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1. Visie
In de zorgmarkt in Nederland en België vinden grote veranderingen plaats. Er is een verschuiving gaande naar participatie en
zelfredzaamheid. Van de verzorging van ouderen vanuit de overheid met hulp, verzorging en huisvesting in verzorgingshuizen gaat het
nu naar zelfredzaamheid, het blijven wonen in het eigen huis, mantelzorg en een beperkte ondersteuning door professionals. Echter
naarmate de mobiliteit afneemt wordt het risico op vereenzaming groter.
In Nederland worden alle verzorgingshuizen gesloten en blijft alleen nog capaciteit in verpleeghuizen beschikbaar wanneer permanente
medisch-sociale zorg noodzakelijk is. De bestaande woning voorraad in Nederland en België is onvoldoende om aan de groeiende groep
ouderen passende woonruimte te bieden. Door de individualisering en de wijze waarop de woningvoorraad is opgebouwd is op veel
plaatsen de sociale cohesie verdwenen.
Met deze problematiek in gedachte heeft Antrist Vastgoed BV het concept vitaliteitswoningen ontwikkeld.
Het concept vitaliteitswoningen bestaat uit een hardwarecomponent en een softwarecomponent.
De hardwarecomponent bestaat uit de woningen, de inrichting van de omgeving, bedoeld om comfortabel te kunnen blijven wonen en
zich een onderdeel van de gemeenschap te voelen. Het gaat over een duurzame leefruimte passend bij alle levensfasen, geborgenheid,
veiligheid, privacy en indien nodig ondersteuning door domotica en moderne communicatiemiddelen. Het gaat ook over een omgeving
waarin makkelijk contacten worden gelegd en gemeenschapszin kan ontstaan.
Bij de softwarecomponent wordt de deelname aan de maatschappelijke, sociale interactie en sociale cohesie gewaarborgd. Hierbij is de
basisgedachte dat mensen in alle levensfasen een integraal deel moeten kunnen blijven uitmaken van de maatschappij. Hierbij speelt
het living lab in combinatie met een sociëteit een bijzondere rol. Het living lab is verbonden met kennisinstituten, innovatieve bedrijven,
gemeentelijke initiatieven en andere living labs in het gehele land. Het living lab zorgt daarmee voor geestelijke uitdaging. De sociëteit en
het living lab samen zijn de actieve verbindende elementen met de maatschappij.
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1.1 Inleiding
Antrist Vastgoed BV heeft in 2016 het concept levensloopbestendige vitaliteitswoningen met sociëteit en living lab ontwikkeld en speelt
hiermee in op de participatiemaatschappij en zelfredzaamheid. De vitaliteitswoningen zijn daardoor geschikt voor een brede doelgroep
van gezinnen en bewoners met een zorgvraag. De sociëteit en het living lab dragen bij tot de bevordering van de sociale cohesie in een
kern of wijk.
De vitaliteitswoningen zijn zo ontwikkeld dat zij in de huidige vorm of in de toekomst ook bruikbaar zijn als woning voor andere doelgroepen.
De binnenruimte is geheel vrij indeelbaar en kan eenvoudig worden aangepast aan een nieuwe situatie.

1.2 Concept Vitaliteitswoningen
De woningen zijn duurzaam door de opzet en uitvoering en gebaseerd op nul op de meter. De woningen zijn zodanig ontworpen dat alle
activiteiten in principe beneden of gelijkvloers kunnen plaats vinden. De woningen voldoen aan het Woonkeur pluspakket met zorg en zijn
hiermee daadwerkelijk levensloopbestendig.
De opzet van de grondgebonden woningen is zodanig dat, terwijl binnen de woning alle voorkomende zorg met uitzondering van intensieve
verpleeghuiszorg kan worden verleend, zij ook geschikt zijn voor starters en gezinnen. Verhoging van het wooncomfort, veiligheid,
energiebesparing en levenslang zelfstandig wonen wordt verwezenlijkt door een gemakkelijk bedienbaar modulair smart home, smart
building en smart care systeem. Het smart care systeem speelt in op huidige of toekomstige zorgbehoefte om levenslang zelfstandig
wonen mogelijk te maken.
Antrist Vastgoed BV richt zich op de verkoop van deze woningen, hetzij aan particulieren ten behoeve van het eigen woongenot, hetzij aan
investeerders die zich richten op verhuur van woningen in de midden huur.
De keuze van locaties omvat een aantal aspecten:
• Er is een tekort aan woningen voor senioren, woningen waarin in de toekomst goede zorg kan worden verleend.
• Rond de locatie en de aangrenzende gebieden is een grote bevolkingsgroep van senioren die thans over huisvesting beschikt waarin
onvoldoende zorg kan worden verleend.
• De markt voor woningen rond de locatie is actief voor koop en verhuur in de midden dure huur.
• Het plan past in de woonvisie beleid van de gemeente.
• De gemeente werkt mee om het bestemmingsplan zo aan te passen dat de vitaliteitswoningen hier kunnen worden gerealiseerd.
• Rond de locatie en de directe omgeving is de sociale cohesie hoog, hetgeen succesvol wonen in een vitaliteitswoning ondersteunt.
• De locatie van grondgebonden woningen ligt in een kleine of middelgrote gemeente of in een van de kernen – buurtschappen van een
grotere gemeente.
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2. Antrist Vastgoed
Antrist Vastgoed BV ontwikkelt en verkoopt vitaliteitswoningen.
Naast de woningen verzorgt Antrist Vastgoed BV ook de realisatie van sociëteiten met living labs.
Projecten worden ondergebracht in een eigen project B.V. om er zorg voor te dragen dat er per project transparant inzicht wordt geboden
over resultaten. Op deze wijze kan projectgericht met andere partijen worden samengewerkt.
Antrist Vastgoed BV realiseert vitaliteitswoningen in Nederland en België.
Het gaat tot en met 2019 om de realisatie van circa 20 projecten met vitaliteitswoningen met living lab per project.

