twee doorstoomconcepten; ofwel de 
cliënt verhuist, of de zorgverlener 
verhuist. Daarnaast wordt er op basis 
van exploitatie een keuze gemaakt 
voor het samenwerkingsverband. 
Hierbij kan onderscheid gemaakt 
worden tussen een direct huurcontract 
met de corporatie-eigenaar, of een 
voorwaardelijk contract op basis van 
het gekozen gasthuisconcept. 

In veel gevallen zullen de cliënt-bewoners 

nog onvoldoende in staat zijn om in de eigen 

huisvestingsbehoefte te kunnen voorzien. 

Daarom is het goed als de cliënt-bewoners 

met behulp van een urgentieverklaring 

kunnen uitstromen. Daarvoor is het nodig 

dat het Leids Gasthuis op de door het 

Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland vast 

te stellen lijst van betrokken instellingen 

geplaatst wordt. Daarmee kunnen de cliënten/

bewoners als bijzondere doelgroepen worden 

aangemerkt. In de zin van de verordening zijn 

het dan ‘woningzoekenden die verblijven in 

een voorziening voor tijdelijke opvang voor 

personen die hun woning hebben moet 

verlaten in verband met relationele problemen 

of geweld’. Deze woningzoekenden vallen 

onder het contingent bijzondere doelgroepen 

en worden direct geholpen. 

Urgentie verklaring 
De Woonladder is een model dat er vanuit 

gaat dat mensen uit kwetsbare groepen niet 

onmiddellijk in staat zijn om zelfstandig te 

wonen. Het model is ontwikkeld voor mensen 

die dakloos zijn maar is ook van toepassing 

voor andere kwetsbare groepen. Als een trede 

van de ladder goed wordt doorlopen stroomt 

men door naar de volgende trede. Succes 

en goede gedrag worden beloond met een 

verwijzing of een verhuizing naar een reguliere 

sociale huurwoning. Gaat het niet goed, 

dan gaat men een trede terug. Het einddoel 

is zelfstandig wonen met een reguliere 

huurovereenkomst voor een reguliere sociale 

huurwoning.

Begeleid wonen. Mensen met psychische 

problemen of met een verstandelijke 

beperking wonen zelfstandig en krijgen 

begeleiding in het dagelijks leven. 

De Woonladder 
Beschermd wonen. Mensen met psychische 

problemen of met een verstandelijke 

beperking wonen met meerdere mensen in 

een huis en krijgen intensievere begeleiding. 

Het gaat om wonen, eten, verzorging en 

dagbesteding.
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     Gasthuis verhuist 

Omdat de cliënten bijna altijd moeten 
verhuizen wanneer ze een stap zetten 
naar meer zelfstandigheid is het 
ook denkbaar dat de zorgverlener 
verhuist. De cliënt krijgt een 
permanent huurcontract vanaf het 
begin, of het Flexibel Wonen concept 
wordt toegepast: door een slimme 
samenwerking tussen alle betrokkenen 
kan de cliënt zonder te verhuizen 
steeds wisselende huurcontracten 
krijgen afhankelijk van de mate van 
zelfstandigheid. In het PvE moeten voor 
dit concept zelfstandige woonunits 
worden opgenomen. De consequentie 
van dit doorstoomconcept is dat de 
zorgverlener nieuwe panden moet 
zoeken om een nieuw tijdelijk gasthuis 
op te bouwen.  

                Cliënt verhuist 

In het Leidse Gasthuis maken de 
licht zorgbehoevenden de laatste 
stap van cliënt tot zelfstandig burger, 
waarna hij/zij zal verhuizen naar een 
reguliere woning. In dit geval kan 
het Leidse Gasthuis zowel voorzien 
in onzelfstandige als zelfstandige 
woonunits. Een voordeel van dit 
concept is de mogelijkheid om 
het gasthuis als vaste locatie te 
ontwikkelen. De aansluiting op de 
wijk kan op deze manier voor langere 
termijn worden vastgelegd. Voor de 
cliënt is deze optie echter nadelig. 
Hij/zij zal weer op zoek moeten naar 
een nieuwe woning. Om dit in de 
praktijk mogelijk te maken zullen 
instrumenten als een urgentie 
verklaring ingezet moeten worden. 

 Direct contract 

De cliënt huurt in dit 
samenwerkingsverband direct 
bij de eigenaar van de woning. 
Corporatiebezit is uitgangspunt bij 
het Leidse Gasthuis. Als alternatief 
op corporatie bezit en beheer 
kan er ook nagedacht worden 
over commercieel of particulier 
bezit. De samenwerking 
tussen de organisaties van het 
Leidse Gasthuis zijn in dit geval 
onafhankelijk van het wonen. 
In het geval van een direct 
huurcontract ligt de voorkeur bij 
zelfstandige woonunits. 

          

            voorwaardelijk contract

Omdat de doelgroep van het 
Leidse Gasthuis een lastige 
doelgroep is om te huisvesten in 
verband met onzelfstandigheid 
en mogelijk overlast wordt er vaak 
gezocht naar een mogelijkheid 
om directe, permanente, 
huurcontracten te voorkomen. Het 
opstellen van een voorwaardelijk 
huurcontract is hiervoor een 
oplossing. Er kan gedacht worden 
aan een regeling die vergelijkbaar 
is met het toewijzen van een 
contingentwoning.De cliënt 
moet dan ook toestemmen 
met het accepteren van twee 
jaar verplichte begeleiding. 
Indien een cliënt zich niet aan 
de begeleidingsafspraken 
houdt, overlast veroorzaakt 
of bijvoorbeeld schade aan 
de woning toebrengt, kan dit 
leiden tot beëindiging van 
deze tussenstap naar volledig 
zelfstandig wonen en terugval 
van de cliënt naar zwaardere zorg. 
Deze optie vraagt om intensieve 
samenwerking tussen de 
woningbouwcorporatie/eigenaar, 
zorg- en welzijnsinstellingen en 
de huurders. Daarnaast zijn deze 
vorm van contracten vaak nog 
juridisch aanvechtbaar. Zowel 
zelfstandige als onzelfstandige 
woonunits zijn in het geval van 
voorwaardelijke huurcontracten 
een mogelijkheid.
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In het Eindhovense verzorgingshuis 
Genderhof daalt het aantal ouderen 
gestaag en neemt een diverse mix 
van andere bewoners toe. Zo wonen 
ouderen, arbeidsmigranten, studenten, 
starters, expats, ex-dak- en thuislozen 
en gescheiden mensen samen onder 
één dak. De nieuwe bewoners krijgen 
een tijdelijk huurcontract voor minimaal 
drie maanden en wonen gemixt tussen 
de ouderen. Het project is een succesvol 
voorbeeld van een tijdelijke invulling 
van een verouderd wooncomplex. 
Het Genderhof is winnaar van de 
Inspiratieprijs 2015 voor flexibel wonen. 

Genderhof

€

ZE
LFREDZAAMHEID

W
IJK

DOORSTROM
IN

G

Flexibel Wonen 
Drie Rotterdamse woningcorporaties 
hebben de Stichting Flexibel Wonen 
opgericht. Samen beheren ze ongeveer 
100.000 woningen en hebben ze zich 
tot doel gesteld om vijf procent van hun 
verhuureenheden te bestemmen voor 
‘bijzondere doelgroepen’. Zij richten zich 
op de onderkant van de woonladder 
en bieden ook woontoezicht aan. De 
klant kan zonder te verhuizen steeds 
wisselende huurcontracten krijgen. 
Zo worden er drie stappen op de 
woonladder gezet zonder te verhuizen. 
Flexibel wonen heeft eigen sociaal 
werkers in dienst en er is zeer goede 
samenwerking met zorginstellingen.  
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PRECEDENtEN 

Maatwerk resulteert in verschillende 
gasthuisconcepten met elk een ander PvE. 
Er is geen eenduidige gasthuistypologie 
te onderscheiden. In dit hoofdstuk 
wordt, ter inspiratie, een overzicht 
gegeven aan de hand van relevante 
voorbeelden in Nederland. Deze 
voorbeelden kunnen gezien worden als 
voorgangers van het Leidse Gasthuis. De 
voorbeelden zijn gekozen omdat zij een 
innovatief ruimtelijk-, zorg-, welzijn- of 
beheerconcept tonen, of, in de meeste 
gevallen, een combinatie van deze 
aspecten. 

Voor elke precedent is aan de hand van 
een foto, plattegronden en een korte 
beschrijving toegelicht hoe de ruimtelijke 
organisatie is opgezet. Bij elk voorbeeld is 
ook aangegeven welke aspecten van zorg, 
welzijn en beheer karakter geven aan het 
gebouw door middel van de Gasthuis 
Waaier. Op de eerstvolgende pagina’s zijn 
de precedenten ten opzichte van elkaar 
vergeleken op basis van programma, 
en typologie. Uit de precedenten blijkt 
wederom dat er een diversiteit van 
ontwerpoplossingen mogelijk is. 
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Doorstroom, Arnhem
www.overtoom.nl

Nebo klooster, Nijmegen
www.hvna.nl

De Parelvisser, Leiden
www.libertas.nl

Doggerij, Den Helder
www.levs.nl

De Sterren, Utrecht
www.sshxl.nl

Xenia, Leiden 
www.muldervantussenbroek.nl

Irene hof, Peel & Maas
www.neptunus.eu

Parana, Utrecht
www.heilijgers.nl

Kaleidoscoop, Nieuwkoop
www.levs.nl

WoZoCo Dobbelmanterrein, Nijmegen
www.rohmer.nl

Respijthuis, Alkmaar
www.caasarchitecten.nl

‘t Groene Sticht, Nieuwkoop
www.was-architectuur-design.nl
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Zorgwoningen (via zorginstellingen) Reguliere woningen (via corporatie) Toegevoegd programma
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herbestemming nieuwbouw
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Doorstroom, Arnhem

Nebo klooster, Nijmegen De Parelvisser, Leiden

Respijthuis, Alkmaar

De Sterren, Utrecht

Xenia, Leiden 

Irene hof, Peel & Maas

Parana, UtrechtKaleidoscoop, Nieuwkoop

Dobbelmanterrein,
Nijmegen

Doggerij, Den Helder

‘t Groene Sticht, Nieuwkoop
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Zorgwoningen (afdelingen/gespikkeld) Reguliere woningen (afdelingen/gespikkeld)

Doorstroom, Arnhem
Corridorflat 
Afdelingen

Nebo klooster, Nijmegen
Klooster
Gespikkeld 

w
oo

n-
 &

 t
oe

ge
vo

eg
d 

pr
og

ra
m

m
a

De Parelvisser, Leiden
Corridorflat
Gespikkeld 

Respijthuis, Alkmaar
Bungalow
Eén afdeling 
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De Sterren, Utrecht
Studentenwoningen, 
Gespikkelde afdeling(en)

herbestemming

Toegevoegd programma

Xenia, Leiden 
Woonhuis
Eén afdeling 

Irene hof, Peel & Maas
Gallerijflat
Gespikkeld 

Parana, Utrecht
Complexe structuur
Afdelingen en gespikkeld 

Kaleidoscoop, Nieuwkoop
Open hoftypologie
Afdelingen 

Dobbelmanterrein, Nijmegen
Open hoftypology
Afdelingen 

Doggerij, Den Helder
Boerderij
Twee afdelingen

‘t Groene Sticht, Nieuwkoop
Wijk
Afdelingen en gespikkeld 

nieuwbouw
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plattegrond begane grond 

situatie voor en na (woningunit, 1:300)
levensloopbestendige appartementen 

1. restaurant
2. fysio
3. cursusruimte
4. pedicure
5. dagbehandeling
6. kantoor
7. vergaderruimte
8. flexruimte
9. scootmobiel
10. containers
11. stalling
12. keuken
13. berging
14. lift

1

3
2

2
4

5666

6

6

7

8
11109

12

13

14

een internetcafé, een winkeltje, 
een kapsalon, een fysiotherapeut, 
een schoonheidsspecialiste en 
pedicure. Dit collectieve programma 
is zowel geschikt voor de bewoners 
van De Parelvissers als voor de 
buurtbewoners. Het woonzorgconcept 
bestaat uit individuele begeleiding. 
Door een unieke samenwerking tussen 
zorginstelling en woningcorporatie en 
een flexibel ontwerp is het mogelijk 
om de appartementen te veranderen 
van een woning met intramurale zorg 
naar een woning met meer of minder 
intensieve thuiszorg naar een woning 
zonder zorg en visa versa. Ook wanneer 
de bewoners last krijgen van fysieke 
beperkingen is het mogelijk om in 
deze woning te blijven wonen. Het 
doorstroomconcept wordt dus bepaald 
door verhuizing van de zorg. De cliënt 
kan in zijn/haar appartement blijven. 

De Parelvisser is een woonzorggebouw 
in Leiden voor ouderen met en 
zonder intensieve zorgvraag. De 
Parelvissers telt 120 zelfstandige 
appartementen, waarvan Libertas 
Leiden er veertig beheert voor mensen 
met een intensieve zorgvraag door 
lichamelijke beperkingen. De Leidse 
Woningstichting Ons Doel verhuurt de 
overige appartementen indien nodig 
met thuiszorg. Er is zowel mogelijkheid 
voor directe en voorwaardelijke 
huurcontracten. Dit resulteert in een 
gespikkelde mix van oudere bewoners. 
In 2012 heeft Stol Architecten de 
Parelvisser gerenoveerd. Er zijn 
levensloopbestendige appartementen 
gerealiseerd en de begane grond is 
opnieuw ingedeeld. De Parelvisser is een 
corridorflat met collectief programma 
in de plint. Er is een wijkrestaurant 
gerealiseerd met terras aan het water. 
In de hal bevindt zich een bibliotheek, 

DE PARELvISSER
locatie
Leiden

gebruiker
Ons Doel, Libertas

opdrachtgever
Ons Doel, Libertas

architect 
STOL architecten

bron: www.libertas.nl



54 55

€

ZE
LFREDZAAMHEID

W
IJK

DOORSTROM
IN

G

plattegrond begane grond en verdieping

1. woonkeuken
2. vergaderruimte
3. verblijfsruimte
4. badruimte
5. entree
6. lift
7. voorzieningen
8. woonkamer
9. logeerkamer
10. verpleegpost
11. technische ruimte

1

2

3

3

3

4

4

4

3

3

3

4

4

4

5
6 6

11

7

7

7

4

10

9

6

8

5 m

grond bevindt zich een woonkeuken 
met aansluitend terras. Boven is 
er nog een gemeenschappelijke 
woonkamer waar gasten met vrienden 
en familie kunnen verblijven. De 
onzelfstandige kamers zijn ingericht 
met tweepersoonsbedden en een 
flexibel ontwerp voor sanitair waardoor 
de ruimte in de kamer optimaal 
gebruikt kan worden. Xenia biedt plaats 
voor zes gasten in de laatste fase van 
ziekte. Het zorgconcept gaat uit van 
individuele begeleiding. Omdat Xenia 
een echte zorginstelling is bestaat er 
geen doorstroomconcept en komen 
huurcontracten niet ter sprake.  
Xenia is gerealiseerd in het centrum van 
Leiden en staat daardoor midden in het 
leven. De aangrenzende kroeg opent zijn 
achterdeur zodat bewoners van Xenia 
via de stadstuin naar binnen kunnen. Er 
zijn geen aanvullingen met betrekking 
tot het welzijnsconcept.

Xenia in Leiden is het eerste hospice 
voor jongeren in Nederland. Op initiatief 
van verpleegkundige Jacqueline Bouts 
in samenwerking met haar man en 
interieur architect Piet van Vee, Els van 
Berkel en architect Erik van Tussenbroek 
werd in 2009 het project Xenia in het 
leven geroepen. In samenwerking met 
studenten woningcorporatie Duwo en 
het Leids Universitair Medisch Centrum 
werd het project gerealiseerd. Xenia is 
een stichting. De organisatie bestaat 
uit twee personen aangevuld met 
zorgprofessionals en wordt daarnaast 
ondersteund door 85 vrijwilligers. Het 
harde werk van de initiatiefnemers 
toont een innovatief beheerconcept 
ter inspiratie voor de realisatie van 
het Leidse Gasthuis. Xenia is beloond 
met prijzen voor zowel innovatie in 
de zorg als de stedenbouwkundige en 
ruimtelijke uitwerking. Xenia heeft de 
opzet van een woonhuis. Op de begane 

XENIA
locatie
Leiden

gebruiker
Stichting Xenia

initiatiefnemer
Jacqueline Bouts

architect 
Mulder van 
Tussenbroek

bron: www. muldervantussenbroek.nl
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WOzOCO DOBBELMANtERREIN
locatie
Nijmegen

gebruiker
Talis 

opdrachtgever
Talis 

architect 
Marlies Rohmer

een buitengebied (begane grond) of 
een met glas beschutte wintertuin 
(de verdiepingen). De keukens van 
de woningen zijn gegroepeerd om 
dit collectieve gebied. Het gebouw 
is een moderne interpretatie van 
de klassieke hofjeswoningen. De 
hoftypologie in dit complex is aan één 
zijde geopend naar het collectieve 
buitengebied, de ‘fabrieksstraat’ van het 
Dobbelmanterrein. Het contact met de 
samenleving wordt zo letterlijk gelegd.
Talis Woondiensten verzorgt de 
huurcontracten en biedt verschillende 
permanente vormen van zorg. Daarom 
bestaat er geen doorstroomconcept. 
Ook bestaat er geen uitgebreid 
welzijnsconcept. Dit gebouw bevat geen 
aanvullend collectief programma dat 
geschikt is voor de omwonenden in de 
wijk.  

Het terrein van de vroegere 
wasmiddelenfabriek Dobbelman te 
Nijmegen is gerenoveerd door Marlies 
Rohmer architecten. Het nieuwe 
WoonZorgComplex is en voorbeeld van 
mix van bewoners met verschillende 
zorgindicaties op basis van afdelingen 
in opdracht van zorginstelling 
Talis. De ruimtelijke uitwerking 
van dit WoZoCo, gebaseerd op de 
hoftypologie, is een voorbeeld voor 
het toekomstige Leidse Gasthuis. Het 
gebouw omvat drie groepswoningen 
voor psychogeriatrische ouderen, 20 
woningen voor allochtone ouderen, 
zes woningen voor verstandelijk 
gehandicapten en zes woningen 
voor lichamelijk gehandicapten. 
Het gebouw is ruimtelijk zodanig 
georganiseerd dat het contact tussen 
de bewoners wordt bevorderd. De 
vier woonlagen van zijn gelegen rond 
een gemeenschappelijke tuin: 

bron: www.rohmer.nl
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‘t GROENE StICHt 
locatie
Utrecht

gebruiker
‘t Groene Sticht

initatiefnemer
Ad Harrewijn

architect 
Was architecten

omwonenden en op het plein wordt 
een biologische weekmarkt gehouden. 
Er bevindt zich dus zowel sociaal als 
commercieel programma in deze wijk. 
Zowel individuele begeleiding, als 
collectief zelfbeheer en buur(t)hulp 
worden met elkaar gecombineerd. Ook 
bestaan er verschillende beheervormen 
waarbij voorwaardelijke en directe 
huurcontracten worden afgegeven 
en zowel de cliënt als de zorgverlener 
verhuist. ‘t Groene Sticht is een stichting. 
Daarnaast zijn er zijn professionals 
werkzaam in ’t Groene Sticht. Voor de 
realisatie hebben Emmaus Haarzuilens, 
de SEV, Fonds Werken aan Wonen, de 
bestuursregio Utrecht, het Fonds Sociale 
Integratie, gemeente Utrecht en de 
Europese Unie een bijdrage geleverd. 
Daarnaast is er een aantal langlopende 
leningen afgesloten. De boerderij is voor 
een gulden gekocht en de grond voor 
een kwart van de gangbare prijs.

‘t Groene Sticht is een wijk in Utrecht 
Leidsche Rijn. Op initiatief van oud 
GroenLinks-kamerlid Ad Harrewijn 
is een woonwerkgemeenschap 
gerealiseerd waar de verbinding 
tussen buurtbewoners en opvang 
van verschillende zorgdoelgroepen 
centraal staat. De wijk bestaat uit 
32 sociale huurwoningen waarvan 
zestien voor ouderen. Daarnaast zijn 
er negen vrije sectorhuizen, vier 
onzelfstandige groepswoningen 
en vijftien wooneenheden voor dak- 
en thuislozenopvang Emmaus. Dit 
resulteert in zowel afdelingen als 
gespikkelde mix van bewoners. 
In de gemeenschap bevinden zich ook 
collectieve functies. Het restaurant in 
de voormalige stal van de boerderij 
wordt gerund door mensen met 
een verstandelijke beperking. De 
leerwerkplaats in de voormalige 
mestsilo staat ter beschikking van 

bron: www.was-architectuur-design.nl

3

1. restaurant
2. leerwerkplaats 
3. sociale huurwoningen
4. vrije sector huizen
5. nachtopvang
6. groepswoningen 
7. jongeren woningen
8. kringloopwinkel 
9. plein met weekmarkt
10.moestuin
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PARANA
locatie
Utrecht

gebruiker
Parana 
Portaal 

opdrachtgever
Gemeente Utrecht,
Tussenvoorziening

architect 
Dick van Gameren

ook nog eens 22 appartementen voor 
reguliere bewoners. Het zorgconcept 
is aangepast op de mix met reguliere 
bewoners. Overdag is er begeleiding 
aanwezig, daarnaast is er 24 uur per 
dag een aanspreekpunt aanwezig. Het 
is de bedoeling dat de mensen die in 
het reguliere gedeelte wonen, ervoor 
kiezen om een ondersteunende en 
actieve rol op zich nemen ten opzichte 
van de bewoners met een kwetsbare 
achtergrond. Het welzijnsconcept wordt 
naast de mix met bewoners gekenmerkt 
door een toevoeging van sociaal en 
commercieel programma. Op de begane 
grond bevinden zich kleinschalige 
maatschappelijke bedrijven zoals 
een fietsenwerkplaats die voor 
vmbo-leerlingen, een uitzendbureau, 
een horecagelegenheid en een 
kringloopwinkel. Op deze wijze is 
Parana ook van betekenis voor de 
omgeving.

Parana is een nieuwe voorziening 
in Utrecht en biedt crisisopvang 
voor mensen vanaf achttien jaar die 
plotseling dakloos zijn geworden. De 
cliënt verhuist wanneer zijn/haar situatie 
is gestabiliseerd. Parana is ontwikkeld 
vanuit een samenwerkingsverband 
van De Tussenvoorziening, Gemeente 
Utrecht, UB groep, Portaal, ROC ASA en 
ROC Midden Nederland, Cumulus en 
de Kamer van Koophandel. Het gebouw 
van vijf verdiepingen heeft 1.800 m2 
maatschappelijke ruimte op de begane 
grond. Naast de 44 onzelfstandige 
appartementen voor cliënten, 
achttien tijdelijke opvangplaatsen 
voor één- of tweeoudergezinnen 
en alleenstaanden vanaf achttien 
jaar, twee gemeubileerde 
gezinsappartementen, acht 
gemeubileerde appartementen en 
twee gemeubileerde groepswoningen 
voor drie cliënten bevinden in Parana 

bron: www.heilijgers.nl

entree Parana
bron: www.heilijgers.nl
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€

ZE
LFREDZAAMHEID

W
IJK

DOORSTROM
IN

G

1

2

3

4

6

7

5

8

9

9

9

9

9

9999
9

9

9

9
9999

9

10 m

KALEIDOSCOOP
locatie
Nieuwkoop

gebruiker
WSN

opdrachtgever
Woningstichting 
Nieuwkoop, LATEI

architect 
LEVS architecten

ervan een bijzondere uitdaging. Kern 
van de ontwerpoplossing is het samen 
laten gaan van bescherming voor een 
kwetsbare groep zorggebruikers met 
een open, publiekstoegankelijk gebouw. 
Door functionele ontwerpoplossingen, 
zoals de gesloten kern te combineren 
met een sterke logistiek en heldere 
vormgeving is een gebouw ontstaan 
dat ongemerkt beide kerndoelen 
combineert. Op de begane grond 
bevindt zich een extra 2.000m2 
collectief programma geschikt voor 
zowel de bewoners als buurtbewoners 
in de wijk zoals een café-restaurant, 
bibliotheek, internetcafé, infobalies, 
tentoonstellingsruimte en een 
multifunctionele zaal met breed 
cultureel programma met o.a. film, 
toneel, muziek en cabaret, maar ook 
lezingen en de kerkdienst voor de 
bewoners op zondag. 