2.1 Vitaliteitswoningen
Vitaliteitswoningen bestaan uit 4 typologieën: appartementen, grondgebonden hofjeswoningen, grondgebonden schuurwoningen en villaappartementen.

2.1.1 Appartementen
Appartementen worden locatie specifiek ingevuld. De aantallen liggen tussen 24 en 120 woningen per project. Het aantal locaties is beperkt
en de doorlooptijd van de ontwikkeling is 2 tot 4 jaar. De plattegronden voldoen minimaal aan dezelfde eisen als alle vitaliteitswoningen
maar de variatie in projecten kan groot zijn. Deze woningen behoren tot de prijsklasse midden tot hoog.

2.1.2 Hofjeswoningen
Het casco van de hofjeswoningen kent in opzet maar een beperkt aantal varianten. De verschillen zitten met name in de afwerking aan
de buitenzijde. Op de eerste verdieping zijn additionele ruimtes opgenomen zodat deze woningen ook geschikt zijn als gezinswoning. Met
een gemiddelde projectomvang van 20 woningen is een goede sociale interactie gewaarborgd en kunnen mensen ook lang in hun eigen
omgeving zorgeloos blijven wonen. De woningen behoren tot de prijsklasse midden.

2.1.3 Schuurwoningen
De basisunit van de schuurwoning is opgebouwd volgens een helder constructief en installatietechnisch duurzaam principe. In de
bouwkundige afwerking worden er aan de bewoner verschillende keuzes aangeboden. Zo kan er economisch efficiënter gebouwd worden,
terwijl er toch veel vrijheid van keuze is voor de bewoner met betrekking tot materiaal gebruik. Deze woningen behoren tot de prijsklasse
midden tot hoog.
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2.1.4 Villa
Een villa met luxeappartementen wordt locatie specifiek ontwikkeld. Deze worden gerealiseerd in een groene omgeving en op unieke
locaties. De plattegronden voldoen minimaal aan dezelfde eisen als alle vitaliteitswoningen maar de variatie in projecten kan groot zijn.
De woningen behoren tot de hogere prijsklasse.

2.2 Sociëteit met living lab
Bij de invulling van de living lab gedachte wordt gebruik gemaakt van een gemeenschappelijke ruimte in de vorm van een sociëteit met
horecafunctie en een living lab presentatie- en showroomruimte.
Bij het living lab ervaren deelnemers op welke wijze zij een bijdrage kunnen leveren aan zorginnovatie, comfortabel wonen en duurzaamheid.
De samenwerking is gezocht en gevonden met kennisinstellingen zoals hogescholen en universiteiten, innovatieve bedrijven en met
gemeentelijke instanties in het sociaal domein in het kader van de WMO-taken van de gemeentes. Hierdoor kan een op velerlei gebied
een interessante omgeving worden geboden.
Doordat het living lab met de verschillende thema’s een grote groep bewoners aanspreekt, bevordert dit de sociale cohesie in de wijk of
dorp. De sociëteit wordt als sociaal verbindende gemeenschappelijke ruimte ingezet en versterkt zo de centrale positie van het living lab.