De Kaleidoskoop in Nieuwkoop is 
een 8.000m2 woongebouw waar alle 
vormen van lichte tot zware zorg op 
maat mogelijk zijn. Het wonen staat 
centraal, voor de bewoners in de sociale 
en vrije sector appartementen, maar 
ook in de drie groepswoningen aan 
de binnentuin. Er is sprake van mixen 
met verschillende doelgroepen op 
basis van afdelingen. Zowel directe als 
indirecte en tijdelijke of permanente 
huurcontracten worden uitgegeven. De 
Kaleidoskoop is een voorbeeld van een 
integraal woonzorgcomplex. 

Het Kaleidsocoop gebouw is opgezet 
rond een courtyard met publiek 
programma in de plint. Het door 
LEVS architecten ontworpen gebouw 
heeft kleinschaligheid en huiselijkheid 
als thema. Omdat de functies door 
verschillende zelfstandige huurders 
worden ingebracht was het mengen 

bron: www.levs.nl

1. bar en keuken
2. restaurant 
3. muziekruimtes
4. zaal
5. lees-internetcafe
6. archief bieb
7. bibliotheek
8. infobalie 
9. woning
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DE StERREN
locatie
Utrecht

gebruiker
Leger des Heils

opdrachtgever
Leger des Heils

architect 
onbekend

professionele inzet te beperken. Op 
een vaste avond per week is een 
jeugdzorghulpverlener aanwezig voor de 
jongeren. Eens per maand vindt er een 
groepsbijeenkomst plaats.

Voor zowel de student als de jongere 
geldt een voorwaardelijk contract en is 
de woning tijdelijk. De doorstroomtijd 
van de jongere is een jaar, de studenten 
kunnen er maximaal twee jaar blijven 
wonen. Studenten die in aanmerking 
willen komen voor dit project moeten 
solliciteren bij het Leger des Heils. 
Ze krijgen een tijdelijk contract met 
mogelijkheid tot verlenging van een 
jaar, ruime kamer en huurkorting. In 
ruil hiervoor moeten ze vijf tot tien uur 
per week informele zorg leveren aan de 
jeugdzorgjongeren; samen eten, samen 
dingen doen binnen- en buitenshuis. 
Hier hoort ook een bepaalde mate van 
mentale bijstand bij.  

In Utrecht zijn elf voormalige 
stervormige kantoorgebouwen 
van het provinciehuis omgebouwd 
tot studentenwoning. In één van 
de sterren bevindt zich een uniek 
woonzorgproject waarbij zes jongeren 
die zijn uitgestroomd uit intramurale 
zorg, maar nog niet geheel zelfstandig 
kunnen wonen, samenwonen met 
drie studenten als buddy. De Sterren 
zijn opgezet als studentenhuis met 
externe ontsluiting per afdeling. Per 
verdieping is een ster opgedeeld in twee 
studentenhuizen met negen of tien 
onzelfstandige kamers. Het betreft 
onzelfstandige studentenkamers met 
gedeeld gebruik van keuken, douches 
en toiletten per huis. 

De studenten vervullen een 
voorbeeldfunctie voor de jongeren. 
De aandacht en informele zorg die de 
studenten leveren maakt het mogelijk 

bron: www.sshxl.nl

1. afdeling
2. kamers
3. gemeenschappelijke keuken
4. woonkamer
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HEt IRENEHOF
locatie
Peel en Maas

gebruiker
Neptunus

opdrachtgever
Wonen Limburg, 
Gemeente Peel en Maas

Ontwikkelaar 
Neptunus

Het gebouw blijft ongeveer tien jaar 
staan, waarna het wordt gedemonteerd 
en ergens anders kan worden 
opgebouwd. 

De huurcontracten lopen voor twee jaar, 
met een mogelijkheid tot verlenging van 
een halfjaar. Hiermee loopt het project 
vooruit op de landelijke wetgeving. 
De procedure voor toewijzen van de 
woningen is niet anders dan bij sociale 
huurwoningen in Limburg. Tijdens het 
verblijf in het Irenehof is men verplicht 
om te reageren op ander woningaanbod. 

Omdat dit midstay complex specifiek 
is opgericht om in de behoefte aan 
tijdelijke huisvesting te voorzien is 
er geen sprake van een specifiek 
gasthuisconcept. Cliënten die hier 
tijdelijk wonen ontvangen individuele 
begeleiding op het gebied van zorg. 

Het Irenehof in Peel en Maas is een 
pilotproject van Neptunus, Wonen 
Limburg en Gemeente Peel en Maas. 
In plangebied ‘Stox’, is een tijdelijk 
demontabel appartementengebouw 
gerealiseerd voor de periode van tien 
jaar. Dit demontabele gebouw speelt 
in op de grote behoefte aan tijdelijke 
woningen voor arbeidsmigranten, 
starters en ook cliënten met een lichte 
zorgvraag. Het gebouw is open voor 
iedereen die snel woonruimte nodig 
heeft. Er is sprake van gespikkelde mix 
met de bewoners. 

De zogenoemde ´mid-stay -́ 
accommodatie bestaat uit vier 
vierpersoonswoningen van 60m2 voor 
kleine gezinnen en zestien woningen 
van 30m2 voor twee personen bestemd 
voor de woonurgente groepen. Het 
gebouw heeft twee verdiepingen en is 
op de verdieping opgezet als galerijflat. 

bron: www.neptunes.eu

1. galerij
2. woonkamer
3. keuken
4. slaapkamer
5. badkamer
6. woonkeuken
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De doorstoomvoorziening wordt 
gekenmerkt door een individuele 
persoonsgerichte aanpak die als doel 
heeft de cliënten zo snel mogelijk de 
regie op hun eigen leven te herwinnen. 
De cliënt verhuist zodra dit mogelijk 
is. Omdat dit een interne zorgstelling 
betreft is van huurcontracten geen 
sprake. Er is geen sprake van een 
uitgebreid welzijnsconcept. De 
verbinding van de wijk is niet optimaal. 
De beveiliging van dit complex is streng. 
Tal van maatregelen, variërend van 
cameratoezicht en extra verlichting 
tot gedragsregels voor de cliënten en 
(politie)toezicht moeten overlast en 
onveiligheid in de omgeving voorkomen 
of snel aanpakken als daar aanleiding 
toe is. Er is een uitgebreid beheerplan 
opgesteld en omwonenden zijn 
geïnformeerd over waar zij terecht 
kunnen als er onverhoopt toch sprake 
zou zijn van overlast.

In opdracht van de gemeente 
Arnhem en Isiszorg is het voormalige 
gemeentelijke archiefgebouw aan de 
Remisestraat in Arnhem herbestemd 
tot een doorstroomvoorziening voor 
dak- en thuislozen. Het gebouw, 
ontworpen door Overtoom architecten, 
is opgeleverd in 2012 en genomineerd 
voor de Willem Diehlprijs 2013. 
Op de begane grond bevinden 
zich zowel een huiskamer voor 
verslaafden als een huiskamer 
voor niet-verslaafden. Op de eerste 
verdieping bevinden zich 35 bedden in 
één-, twee- en driepersoonskamers. 
Op de tweede verdieping bevinden zich 
nog eens zestien kleine onzelfstandige 
éénpersoonskamers die bestemd zijn 
voor beschermd wonen. Hier bevindt 
zich ook een gezamenlijke woonkamer 
en keuken. De kelder biedt ruimte 
voor werk- en recreatieactiviteiten 
bestemd voor de bewoners. 

locatie
Arnhem

gebruiker
Iriszorg

opdrachtgever
Gemeente Arnhem
Iriszorg

architect 
OpZoom architecten

bron: www.opzoom.nl

bron: www.opzoom.nl
een eigen kamer
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NEBO KLOOStER
locatie
Nijmegen

gebruiker
RIBW
Talis

opdrachtgever
Dornick BV

architect 
HVN architecten

Het doel is dat de bewoners samen 
leven zonder dat er te veel wordt 
gestuurd vanuit een professionele 
organisatie. De huurders krijgen een 
contract via de zorginstelling voor 
onbepaalde tijd en van hen wordt 
verwacht dat zij zes uur per week te 
werken in dienst van de gemeenschap. 

Omdat de ontwikkelaar op veel 
verschillende locaties vastgoed in 
bezit heeft en werkt met meerdere 
verhuurders, zijn banken bereid om 
borg te staan voor de benodigde 
investeringen. Dat zou anders 
zijn geweest als zijn portefeuille 
uit een verhuurder zou bestaan. 
Woningcorporatie Talis, al sinds 2002 
eigenaar van ‘de Nebo’, investeert ruim € 
27 miljoen in dit monumentale complex. 
Daarnaast zijn op het kloosterterrein 
koopwoningen gerealiseerd om de 
investering rendabel te maken. 

Het Nebo klooster in Nijmegen stond 
een aantal jaren leeg toen in 2005 door 
ontwikkelaar Dornick BV een begin 
gemaakt werd met de herontwikkeling. 
In 2014 zijn de eerste appartementen 
in gebruik genomen. 61 appartementen 
zijn gehuurd door het RIBW (regionale 
instelling beschermd wonen) voor 
kwetsbare groepen en 6 appartementen 
worden verhuurd aan studenten die 
reeds anti-kraak in het pand woonden. 

De huurders hebben een zelfstandig 
appartement en zijn onderdeel van een 
afdelingen van acht tot tien bewoners 
met gemeenschappelijke keuken. 
Daarnaast bevinden zich in het klooster 
nog een gemeenschappelijke ruimte 
om wat te drinken of en film te kijken, 
een wasruimte, en delen de bewoners 
samen de kloostertuin. Deze collectieve 
functies zijn alleen voor intern gebruik 
ontworpen. 

bron: www.hvna.nl

1. entree
2. hal
3. zelfstandige unit
4. kerk
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DOGGERIJ
locatie
Den Helder

gebruiker
Lijn 5

opdrachtgever
Lijn 5

architect 
LEVS architecten

bron: www.levs.nl

elementen. De boerderij is in twee 
gespiegelde delen ontworpen. Op de 
begane grond bevinden zich voor elke 
woongroep een woonkamer, keuken 
en multifunctionele ruimte. Daarnaast 
bevinden zich een gezamenlijke 
spreekkamer en teamruimte. Op 
de tweede verdieping bevinden zich 
individuele kamers met elk een 
eigen badruimte verdeeld over twee 
woongroepen. 

De groepsbegeleiding is gericht op 
terugkeer in de maatschappij. De 
cliënten verhuizen zodra dit mogelijk 
is. Het werken op het land voorziet in 
de eerste stap naar zelfstandigheid. De 
afgelegen locatie van de boerderij maakt 
een connectie met de buurt nog niet 
mogelijk. Er is dan ook geen sprake van 
een mix met bewoners of toegevoegd 
programma. 

De Doggerij aan de zuidgrens van Den 
Helder is een vervallen stolpboerderij 
die door LEVS architecten is 
gerenoveerd tot huisvesting voor 
twee woongroepen van Lijn5 met 
strafrechtelijk geplaatste jongeren 
met een licht verstandelijke handicap. 
Zij hebben na een behandeling een 
gesloten jeugdinrichting bijzondere 
zorg nodig. In een intensief werk- en 
leertraject met onderwijs en werk op 
de boerderij leren zij de structuur aan 
om hun leven op te bouwen en terug te 
keren naar de maatschappij.