2.2.1 Organisatie
Antrist Vastgoed BV draagt zorg voor het vinden van een exploitant voor de sociëteit met horecafunctie alsmede de begeleiding van het
living lab principe.
Het betreffende pand wordt in principe eigendom van de exploitant of de stichting die het pand beheert.
Bij de implementatie en dagelijkse activiteiten van het living lab speelt Antrist een stimulerende en verbindende rol. Middelen die Antrist
Vastgoed BV hiervoor zal inzetten zijn workshops, trainingen, lezingen, eHealthdemo’s, websites, studiereizen en praktijklabs hogescholen.
Innovatieve bedrijven en kennisinstellingen stellen producten of diensten ter beschikking voor de inrichting van de demonstratieruimte en
gemeentes kunnen actief bijdragen aan het faciliteren van het implementatietraject door inzetten van kernregisseurs bij de uitvoering en
coördinatie van sociaal maatschappelijke organisaties. Veel partijen hebben aangegeven een bijdrage aan de uitrol van de living labs en
diverse gemeentes omarmen de kansen die het living lab hun biedt.

2.2.2 Exploitatie
De exploitatie van ieder living lab met sociëteit is kostendekkend. Alle kosten worden gedekt door een combinatie van inkomsten uit de
operationele exploitatie, bijdragen deelnemende organisaties en bedrijven, subsidies en vrijwilligersinbreng.
De living lab filosofie is door Antrist Vastgoed BV ontwikkeld en wordt uitgerold over Nederland en België.
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3. Bouwconcept vitaliteitswoningen
Efficiënt en duurzaam bouwen is het uitgangspunt. De werkzaamheden worden waar mogelijk industrieel uitgevoerd en de onderdelen
op de locatie samengesteld. Hierdoor is de bouwtijd beperkt en de kwaliteit van het eindproduct gewaarborgd. De woningen zijn opgezet
als nul op de meter woningen. Energie wordt waar mogelijk bespaard en op de locatie opgewekt. Er wordt tenminste zoveel energie
opgewekt als door de bewoners onder normale omstandigheden kan worden verbruikt.
De plattegronden zijn zo ontwikkeld dat de woning geschikt is om bij iedere zorgvraag een passende omgeving te bieden. De
afmetingen, de toegangen en alle voorzieningen zijn zo opgezet dat deze voor iedere situatie passend zijn. Dit maakt optimale
hulpverlening door mantelzorgers en door professionals mogelijk. Een belangrijk onderdeel in het concept is de voorbereiding van
huidige en toekomstige domotica. De installatie opzet waarborgt dat ieder mogelijke invulling binnen de woning eenvoudig kan worden
verwerkt.
Het casco is zo opgezet dat binnenruimtes vrij zijn in te delen en met beperkte werkzaamheden en kosten aan toekomstig gewenste
functionaliteit kunnen worden aangepast.
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4. Gemeente en het living lab
Het betrekken van bewoners bij het ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van wonen en zorg aan huis wordt steeds
complexer. Regionaal en landelijk beleid is gericht op het invoeren en opschalen van innovaties. Gemeentes staan voor de uitdaging om dit
beleid te implementeren en zoeken mogelijkheden om met de beschikbare middelen een zo groot mogelijk deel van de populatie tevreden
te stellen. Het living lab ondersteunt gemeentes in het opzetten van maatschappelijke discussies over zelfredzaamheid en het invoeren
van zelfzorg programma’s.
Innovatie trajecten op het gebied van zorg en welzijn vragen om samenwerking in een systeem met 5 polen namelijk overheid, zorgverleners,
hun leveranciers, kennisinstellingen en eindgebruikers. Deze partijen zien burgerparticipatie en betrokkenheid van de eindgebruiker
vaak als sleutel tot het succesvol implementeren van innovaties. Welke vorm van betrokkenheid ook gekozen wordt (meepraten, meedoen
of meesturen), het met elkaar uitwisselen van ervaringen versterkt het inzicht in eigen kracht en “wij kunnen dat” gevoel. Het Living Lab is
een ruimte waarin professionals en burgers beelden voor een ideale toekomst met en voor elkaar ontwikkelen, op basis daarvan plannen
maken en waar mogelijk die plannen daadwerkelijk tot uitvoering brengen. Het living Lab is hiermee een belangrijk element voor het
creëren en versterken van draagvlak voor het ontwikkelen en implementeren van innovaties.