De boerderij uit 1912 was geen 
monument, maar er was wel een 
wens om het kenmerkende silhouet te 
behouden. De boerderij werd gesloopt, 
maar door de grote toegevoegde waarde 
werd de houten hoofddraagconstructie 
wel hergebruikt. Deze draagt nu 
een nieuwe stolp met hedendaagse 

1. zelfstandige unit
2. afdeling
3. berging
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bungalow. Er zijn vier kamers met 
elk een eigen badruimte en deur naar 
buiten. De woonkamer, keuken, opslag 
en buitenruimte worden met elkaar 
gedeeld. 

Na een kort verblijf gaat de cliënt weer 
terug naar huis. Omdat hier sprake 
is van een zogenaamde vakantie is 
er van huurcontracten geen sprake. 
Omdat cliënten reeds midden in de 
maatschappij staan is er ook geen 
toegevoegd welzijnsprogramma om 
het contact met de buurt te versterken. 
Het Respijthuis is een door Calibris 
erkend leerbedrijf voor helpende 
en verzorgende Zorg en Welzijn. De 
studenten en vrijwilligers zorgen voor 
een prettig verblijf van de cliënten. Het 
respijthuis is een particulier initiatief 
dat ook als zodanig is ontwikkeld en 
georganiseerd. 

Verpleegkundige Iris Zeijlemaker is 
initiatiefneemster van het eerste 
Respijthuis in Nederland. Als 
verpleegkundige kwam ze regelmatig 
in aanraking met overbelaste 
mantelzorgers. Voor hen bestond 
nog geen oplossing in de zorg, dus 
kon ze haar cliënten nergens naar toe 
verwijzen. In 2010 kwam het Alkmaarse 
Respijthuis van de grond. Chronisch 
zieken kunnen een paar weken 
verblijven in het Respijthuis, zodat hun 
mantelzorgers even kunnen bijkomen. 
De dagelijkse zorg wordt overgenomen 
door een team van ruim 60 vrijwilligers. 
De medische zorg blijft gehandhaafd 
door de eigen huisarts en thuiszorg 
van de gast. Bovenop het overnemen 
van zorg, wordt de gasten ook een echt 
vakantiegevoel gegeven. 

Het Respijthuis, ontworpen door Caas 
Architecten, heeft de opbouw van een 
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HEt RESPIJtHuIS
locatie
Alkmaar

gebruiker
Respijthuis

initiatiefnemer
Iris Zeijlemaker

architect 
Caas architecten

bron: www.caasarchitecten.nl

1. gemeenschappelijke woonkamer
2. gemeenschappelijke keuken
3. kamer
4. entree
5. berging
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Park Morssingel

SpikkelStad
Toussaintkade 51

BuddyBlok
Morspoort M1, M2

Care Collective
Oosterstraat 119
Munnikenstraat 5

tHuisHotel
Lammermarkt 35-37

Concluderend uit voorgaande 
hoofdstukken blijkt dat de ontwikkeling 
van het Leidse Gasthuis gebaseerd is op 
maatwerk. Ook uit verkenning van het 
Nederlandse zorg en welzijnsbeleid en 
de precedenten blijkt dat elke combinatie 
van cliënten, programma, andere 
bewoners, organisaties en locatie een 
andere ruimtelijke uitwerkingen oplevert. 
Alleen in de praktijk kunnen specifieke 
ontwerpen ontstaan. Voor dit ontwerpend 
onderzoek is daarom gekozen om vier 
ruimtelijke scenario’s te ontwikkelen in 
de Leidse context met ieder een eigen 
gasthuisconcept. Deze scenario’s moeten 
ook als dusdanig worden opgevat. Het zijn 
vingeroefeningen om de grenstypologie 
van het Leidse Gasthuis verder te 
ontwikkelen. Andere uitwerkingsvormen 
zijn uiteraard denkbaar. In dit onderzoek 
hebben wij gekozen voor een uitwerking 
in de vorm van een tHuisHotel, een 
CareCollective, een SpikkelStad en een 
BuddyBlok. 

SCENARIO’S vOOR HEt LEIDSE GAStHuIS
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Kamer

Studio

Appartement

Klein en sober

Hufterproof

Lage huur

Zelf inrichten

Ontmoetingsruimte

Representativiteit

Akoestische eisen

PvE: wensen op basis van interviews zorggroep

De behoefte aan tijdelijke, kleine 
woonruimte en het herbestemmen 
van leegstaand (gemeentelijk) 
vastgoed biedt in Leiden de basis 
voor de ontwikkeling van de Gasthuis 
Scenario’s. Binnen de gemeente 
Leiden is geconstateerd dat het 
aantal beschikbare woningen aan de 
onderkant van de woningmarkt een 
knelpunt vormt: er zijn te weinig kleine, 
goedkope woningen beschikbaar. 
Dit treft ook de doelgroep van het 
Leidse Gasthuis. Daarnaast is de 
gemeente Leiden voornemens een 
deel van haar vastgoedeigendom 
binnen een aantal jaren af te staan. 
Een aantal van de beschikbare panden 
zijn interessante locaties voor de 
ontwikkeling van het Leidse Gasthuis. 
Uit het precedentenonderzoek blijkt dat 
herbestemming een reële mogelijkheid 
is.  

De keuze voor gemeentelijk vastgoed 
is meerledig. In de eerste plaats zijn 
in de gemeente Leiden momenteel 
niet veel bouwlocaties beschikbaar. 
Gemeente Leiden is echter wel eigenaar 
van een groot aantal vastgoedobjecten 
en is voornemens deze binnen een 
aantal jaar af te stoten. Daarnaast 
speelt mee dat vanwege de veranderde 
zorgwetgeving de oplossing van de 
problematiek van tijdelijke opvang 
ook deels verantwoordelijkheid is van 
gemeente Leiden. Dit geeft de gemeente 
ook de mogelijkheid om gemeentelijk 
vastgoed aan te wijzen/te reserveren 
voor maatschappelijke ontwikkelingen 
in de vorm van bijvoorbeeld het 
Leidse Gasthuis. Vanuit Leidse zorg- 
en welzijnsinstellingen is het idee 
ontstaan om voortvarend met deze 

problematiek en kansen om te gaan. 
“Het adagium ‘Iedereen doet mee’ van de 
Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie 
2025 ‘Leven in Leiden’ betekent dat wij 
de zelfredzaamheid bij mensen met 
een beperking zoveel mogelijk willen 
stimuleren. Diverse ontwikkelingen leiden 
tot nieuwe uitdagingen op het gebied van 
wonen voor mensen met beperkingen.’ 
Aldus de gemeentelijke woonvisie 
in de ‘Nota wonen 2020: Leiden kijkt 
vooruit en pakt door’. In het initiatief 
‘Oost west is tijdelijk best’ uit november 
2014 beschrijft de Leidse zorggroep, 
bestaande uit de zorginstellingen 
Binnenvest, Gemiva, Prodeba, De 
Haarstee, Libertas en Rosa Manus, 
de ambitie om voor de stad Leiden te 
komen tot een vorm van geclusterd en 
tijdelijk wonen voor mensen met een 
lichte ondersteuningsbehoefte, waarin 
een start kan worden gemaakt met het 
proces van vermaatschappelijking. 

Op basis van interviews met de 
zorgwerkgroep is er voor de scenario’s 
uitgegaan van een behoefte aan 
30 tot 45 woonunits van (15-25 m2) 
georganiseerd in groepen van 6-10 units, 
met al dan niet gemeenschappelijke 
voorzieningen (keuken, zitkamer), 
activiteitenruimten en ruimte voor 
begeleiders. Wanneer er een scenario 
ontwikkeld wordt op zeer kleine schaal, 
of wanneer er wordt uitgegaan van een 
doorstroomconcept waarbij de cliënt 
in de woning blijft, moet er nagedacht 
worden over de herhaalbaarheid van 
het concept op andere locaties in de 
stad, zodat er voldoende woonunits 
beschikbaar komen. 

De Leidse context
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‘tHuisHotel CareCollective

BuddyBlokSpikkelStad
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woont de cliënt volledig zelfstandig en 
bestaat er ook de mogelijkheid om in 
het woonblok te blijven wonen na het 
doorlopen van het gasthuis programma. 
In dat geval kan het huurcontract 
worden aangepast. Zoals de naam al 
aangeeft bestaat er wel een vangnet  
sociaal in de vorm van een buddy. Een 
andere bewoner in het blok zal fungeren 
als buddy onder het motto ‘een goede 
buur is beter dan een verre vriend’ (of 
zorginstelling). Op het gebied van welzijn 
is er gekozen om bij het tHuisHotel 
de stad naar binnen te trekken door 
het gasthuis ook open te stellen voor 
toeristen. CareCollective is een scenario 
waarbij de verbinding met de wijk wordt 
gelegd door het toevoegen van een 
sociale onderneming. In de SpikkelStad 
wordt de verbinding met de wijk gelegd 
door de toevoeging van zowel sociaal als 
commercieel programma en gespikkeld 
met studenten. In het Buddy Blok wordt 
de combinatie met andere permanente, 
niet- zorgbehoevende, bewoners 
gemaakt op basis van een mix of basis 
van afdelingen. 

De gasthuis waaiers laten de diversiteit 
van de gasthuisconcepten in Leiden 
zien. Op de volgende pagina’s zijn de 
scenario’s verder uitgewerkt. 

De ontwikkelde scenario’s 
onderscheiden zich van elkaar op 
basis van de nabijheid van de zorg 
en de relatie met de wijk. Er is voor 
gekozen om diverse mogelijkheden 
uit te werken. Daarbij is er een 
keuze gemaakt voor het verschil in 
schaalgrootte en verschillende aspecten 
van de gasthuis waaier. De beschikbare 
panden en bouwlocaties in Leiden zijn 
doorslaggevend geweest bij de keuze 
voor het ontwikkelen van de scenario’s. 

Het eerste scenario tHuisHotel is een 
voorbeeld waarbij de zorginstelling nog 
dicht bij de cliënten staat. Het is een 
eerste stap uit een zorginstelling en 
geschikt voor de meest onzekere cliënt. 
Het tweede scenario CollectiveCare is 
een voorbeeld waarbij de zorginstelling 
niet meer aanwezig is in de woning, 
maar de cliënt hoeft het niet alleen te 
doen. Een groepsgerichte woon- en 
beheervorm zorgt voor een vangnet 
in geval van nood. Het derde scenario, 
de SpikkelStad, wordt gekenmerkt 
door een mix aan zorgconcepten. De 
verschillende woningen zijn geschikt 
voor doorstomers en blijvers en 
verschillende zorgconcepten kunnen 
samen plaatsvinden in dit scenario. In 
het vierde scenario, het Buddy Blok, 

De Scenario’s 
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Op de Lammermarkt te Leiden worden 
twee panden met elkaar verbonden. 
Het Leidse Gasthuis op kleinste schaal 
wordt gerealiseerd. Dit ‘tHuisHotel staat 
wat betreft het zorgconcept dicht bij 
de traditionele traininghuizen, maar 
onderscheidt zich door een unieke aanpak 
met het (selectief) toelaten van bijzondere 
bewoners. Toeristen die Leiden komen 
verkennen kunnen gebruikmaken van 
dit speciale ‘tHuisHotel. Op deze manier 
ontstaat er een uitwisseling tussen de 
licht zorgbehoevenden en deze energieke 
doelgroep. In de toekomst kan dit 
‘tHuisHotel eventueel helemaal tot bed 
& breakfast ontwikkeld worden. In het 
centrum van Leiden bevinden zich meer 
(leegstaande) woonhuizen die op een 
vergelijkbare wijze ontwikkeld zouden 
kunnen worden. Zo ontstaat er een 
potentiële keten van ‘tHuisHotels die naar 
gelang de behoefte in meer en mindere 
mate door licht zorgbehoevenden en 
toeristen gebruikt kunnen worden. De 
ontwikkeling van een digitaal platform, 
vergelijkbaar met AirBnB, versterkt dit 
gasthuisconcept.

‘tHuISHOtEL
Lammermarkt 37, 37a, 35 en 33
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OMGEVINGSKWALITEIT 

KWALITEIT BUURTVERZORGINGEN

BESTEMMINGSPLAN

BEREIKBAARHEID

CASCO

DRAAGCONSTRUCTIE

BRANDVEILIGHEID

KWALITEIT GEVEL

INSTALLATIES

UITBREIDING

FUNCTIONEEL

TOEGANKELIJKHEID

COMFORT

2.5

10

10

9

6

8

6

5.8

2.5

1.6

8.5

7.5

8.8

Gasthuis transformatiemeter ‘tHuisHotel

Morfologische kaart locatie 

het gaan dienen als hernieuwde entree 
van het cultuurkwartier. Een uitstekende 
locatie voor een toekomstig ‘tHuisHotel. 
De meeste panden aan de 

Lammermarkt deden begin 20ste 
eeuw dienst als arbeiderswoningen. 
Lammermarkt 35 en 37/37a zijn grotere 
woonhuizen waar in de loop der tijd 
ook kleine winkelfuncties op de begane 
grond werden gerealiseerd. Deze 
panden staan tussen gemeentelijke 
monumenten en maken deel uit van 
een stedenbouwkundige historische 
ensemble, maar hebben zelf geen 
monumentale waarde. 

Context

De gekozen panden staan aan de 
rand van het historisch stadshart van 
Leiden. De Lammermarkt viel vroeger 
buiten de stadsmuren, maar zal in de 
toekomst functioneren als belangrijke 
openbare ruimte aan de singel. Op 
dit moment is de Lammermarkt 
in ontwikkeling. Na de bouw van 
de parkeergarage Lammermarkt 
verdwijnen de auto’s onder de grond 
en wordt van de Lammermarkt een 
groen evenementenplein gemaakt. 
Hierop kunnen grote en kleine 
evenementen worden georganiseerd. 
Er blijft voldoende ruimte voor de 
jaarlijkse drie  oktober kermis en het 
optreden van Armin van Buuren op 
Koningsdag. Met Molen de Valk als icoon 
en groene oevers langs de singel, wordt 
de Lammermarkt ook een belangrijke 
schakel in het Singelpark. Daarnaast zal 

Afbeelding
Visie vernieuwing
Lammermarkt

Bron
Gemeente Leiden
Visie Singelpark
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Afbeeldingen
referentie uit de 
kunst - Delft
sfeer en theehuis 
woonkamer, tuin, 
gevel 

Bron
indebuurt.nl
thisgirllel.com

De receptie fungeert ook als 
aanspreekpunt 

voor de omwonenden in de wijk. De 
ideale verhouding van het tHuisHotel 
bestaat uit zeven cliënten en drie 
toeristen, maar dit kan naar gelang 
de behoefte en het aanbod wijzigen 
gedurende de seizoenen. De mix met 
toeristen vindt gespikkeld plaats. De 
cliënten ontvangen een voorwaardelijk 
huurcontract op basis van afspraken 
met de zorginstelling. Het pand kan 
in eigendom blijven van de gemeente, 
maar kan ook worden overgedragen aan 
een corporatie of als privaat eigendom 
worden aangekocht. 

Doordat dit scenario herhaalbaar is door 
het gehele centrum van Leiden ontstaat 
er een netwerk van tHuisHotels. Dit 
netwerk begeleidt de toeristen in hun 
verkenning van de stad en zorgt dat 

Gasthuisconcept

Het Gasthuisconcept van tHuisHotel 
kenmerkt zich door individuele 
begeleiding. Elke cliënt heeft recht 
op ongeveer zes uur per week 
ambulante hulp die kan plaatsvinden 
in het tHuisHotel. Hiervoor is een 
studeerkamer/begeleidingskamer 
beschikbaar. De zelfstandigheidsmatrix 
en het cliëntenvolgstysteem worden 
individueel doorlopen. Zodra de cliënt 
in staat is om volledig zelfstandig te 
wonen zal hij/zij doorstromen naar 
sociale woningbouw in Leiden. De 
cliënten worden verbonden met de stad 
door het mixen met toeristen. Voor 
zowel de toeristen als de cliënten is er 
overdag een aanspreekpunt aanwezig 
bij de receptie, maar er wordt vanuit 
gegaan dat de cliënten zoveel mogelijk 
zelfstandig wonen. 
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Gebouwvorm 

verbinding met de wijk

Toegevoegd programma

Regulierwonen (via corporatie)

Zorgenwonen (via zorginstellingen)

Toegevoegd programma

Regulierwonen (via corporatie)

Zorgenwonen (via zorginstellingen)

PvE

Omdat zowel de cliënten als de toeristen 
tijdelijke huisvesting hebben in het 
tHuisHotel is het belangrijk dat er toch 
een huiselijk gevoel ontstaat. Dit wordt 
bereikt door een gemeenschappelijke 
ontsluiting en het delen van 
gemeenschappelijke woonfuncties 
zoals woonkamer, keuken en studeer/
begeleidingskamer op de begane grond. 
Daarnaast is de gezamenlijke tuin is 
een karakteristiek element voor deze 
uitwerking. In deze gemeenschappelijke 
ruimtes is er een mogelijkheid voor 
ontmoeting van de reizigers en de 
cliënten van het Leidse Gasthuis. In 
deze vorm van het Leidse Gasthuis is 
het een mogelijkheid om de cliënten 
mee te laten helpen bij het organiseren 
van (toeristische) activiteiten in Leiden 
of in het huis zelf. Hierbij kan gedacht 
worden aan rondleidingen door de stad, 
het maken van ontbijt/avondeten of het 
organiseren van filmavonden om elkaar 
te ontmoeten. 

de cliënten connectie met de stad aan 
kunnen gaan. Ieder tHuisHotel kan 
een specifieke functie ontwikkelen die 
het netwerk aanvult zoals koffiehuisje, 
toeristische rondleidingen of 
fietsverhuur. Aan de Lammermarkt is de 
gezamenlijke tuin kenmerkend, deze zal 
worden ingezet als theetuin. 

Ruimtelijke uitwerking
De panden aan de Lammermarkt lenen 
zich uitstekend voor een tHuisHotel 
wanneer zij worden samengevoegd. 
Kleine doorbraken op de begane grond, 
eerste en tweede verdieping maken het 
mogelijk om deze panden tot een groter 
woonhuis te transformeren. Door het 
afbreken van een trappenhuis naar 37A 
ontstaat er meer ruimte op verdiepingen 
waardoor er tien onzelfstandige kamers 
gerealiseerd kunnen worden van 16 
tot 20 m2. Per twee kamers wordt een 
sanitaire voorziening verdeeld. 

Afbeelding
referentie receptie/zorgpunt
Bron
indebuurt.nl

Programatische verdeling
Toegevoegd programma en gespikkeld zorg- 
en regulier wonen
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tweede verdieping

2 m

1. receptie
2. ontvangstruimte
3. gemeensch. woonkeuken
4. zorgwonen (70%)/
verhuurbare kamers (30%)
5. gemeensch. badkamer
6. begeleidingskamer
7. berging/washok
8. gemeensch. tuin

begane grond

eerste verdieping
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CARE COLLECtIvE

De voormalige school, De Dolfijn, en 
bijhorend buurthuis, ‘t Schippertje, in 
de Zeeheldenbuurt te Leiden worden 
omgebouwd tot een CareCollective. 
Dit Leidse Gasthuis staat wat betreft 
zorg en welzijn dicht bij de traditionele 
doorstoomvoorzieningen, maar 
onderscheidt zich door een unieke aanpak 
op basis van zelfbeheer in woongroepen 
en aansluiting met de wijk op basis van 
samenwerking met lokale initiatieven 
en het oprichten van een sociale 
onderneming. Bij de ontwikkeling van 
dit concept is zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de bestaande wijkvisie om 
aansluiting op de wijk zo goed mogelijk te 
laten verlopen.

Munnikenstraat, Oosterstraat 12
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Gasthuis transformatiemeter CareCollective

Morfologische kaart locatie 

Context

De Zeeheldenbuurt heeft een lange en 
rijke geschiedenis als typisch tuindorp. 
Ooit was dit de moestuin voor de oude 
stad. In 2016 is een wijkvisie opgezet 
voor en door de huidige bewoners. 
Over de samenstelling van de buurt 
in 2025 is men het eens dat het een 
levensloopbestendige buurt moet zijn 
waar je jong kunt beginnen en oud 
kunt worden. Verschillende opties 
uit de wijkvisie voor de ontwikkeling 
van deze kavel zijn bijvoorbeeld 
werkruimtes op de begane grond en 
ouderenwoningen op de verdieping. De 
gymzaal als seminarruimte en grand 
café, buurtrestaurant, moestuin of 
mantelzorgsteunpunt. De ontwikkeling 
van een woon-zorgcomplex met sociale 
onderneming past erg goed in deze 
visie. 

Uit de gasthuis transformatiemeter 
zorg blijkt dat herbestemming van 
voormalige school de Dolfijn en 
buurtcentrum ‘t Schippertje een goede 
mogelijkheid is. In 2016 werd voor het 
hele terrein (inclusief speelplaats en 
gymzaal) een ontwikkelingstrategie 
opgesteld. Daarbij wordt rekening 
gehouden met de doelen van de 
wijkvisie, maar ook met het beleid van 
de gemeente om overtollig vastgoed te 
verkopen. 

De kavel bevat restanten van 
de Koningin Julianaschool die 
gebouwd werd naar het ontwerp 
uit 1921 van de Leidse architect W. 
Fontein. Het gebouw bestond uit 
twee vleugels aan de straatzijdes, 
verbonden met een dwarsgeplaatst 
gymnastieklokaal. In 1989-90 werd 

Afbeelding
Arbeiderswoningen in 
de Zeeheldenbuurt
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Afbeeldingen
Originele staat 
gymzaal 

refentie voor 
toekomstig Grand 
Cafe: JoppenKerk in 
Haarlem. 
 
Bronnen
fotograaf Niek 
Bavelaar

joppenkerk.nl

de school grotendeels gesloopt. Enkel 
een deel van de straatvleugel aan de 
Oosterstraat en het gymnastieklokaal 
zijn overgebleven. Het deel van de 
straatvleugel is onherkenbaar, maar 
het gymnastieklokaal met gang en 
kleedkamer is nog steeds getuige van 
het ontwerp van Fontein. De bomen 
op het schoolplein zijn gepland op vier 
mei 1946. Het bevrijdingsmonument in 
Leiden bestaat uit drie Lindebomen en 
een Meidoorn. 
straatvleugel is onherkenbaar, maar 
het gymnastieklokaal met gang en 
kleedkamer is nog steeds getuige van 
het ontwerp van Fontein. De bomen 
op het schoolplein zijn gepland op 4 
mei 1946. Het bevrijdingsmonument in 
Leiden bestaat uit drie Lindebomen en 
een Meidoorn. 

Gasthuisconcept

Dit gasthuisconcept kenmerkt zich door 
zelfbeheer. Op groepsbasis krijgen de 
cliënten volledige verantwoordelijkheid 
over het eigen herstel, de huisregels, 
financiën en doorstroming. Samen met 
een zelfbeheerbegeleider per groep 
ontwikkelen ze eigen samenlevingsvorm 
waarbij zelfredzaamheid en relatie 
met de wijk centraal staat. Omdat 
alle bewoners tijdelijke huisvesting 
hebben is het belangrijk dat er 
toch een huiselijk gevoel ontstaat. 
Dit wordt bereikt door de sociale 
onderneming en daardoor krachtige 
verbinding met de wijk. De cliënten 
zijn samen verantwoordelijk voor een 
bijdrage aan de sociale onderneming. 
De historische achtergrond van de 
Zeeheldenbuurt wordt in ere hersteld 
door het realiseren van een moestuin 
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Aanvullend collectief programma

Regulierwonen (via corporatie)

Zorgenwonen (via zorginstellingen)

Toegevoegd programma

Regulierwonen (via corporatie)

Zorgenwonen (via zorginstellingen)

Verbinding met de wijkProgrammatische verdeling
Toegevoegd programma en 
zorgwonen

Omgeving

op het voormalige schoolplein. Deze 
moestuin staat in relatie tot het grand 
café dat wordt gerealiseerd in het oude 
gymlokaal. Dit café zal ook functioneren 
als ontmoetingsplek voor de 
buurtbewoners en zo een middelpunt 
vormen voor de buurt. 
Op basis van de afdelingen vormen 
de cliënten een groep. Ze krijgen een 
voorwaardelijk contract dat op basis 
van de wensen van de groep wordt 
geformuleerd. Zodra de cliënt volledig 
zelfstandig kan wonen zal hij/zij 
doorverhuizen. 

Dit resulteert in een programma van 
eisen voor 30 zelfstandige woonunits op 
basis van drie afdelingen met ieder ook 
een gedeelde woonkamer en keuken. 
De bewoners hebben dus zowel de 
mogelijkheid om zelfstandig te koken 
als dit samen met de groep te doen. Alle 
afdelingen delen samen de moestuin, 
een multifunctionele ontmoetingsruimte 
en het Grand Café dat wordt opgezet als 
sociale onderneming.  

Ruimtelijke uitwerking

De voormalige school wordt opgedeeld 
in drie afdelingen met elk een eigen 
ontsluiting naar het schoolplein. In de 
vleugel aan de Munnikenstraat bevindt 
zich op elke verdieping een afdeling. 
Alle lokalen worden opgesplitst in twee 
à drie zelfstandige woonunits. Door de 
hoogte van de lokalen is het mogelijk 
om hoogslapers te creëren en sanitair 
met verhoogde vloer toe te voegen. In 
het gebouwdeel aan de Oosterstraat 
komt een derde afdeling over twee 
verdiepingen. Elke afdeling beschikt 
over een extra woonkeuken voor 
groepsactiviteiten en begeleiding. 

Het karakteristieke gymlokaal wordt 
ontworpen als grand café. De huidige 
noodlokalen worden afgebroken zodat 
er een directe verbinding met het 
schoolplein ontstaat. De kleedkamers 
worden gebruikt als toiletgroep en 
twee naastgelegen lokalen worden 
heringericht als keuken, opslag en 
multifunctionele ruimte waar ook de 
buurt gebruik van kan maken. 

PvE

Oosterstraat

Munikkenstraat
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begane grond

verdieping

4 56

6

4

2

1

3

4
5

7

7

7

7
5

6

1. restaurant
2. restaurantskeuken
3. flexibele ruimte
4. gemeensch. woonkamer
5. washok
6. gemeensch. (dak)tuin
7. moestuin

5 m

Afbeeldingen
referentie 
zeeheldentuin- Den 
Haag. 
Een buurtintatief 
voor een collectieve 
moestuin. 

Bron
zeeheldennieuws.nl
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SPIKKELStAD

Het voormalige ROC-gebouw aan de 
Toussaintkade wordt omgebouwd tot 
SpikkelStad. Dit scenario laat zien hoe 
een combinatie van verschillende zorg- en 
welzijnsconcepten een levendig Gasthuis 
kan vormen in een wijk in ontwikkeling. 
Een combinatie van verschillende 
zorg- en welzijnconcepten is, zoals uit 
de precedentenstudie duidelijk werd, 
een gebruikelijke aanpak met name in 
nieuwbouw. Dit scenario laat zien dat 
ook in herbestemming een mix goed 
mogelijk is. Kenmerkend voor dit concept 
is de flexibiliteit. Wanneer er even geen 
zorgbehoevenden op de wachtlijst staan 
om naar de SpikkelStad te verhuizen kan de 
leegstand gemakkelijk worden opgevangen 
door andere doelgroepen. 

Toussaintkade 51
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OMGEVINGSKWALITEIT 

KWALITEIT BUURTVERZORGINGEN

BESTEMMINGSPLAN

BEREIKBAARHEID

CASCO

DRAAGCONSTRUCTIE

BRANDVEILIGHEID

KWALITEIT GEVEL

INSTALLATIES

UITBREIDING

FUNCTIONEEL

TOEGANKELIJKHEID

COMFORT

2.5

10

9.2

10

7

7

8

6.7

3.8

6.7

7.1

6.3

9.4

Gasthuis transformatiemeter CareCollective

Morfologische kaart locatie 

pand omgezet van een leegstaand 
gebouw naar een hechte community 
‘De WoonUniversiteit’ met 90 
studentenwooneenheden. Bij de 
herbestemming was het doel de 
studenten bij elkaar te brengen door 
meerdere woongroepen te creëren, 
daarbij wordt samen sporten en 
studeren gestimuleerd. Zo zijn onder 
andere studieplekken gecreëerd en is de 
sporthal beschikbaar voor privégebruik 
en groepslessen. Villex beheert het pand 
voor vijf jaar. Op dit moment wordt er 
gezocht naar een permanente oplossing 
voor gebruik van het gebouw. Op basis 
van het huidige gebruik en de snelle 
beschikbaarheid van het pand is dit een 
geschikte locatie voor de ontwikkeling 
van een Leidse Gasthuis. 

Context

De SpikkelStad ligt in het 
Haagwegkwartier naast sportpark 
Boshuizerkade. Het Haagwegkwartier is 
een vooroorlogse maar ook grotendeels 
naoorlogse buurt, die deel uitmaakt 
van de wijk Leiden Zuidwest. De 
buurt heeft een stempelstructuur 
met afwisselend drie- of vierlaagse 
portieketageflats, seniorenwoningen en 
eengezinswoningen. De leefbaarheid 
staat onder druk voornamelijk als gevolg 
van vervuiling en onveiligheid. Sinds 
2009 is er een buurtvereniging actief die 
kan aansluiten bij de activiteiten van het 
Leidse Gasthuis. 

Aan de Toussaintkade staat het 
voormalige ROC-gebouw dat in 2014 
door studentenhuisvester Villex 
is getransformeerd. Door middel 
van tijdelijke transformatie is het 

Afbeelding
Haagwegkwartier: 
naoorlogse 
eengezinswoningen 
en nieuwbouw
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Gasthuisconcept

Dit gasthuisconcept kenmerkt zich 
door een mix van verschillende zorg- 
en welzijnsconcepten. Het pand en 
het omliggende terrein zijn groot. Dit 
biedt de mogelijkheid om een kleine 
‘inclusieve’ stad te ontwerpen in open 
verbinding met het HaagwegKwartier. 
Zowel individuele begeleiding als 
collectief zelfbeheer en buur(t)hulp 
wordt toegepast naar gelang de 
behoefte van de cliënt. Daarnaast wordt 
omgekeerde integratie gestimuleerd 
door het openstellen van de sportzaal 
en studieruimte voor buurtbewoners 
en het toevoegen van buurthuis en 
avondwinkel. Naast de cliënten kunnen 
er ook studenten blijven wonen in de 
SpikkelStad. Zij wonen gespikkeld tussen 
de cliënten en worden verwacht als 
buddy bij te dragen aan het gasthuis. 
De studenten kunnen, op basis van 

een campuscontract, voor meerdere 
jaren in de SpikkelStad blijven wonen. 
De cliënten stromen door naar een 
andere voorziening wanneer zij in 
staat zijn om volledig zelfstandig te 
wonen. De huur vindt plaats op basis 
van voorwaardelijke contracten. Op 
het terrein worden ook nieuwbouw 
ontwikkeld. Naast de tijdelijke woningen 
in de voormalige school worden er 
tiny appartments gerealiseerd voor de 
cliënten die een permanente woning 
hard nodig hebben en het prettig vinden 
om, ook wanneer zij al zelfstandig 
kunnen wonen, de zorgverleners nog in 
de buurt te hebben. Hier is er sprake van 
directe huur, zonder voorwaardelijke 
contracten. Door de grootte van het 
terrein en de mix van verschillende 
functies en doelgroepen is het belangrijk 
dat er goed wordt nagedacht over 

Afbeeldingen
referentie 
StudentHotel 
- Amsterdam.  
gezamelijke 
studeerruimtes en 
bibliotheek bieb 

Bron
thestudenthotel.com

Afbeelding
Referentie Super 
Kilen, Denemarken

Bron
photograph: Iwan 
Baan
detail-online.com
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Aanvullend collectief programma

Regulierwonen (via corporatie)

Zorgenwonen (via zorginstellingen)

Toegevoegd programma

Regulierwonen (via corporatie)

Zorgenwonen (via zorginstellingen)

PvE

Toussaintkade 

Programmatische verdeling
Toegevoegd programma en gespikkeld zorg- 
en regulier wonen

Omgeving

te houden. Op de verdieping zijn 
twee woongroepen gerealiseerd met 
onzelfstandige appartementen. Het 
L-vormig Zuidgebouw is op de begane 
grond en de verdieping ingedeeld 
met zelfstandige appartementen. Op 
de hoek van de L bevindt zich een 
studieruimte waar zowel de studenten 
en cliënten kunnen studeren, maar ook 
de mensen uit de buurt terecht kunnen. 
In het westen wordt de sporthal in zijn 
oude staat gebruikt en opengesteld voor 
de buurtbewoners. 

Op het terrein worden de tiny houses 
gerealiseerd  in stroken. Een strook is 
zo geplaatst dat  het contact naar de 
drukke Haagweg wordt afgeschermd 
en een veilig binnenterrein wordt 
gecreëerd voor ontmoeting. De tweede 
strook staat midden op het terrein 
waardoor er twee binnenpleinen 
ontstaan. De tiny houses zijn geschikt 
voor cliëntbewoners die zelfstandig 
kunnen wonen, maar wel in de buurt 
van een instelling willen wonen. Er wordt 
een brug gerealiseerd over het water 
aan de oostzijde van het terrein zodat 
de toegankelijkheid van de SpikkelStad 
wordt vergroot. 

verantwoordelijkheden en beheer. 
Er wordt een bewonersvereniging 
opgericht als onderdeel van het gasthuis 
programma. 

Dit resulteert in een programma van 
eisen voor 44 zelfstandige woonunits 
voor studenten of cliënten. Twee 
groepswoningen met zeven en tien 
onzelfstandige woonunits en gedeelde 
woonkamer en 20 tiny houses op 
het buitenterrein. Daarnaast is er 
een sportzaal, een bibliotheek en 
studieruimte beschikbaar als collectief 
programma. 

Ruimtelijke uitwerking 

Op het SpikkelStad-terrein zijn 
functies en verschillende doelgroepen 
zoveel als mogelijk gemengd. Een 
gezamenlijke buitenruimte verbindt alle 
activiteiten die ook vanaf de straatzijde 
onafhankelijk van elkaar te bereiken 
zijn. In het Noordgebouw bevindt 
zich een bibliotheek op de begane 
grond. Hier is ook ruimte voor zorg- en 
welzijnsinstellingen betrokken bij het 
Leidse Gasthuis, de buurtvereniging 
en de bewonersvereniging om kantoor Verbinding met de wijk
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Aanvullend collectief programma

Regulierwonen (via corporatie)

Zorgenwonen (via zorginstellingen)1. muzieklokaal
2. gymzaal
3. zelfstandige unit (60)
4. nachtwinkel
5. gemeensch. studeerruimte
6. tiny house (18)
7. gemeensch. buitenruimte
8. buurthuis
9. bibliotheek
10. onzelfstandige unit (10/7)
11. gemeensch. woonkeuken
12. gemeensch. badkamer

2

1

3

4

5

5

6

6

7

7

8
8

8

9

3

3

begane grond in situatie

10 m
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3

3
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6

6

10

10

11

11

12

12

verdieping (1:800)

doorsnede (1:800)
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Park Morssingel

HEt BuDDyBLOK

In het nieuwe stationsgebied te Leiden 
wordt een woonblok gerealiseerd. Dit 
woonblok heeft veel weg van reguliere 
woningbouw, maar onderscheidt zich door 
een unieke hoftypologie. Binnenin het 
woonblok wordt een besloten cluster van 
hofjes-woningen gerealiseerd die voor het 
Gasthuis worden verhuurd op basis van een 
FlexWonen-contract. Licht zorgbehoevenden 
kunnen in aanmerking komen voor verblijf 
in deze hofjeswoningen wanneer zij 
deelnemen aan het FlexWonen-programma 
van het Leidse Gasthuis. Ze krijgen 
zonder te verhuizen steeds wisselende 
huurcontracten aangeboden afhankelijk 
van de mate van zelfstandigheid. In de 
buitenste ring van dit woonblok worden 
reguliere eengezinswoningen gerealiseerd. 
De gezinnen in dit woonblok worden als 
buddy gekoppeld aan de hofbewoners als 
aanvulling op het gasthuisconcept. 

Morspoort M1, M2 
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Afbeelding
rendering 
masterplan 
stationsplein 

Bron
stedenbouw-
kundigplan 
MaxWan

Morfologische kaart locatie 

Gasthuisconcept 

Het BuddyBlok kenmerkt zich door een 
slim beheerplan. De bewoners komen 
binnen als cliënt van het Leidse Gasthuis 
en worden gekoppeld aan permanente 
bewoners als buddy. Samen met de 
buddy en de zorgbegeleider doorloopt 
de cliënt een persoonlijk programma. 
Naarmate de cliënt vordert in 
zelfstandigheid krijgt hij/zij een ander 
contract aangeboden. Telkens met 
minder voorwaarden. Na het doorlopen 
van het Leidse Gasthuis-programma 
kan de cliënt een regulier huurcontract 
krijgen om te blijven wonen in het 
BuddyBlok. Dit betekent dat na verloop 
van tijd het percentage cliënten van 
het Leidse Gasthuis-programma zal 
afnemen en er meer permanente 
bewoners in het blok aanwezig zullen 
zijn. Het BuddyBlok moet dan ook 
worden opgevat als een herhaalbare 

Context

Het stationsgebied in Leiden is 
volop in ontwikkeling. In het huidige 
stedenbouwkundige plan staan ook veel 
nieuwe woningen gepland. Een ideale 
situatie om als Leids Gasthuis op in te 
spelen. Ten zuiden van het plangebied 
bevindt zich de Morspoort locatie. 
Volgens het stedenbouwkundig plan 
is De Morspoort locatie geschikt als 
woonlocatie met een hoog percentage 
grondgebonden woningen met terras of 
tuin. Op de binnenhoven bevinden zich 
de parkeergarages op maaiveldniveau 
en daarboven (op een dek) de 
buitenruimtes van de woningen. Binnen 
de kaders van het stedenbouwkundig 
plan is het BuddyBlok ontwikkeld. 
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Aanvullend collectief programma

Regulierwonen (via corporatie)

Zorgenwonen (via zorginstellingen)

Toegevoegd programma

Regulierwonen (via corporatie)

Zorgenwonen (via zorginstellingen)

PvE

Programmatische verdeling
Zorgwoningen omringd door regulier wonen

Ruimtelijke uitwerking

Het BuddyBlok biedt een nieuwe 
typologie voor hofbebouwing die 
inspeelt op de steeds grotere vraag naar 
kleine woonvormen en intensivering. De 
typologie van het buddyblok kan zich 
in verschillende stedenbouwkundige 
situaties herhalen en ontwikkelen. 
De buitenring van het BuddyBlok 
wordt gerealiseerd zoals reguliere 
woningbouw. Het binnengebied, boven 
op het dek van de parkeergarage, 
wordt aangevuld met een tweede ring 
hofjeswoningen. Op deze wijze wordt 
de grote open ruimte in het woonblok 
efficiënt gebruikt zonder de mogelijkheid 
tot grondgebonden gezinswoningen 
aan de straat te verliezen. Op de hoeken 
zijn appartementen gerealiseerd die 
zowel door reguliere bewoners als 
door cliënten van het Leidse Gasthuis 
bewoond kunnen worden. Er zijn twee 
ontsluitingskernen ontworpen die de 
ontsluiting van het binnenhof mogelijk 
maken vanaf de parkeergarage. De 
hofjeswoningen zijn toegankelijk vanaf 
het binnenhof dat ook wordt verbonden 
met de straat door twee grote trappen.

typologie die vaker uitgewerkt zou 
moeten worden in verschillende 
stedenbouwkundige plannen om aan de 
continue vraag naar kleine woningen te 
voldoen. 

Dit resulteert in een programma 
van eisen voor dit BuddyBlok van 36 
grondgebonden gezinswoningen, 20 
appartementen en 30 hofjeswoningen 
voor de cliënten van het Leidse Gasthuis. 
Op basis van het stedenbouwkundig 
plan is er een parkeergarage toegevoegd 
op het maaiveld en is er aan de 
oostzijde van het gebouw ruimte voor 
publiekprogramma in de Plint. 

Afbeelding
referentie binnenhof
Hofje van Nieuwkoop
Den Haag

Verbinding met de wijk

Axonometrie
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Aanvullend collectief programma

Regulierwonen (via corporatie)

Zorgenwonen (via zorginstellingen)

buddy woningen

2 m

Axonometrie
reguliere woning en buddy woning

dwarsdoorsnede (1:800)

begane grond, parkeergarage (1:1000)

eerste verdieping, buddy woningen met collectief hof (1:1000)

10 m
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Het ontwerpend onderzoek naar het 
Leidse Gasthuis richt zich op nieuwe 
concepten voor een vorm van geclusterd 
en meestal tijdelijk wonen voor mensen 
met een lichte zorgvraag. Veranderingen 
in het Nederlandse zorglandschap stellen 
zelfredzaamheid en een wijkgerichte 
aanpak centraal. Mensen met een lichte 
zorgvraag worden geacht langer, of 
sneller, zelfstandig te wonen. De kracht 
van de samenleving wordt ingezet ter 
bevordering van het herstel. Echter 
blijkt dat het voor een  grote groep 
licht zorgbehoevenden, zoals mensen 
met een licht verstandelijke beperking, 
GGZ-problematiek, vrouwen die 
uitstromen uit de opvang en daklozen, 
het niet mogelijk is om direct zelfstandig 
te wonen. Zij hebben behoefte aan 
een tijdelijke ondersteuning alvorens 
zelfstandig te kunnen wonen. In deze 
behoefte wordt nu niet voorzien. 
Daardoor is de vraag ontstaan  naar een 
woonvorm die valt tussen wonen in een 
zorginstelling en wonen in een reguliere 
zelfstandige woning. 

REFLECtIE EN AANBEvELINGEN  
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Het ontwerpend onderzoek naar het 
Leidse Gasthuis speelt in op deze 
behoefte en biedt gebouwconcepten die 
antwoord kunnen geven op deze lacune 
in het Nederlandse woon- zorgbeleid. 
Het Leidse Gasthuis biedt niet alleen 
een fysieke (woon)locatie, maar is een 
integraal programma van zorg, welzijn 
en beheer. Vanuit de samenwerking 
met de Leidse zorggroep bleek al in de 
eerste stadia van dit onderzoek dat er 
behoefte is aan conceptvorming ten 
aanzien van een fysiek ontwerp, maar 
ook aan het creëren en organiseren 
van een goede doorstroom middels 
innovatieve woon-zorgconcepten, een 
passend exploitatiemodel omwille 
van de financiële haalbaarheid en 
een keuze van de juiste organisatie 
en samenwerkingsvorm. In dit 

ontwerpend onderzoek stond de 
gebouwde omgeving centraal. In de 
Leidse context zijn vier ruimtelijke 
scenario’s ontwikkeld. Bij elk scenario 
is ter suggestie een innovatief 
gasthuisconcept toegevoegd. 

Uit het onderzoek blijkt dat de 
zorgverleners, welzijnsorganisaties, 
gemeenten en woningbouwcorporaties 
welwillend zijn om te innoveren, maar 
vaak meer problemen zien dan kansen. 
Deze publicatie dient als inspiratie om 
de ogen te openen en te helpen in het 
beter formuleren van mogelijkheden en 
uitdagingen. In dit hoofdstuk worden 
vanuit een reflectie op de ontwikkelde 
scenario’s aanbevelingen gedaan voor 
de ontwikkeling van het Leidse Gasthuis 
en toekomstig onderzoek.

Reflectie op de Scenario's 

roept vragen op met betrekking tot de 
duurzaamheid van de relatie tussen 
de gezinnen en de cliënten. Het is 
belangrijk dat dit buddyconcept goed 
wordt uitgewerkt en (in het begin) wordt 
begeleid door bijvoorbeeld een sociaal 
wijkteam. Doordat er geen combinatie 
wordt gemaakt met programma zou 
het BuddyBlok zich ook als een enclave 
kunnen ontwikkelen. Dat is nadelig. 
De mogelijkheid van een frisse start 
door nieuwbouw wordt wel als positief 
ervaren. 

De SpikkelStad wordt gezien als de 
meest potentievolle oplossing. Het 
toepassen van alle mogelijkheden uit 
de Gasthuis Waaier wordt ervaren 
als een mooie vorm van flexibiliteit 
en complexiteit die kansen biedt 
voor de verschillende behoeftes van 
de cliëntbewoners. Het terrein biedt 
voldoende mogelijkheden om uit te 
breiden wanneer dit nodig is en de 
toevoeging van programma rondom 
ontwikkeling; sport en studie, wordt 
gezien als een waardevolle bijdrage. De 
mix met alleen maar studenten kan een 
minpunt zijn, daarom is er een wens om 
de SpikkelStad ook open te stellen voor 
andere alleenstaanden op zoek naar 
(tijdelijke) woonruimte. 

In reflectie op het ontwerpend 
onderzoek worden er door JSO, 
de Gemeente Leiden en de Leidse 
Zorggroep verschillende positieve 
en negatieve kanten benoemd van 
elk ruimtelijk scenario.  Vaak worden 
aspecten van een scenario zowel 
als voordeel als nadeel benoemd. 
Bijvoorbeeld de kleinschaligheid van 
het ‘tHuisHotel kan zowel een voordeel 
als een nadeel zijn voor verschillende 
doelgroepen.  

Uit deze reflectie blijkt dat de ‘tHuisHotel 
als minst geschikte oplossing wordt 
ervaren voor de ontwikkeling van 
het Leidse Gasthuis. De combinatie 
met hotel functie veroorzaakt 
waarschijnlijk een te snelle wisseling 
van gezichten  in de directe omgeving 
van de cliëntbewoners. Ondanks dat de 
combinatie met hotelgasten een goede 
kans biedt om leegstand te voorkomen, 
is dit de minst aantrekkelijke 
ontwerpoplossing. 

Het CareCollective en het BuddyBlok 
worden beide als mooie oplossingen 
gezien, maar roepen ook vragen op. 
Het CareCollective, gekarakteriseerd 
door alleen zorgwonen, wordt als een 
te grote ingreep in de bestaande wijk 
ervaren.   Hierdoor roept het vragen 
op over de draagkracht van de wijk 
en de kans op stigmatisering van 
de cliënten. De toevoeging van het 
Grand café en de moestuin kunnen 
het draagvlak vergroten. Wanneer ook 
andere bewonersdoelgroepen worden 
toegelaten zou een gasthuis in deze 
wijk waarschijnlijk wel goed kunnen 
werken. Het BuddyBlok wordt ook 
ervaren als een mooi concept, maar 
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Pluspunten en kansen

- De locatie is centraal gelegen. 

- De kleinschaligheid wordt door       
  cliënten als prettig ervaren. 

- Er is mogelijkheid voor een zekere 
  anonimiteit wanneer directe 
  verbinding met de wijk geen wens is.

- Een hotel is een goede functie voor 
   het centrum van Leiden.
- De combinatie met toeristen is 
   een slimme zet om leegstand te 
   voorkomen. 

- De hotel functie kan ook  
  gecombineerd worden met  sociaal   
  ondernemerschap

Minpunten en gevaren 

- De woonunits zijn  onzelfstandig.

- Het centrum functioneert niet als 
   een inclusieve wijk waarin de cliënten 
   opgenomen kunnen worden. 

- De ontwikkeling van een kleinschalig 
   hotel kan te hoge kosten opleveren.

- Door snelle doorstroom van toeristen 
   is er te weinig continuïteit in de 
   omgeving, dit stelt te hoge eisen aan 
   de cliënten. 

- De toeristen hebben geen rol met 
  betrekking tot zorg of welzijn. 

(t)HuisHotel

Pluspunten en kansen

- Door de sociale onderneming is er 
  mogelijkheid voor talentontwikkeling, 
  verbinding met de wijk en groei 
  van het sociale netwerk op basis van 
  wederkerigheid. 

-Er is zowel mogelijkheid voor  
  individuele ontwikkeling, in 
  zelfstandige woonunits, als de 
  mogelijkheid om bij de groep aan te 
  sluiten. 

-Zowel de binnen- als buitenruimte zijn 
 aantrekkelijk. 

- De schaal geeft mogelijkheid voor 
  diversiteit en het delen van de zorg. 

- Er is een kans om ook commercieel 
  programma te ontwikkelen op deze 
   locatie.  

Minpunten en gevaren 

- Door alleen maar zorgwoningen 
   te ontwikkelen op deze schaal 
   bestaat er kans op stigmatisering 
   als 'zorginstelling' en 'zorgcliënten'.  
   Hierdoor is er minder relatie met de 
   wijk mogelijk. 

- Draagkracht wijk is essentieel. De 
  wijk is te klein om deze omvang van 
  zorgwoningen te dragen.

CareCollective 
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Pluspunten en kansen

- Diversiteit van het aanbod (uit       
  de gasthuis waaier) garandeerd
  flexibiliteit en mogelijkheid voor    
  permanente en tijdelijke bewoning. 

- Er is dagbesteding mogelijk.    
  Ontwikkeling staat centraal

- Het terrein biedt mogelijkheden voor 
  uitbreiding. 

-Er is zowel mogelijkheid voor 
 individuele ontwikkeling als de 
 mogelijkheid om bij de groep aan te 
 sluiten. 

- Door de mix van jonge doelgroepen 
  ontstaat een bruisend terrein. Het 
   wisselen van mensen is makkelijk. 

SpikkelStad

- Niet zorgbehoevende bewoners 
  kunnen beloond worden (bijv.  
  huurkorting) voor een tegenprestatie.

- Het is mogelijk om talenten van de 
  zorgbehoevende in te zetten. 

Minpunten en gevaren 

- Studenten zijn wisselvallig, er kan 
  snel een studentensfeer ontstaan 
  met feesten drank, nachtelijke onrust 
  en teveel groepsvorming. 

- Teveel studenten zal de verbinding 
  met de wijk doen afnemen. Er 
  ontstaat een studentenenclave. 

- De sociale cohesie moet bewaakt 
  worden. Het terrein is lastig 
  beheersbaar. 

Pluspunten en kansen

- De directe koppeling tussen burgers 
  en cliënten is positief.

- Er zijn andere financiële opbrengsten 
  (eengezinswoningen).

- Met de tijd is er minder zorg nodig 
  omdat de buddy's dit kunnen 
  overnemen.  

- Er is genoeg privacy voor de gezinnen 
  en de cliënten.  

- Een nieuw begin biedt nieuwe 
  kansen, ook met betrekking tot het 
  opzetten van een wijk gevoel. 

BuddyBlok

Minpunten en gevaren 

- De relatie met de buddy en cliënt kan 
  stuklopen bijvoorbeeld wanneer een 
  gezin verhuist. 

- Wanneer de aansluiting met de rest 
  van de wijk niet goed wordt opgezet 
  ontstaat er een enclave. 

- Er wordt veel verwacht van de     
  buddy's. Wat krijgen zij er voor terug? 

- De kosten voor nieuwbouw kunnen 
  hoog uitvallen. 
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Maatwerk. De eerste en 
belangrijkste conclusie, reeds 
verwerkt in de presentatie van de 
onderzoeksresultaten, is de grote 
behoefte aan maatwerk. De kenmerken 
van het Leidse Gasthuis, geclusterde 
zelfstandigheid, aansluiting op de 
wijk en doorstroming dienen voor 
elke cliënt, op elke locatie, voor alle 
samenwerkingsvormen op een andere 
manier te worden uitgewerkt. Deze 
publicatie toont daarom de diversiteit 
aan mogelijkheden voor de ontwikkeling 
van het Leidse Gasthuis. 

Initiatief. In de praktijk lijkt het nog 
erg lastig om een gasthuisinitiatief 
te realiseren. Uit het precedenten 
onderzoek blijkt dat veel soort gelijke 
projecten worden opgezet en getrokken 
door een gemotiveerde initiatiefnemer 
die vanaf het begin tot het einde volledig 
betrokken blijft. Het idealisme ten 
grondslag aan sociaal ondernemerschap 
is een belangrijke eigenschap om tot een 
Leids Gasthuis te komen. 

Schaal en type. Gedurende het 
onderzoek bleek dat een Leidse 
Gasthuis op verschillende schalen 
gerealiseerd kan worden. De 
precedenten tonen voorbeelden 
van huizen voor vier cliënten, tot 
woongebouwen voor meer dan 100 
mensen. Daarbij kan onderscheid 
gemaakt worden in de mate van 
zelfstandigheid en collectiviteit van de 
bewoners. Op de kleinste schaal heeft 
de organisatie van het Leidse Gasthuis 
gelijkenissen met het functioneren 
van een gezin. De begeleiding is 
individueel en direct. De gebouwde 
omgeving heeft gelijkenissen met een 

woonhuis. Op een grotere schaal heeft 
de organisatie van het Leidse Gasthuis 
gelijkenissen met een studentenhuis 
of woongroep. De cliënten hebben een 
individueel leerproces, maar maken 
dit door in een groep waar ze altijd op 
kunnen terugvallen. Ook de gebouwde 
omgeving sluit hierbij aan door het 
delen van gemeenschappelijke functies 
zoals een woonkamer of tuin. Op de 
grootste schaal heeft de organisatie 
van het Leidse Gasthuis gelijkenissen 
met een wooncomplex. Omdat op 
deze schaal het groepsgevoel meestal 
niet aanwezig is, is de cliënt meer op 
zichzelf aangewezen. Met het oog 
op de groei naar zelfstandigheid, 
vergelijkbaar met een student die op 
zichzelf gaat wonen, ook al is de cliënt 
de studentenleeftijd misschien allang 
gepasseerd, functioneert de middelste 
schaal (CareCollective, SpikkelStad) 
het beste voor de ontwikkeling van 
het Leidse Gasthuis. Zowel zorg en 
welzijn zijn op deze schaal het beste 
te ontwikkelen, en ook het beheer van 
het project is op deze schaal goed uit te 
voeren.  In grotere wooncomplexen is 
het ook mogelijk om een Leids Gasthuis 
te realiseren, in dit geval wordt er wel 
geadviseerd om het complex op te delen 
in afdelingen zodat er per afdeling een 
gevoel van saamhorigheid ontstaat 
dat anders in het grote wooncomplex 
verloren gaat, wederom vergelijkbaar 
met studentenhuizen. Zowel op de 
middelste als grootste schaal is het 
van groot belang dat er een mix wordt 
gemaakt met regulier woonprogramma 
en/of aanvullend programma zodat 
stigmatisering als ‘zorggebouw’ wordt 
voorkomen. 

Aanbevelingen

Nieuwbouw of Herbestemming. 
De voorkeur voor herbestemming 
ontstaat uit de wens een zo betaalbaar 
mogelijke gasthuis te ontwikkelen. Over 
de betaalbaarheid van herbestemming 
valt echter te twisten. Daarom kwam de 
mogelijkheid van nieuwbouw regelmatig 
terug gedurende het onderzoekproces. 
Een bijkomend voordeel van nieuwbouw 
is de frisse start. Een nieuw begin biedt 
nieuwe kansen, vanaf het begin kan 
een locatie ontwikkeld worden als een 
inclusieve wijk. 

Generieke toepasbaarheid. De 
ontwikkeling van de Gasthuis Waaier 
levert generieke toepasbaarheid van 
de onderzoeksresultaten. De Gasthuis 
Waaier is zo opgezet dat op basis 
van een andere context; cliënten of 
locatie, een ander concept ontwikkeld 
kan worden. Hier kunnen vervolgens 
andere ruimtelijke scenario’s bij worden 
ontworpen. De Leidse Scenario’s dienen 
louter als vingeroefeningen. 

Regelgeving. Naast het ontwikkelen 
van een geschikt gasthuisconcept 
en het vinden van een goede locatie 
bepaalt regelgeving veelal de vorm 
van het gasthuis. Soms werkt dit de 
ontwikkeling van een Gasthuis tegen. 
De cliënten van het Leidse Gasthuis 
hebben bijvoorbeeld niet altijd behoefte 
aan eigen sanitaire voorzieningen, 
en soms is het zelfs op basis van het 
zorg- welzijnconcept beter om een 
gezamenlijke woonkamer/keuken te 
hebben. Door de regelgeving rondom 
huursubsidie, die pas wordt toegekend 
wanneer het een zelfstandige woonunit 
betreft, krijgt iedere cliënt eigen 
voorzieningen en wordt er dus onnodig 
veel geïnvesteerd in sanitair en keukens 
die niet altijd noodzakelijk zijn. Zeker in 
het geval van herbestemming leidt dit 
tot kosten die alleen indirect worden 
terugverdiend. 
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Exploitatie. Het Leidse Gasthuis 
vraagt om woningbouw op basis 
van een ideologisch concept, met de 
betaalbaarheid van tijdelijke, sobere 
en minimale kamers vergelijkbaar 
met migrantenhuisvesting. Vaak komt 
dit erop neer dat er geen sluitend 
exploitatieconcept te ontwikkelen is. 
Ondanks dat door het harde werk van de 
initiatiefnemers het bij de precedenten 
soms lukt om op uitzonderlijke locaties 
voor symbolische bedragen gebouwen 
over te nemen (Nebo klooster, t 
Groene sticht) is dit in Leiden hoogst 
onwaarschijnlijk. Naar verwachting moet 
er altijd geld worden ingelegd door een 
gemeente of corporatie die op basis 
van andere projecten de financiering 
sluitend kunnen maken. 

Generieke toepasbaarheid. De 
ontwikkeling van de Gasthuis Waaier 
levert generieke toepasbaarheid van 
de onderzoeksresultaten. De Gasthuis 
Waaier is zo opgezet dat op basis 
van een andere context; cliënten of 
locatie, een ander concept ontwikkeld 
kan worden. Hier kunnen vervolgens 
andere ruimtelijke scenario’s bij worden 
ontworpen. 

Flexibiliteit. Uit de reflectie op de 
scenario’s door de externe adviserende 
partijen blijkt dat flexibiliteit op 
het terrein en van het gebouw een 
belangrijke voorwaarde is om voor 
een specifiek scenario te kiezen. 
Wanneer de locatie verschillende 
mogelijkheden biedt op het gebied van 
zorg, welzijn, doorstroming en wonen 
is het makkelijker en goedkoper om op 
ongewenste situaties en veranderingen 
in de wetgeving in te spelen. 

Toekomst. Aanbeveling voor toekomstig 
onderzoek is het uitwerken van de 
SpikkelStad als concept in Leiden of 
daarbuiten. Flexibiliteit zal hierbij 
centraal staan.  Dit onderzoek was 
gericht op locaties binnen Leiden. 
Gedurende het onderzoek is gebleken 
dat het voor de zorgpartijen ook 
relevant kan zijn om het werkgebied 
te vergroten. De volgende stap is het 
zoeken naar geschikte locaties in de 
regio. 
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