In samenwerking met gemeentelijke ambtenaren van Echt – Susteren is een pilot living lab project ontwikkeld voor de kern Maria Hoop.
Kernregisseurs worden daarbij ingezet om de samenwerking tussen burgers en zorgverleners in het sociale domein te versterken. Deze
inzet heeft inzicht gegeven in de wensen van wijkbewoners.
Het living lab biedt de gemeente en haar kernregisseurs de mogelijkheid om gestructureerd een aantal van die wensen tot uitvoering te
brengen en tegelijkertijd andere bewezen eHealth applicaties, blijf-fit methodieken en innovatieve benaderingen voor het stimuleren van
zelfredzaamheid, in te voeren.
In Maria Hoop is het living lab onderdeel van een sociëteit met een beperkte horecafunctie voor de directe omgeving en bewoners van
de vitaliteitswoningen. Dit versterkt de sociale cohesie in de directe omgeving. Door de netwerkfunctie van het living lab kunnen kansen
ontstaan voor het versterken van de sociale cohesie op grotere afstand van het living lab. Samenwerking en bijeenkomsten met sociale
kernen uit de omgeving kan tot verdere versterking van de sociale cohesie leiden.
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5 Gemeente en Vitaliteitswoningen
Vitaliteitswoningen hebben een plattegrond waarbij alle woonfuncties op één niveau kunnen worden voorzien. Dit vraagt extra aandacht
voor de verkaveling van een locatie. De beukmaat van deze woningen bedraagt minimaal 10 meter bij een woningdiepte van minimaal 9
meter. Op deze wijze kan een goed woon- en slaapprogramma worden gerealiseerd dat voldoet aan woonkeurplus met zorg. Deze richtlijn
beschrijft de afmetingen van ruimtes en verkeersruimte bij alle stadia van het leven tot aan de eventuele verpleeghuiszorg. Een dergelijke
plattegrond is noodzakelijk om echt levensduur bestendig te kunnen wonen.

5.1 Omgeving
Naast de woning zal de privéruimte rond de woning en de openbare ruimte moeten passen in alle levensfasen. Bij de grond gebonden
woningen is goede toegankelijkheid van de achtertuin met alle specifieke persoonlijke hulpmiddelen vereist. Aan de voorzijde is een
veilige verkeersluw gebied noodzakelijk dat goed toegankelijk is met alle specifieke persoonlijke hulpmiddelen en waar bewoners elkaar
kunnen ontmoeten. Denk aan een hofjes of parkachtige opzet als groene ontmoetingsruimte, een gezamenlijke groetentuin en een ruimte
voor bewegen.
De inrichting van het openbaar gebied dient op een dusdanige wijze te worden uitgevoerd dat personen in alle levensfasen er veilig kunnen
lopen en rijden. Hierbij is de toegang van hulpdiensten en van pakketdiensten tot de woningen van belang. Parkeren op eigen terrein of
geclusterd op korte afstand van de woningen.
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5.2 Living lab bij grondgebonden woningen
De ligging van het living lab is in de directe omgeving van de vitaliteitswoningen. Het living lab kan nieuw gebouwd worden of een bestaand
gebouw kan worden getransformeerd. Als een buurt- of wijkcentrum, een school of een ander gebouw met een sociaal maatschappelijke
bestemming met voldoende vrije capaciteit zich in de directe nabijheid bevindt, dan kan de vrije capaciteit eventueel ingezet worden als
living lab.

5.3 Living lab bij gestapelde woningen
Het living lab met sociëteit wordt gekoppeld met een groene ruimte zodat ontmoeten binnen en buiten in elkaar over kunnen lopen. Het
living lab wordt zo aangesloten op het openbare gebied dat ook bewoners van het omringende gebied een natuurlijke toegang hebben tot
het living lab.

5.4 Vitaliteitswoningen en doelgroepen
Het concept van de vitaliteitswoningen is zo ontwikkeld dat de woningen geschikt zijn voor een brede doelgroep van gezinnen en bewoners
met een zorgvraag. De flexibiliteit in de indeling maakt het mogelijk deze woningen met beperkte kosten passend te maken voor bijzondere
doelgroepen. Hierdoor blijven vitaliteitswoningen een duurzaam deel van de woningvoorraad in de gemeente.
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6 Realisatie programma Vitaliteitswoningen
In 2017 is het eerste project hofjeswoningen in Maria Hoop in bestemmingsplanprocedure gebracht. De aanvang van de bouw van dit
project is gepland in het voorjaar van 2018. De woningen zullen in het najaar van 2018 worden opgeleverd. Het betreft een klein project met
8 hofjeswoningen, 2 vrijstaande woningen en een sociëteit met living lab. De ervaringen in dit project worden direct verwerkt in de aanpak
van de volgende projecten, zodat voor de hofjeswoningen het concept eenvoudig op andere locaties kan worden uitgerold.
De eerste focus ligt op verwerven van passende locaties die in de periode tot en met 2019 kunnen worden gerealiseerd. In het verlengde
hiervan worden locaties gezocht en gereserveerd, die voor de aansluitende periode tot en met 2022 kunnen worden gerealiseerd.
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6.1 Prognose realisatie Vitaliteitswoningen
Dit leidt tot het volgende beeld uitgaande van actuele gesprekken:

Hofjes woningen
Realisatie

Locaties

Aantal

Vrijstaande woningen
Locaties

Aantal

Appartementen

Schuur woningen

Locaties

Aantal

Locaties

Aantal

2017

1

8

1

2

2018

7

136

1

2

1

60

1

4

2019

10

196

2

3

1

36

1

4

18

340

4

7

2

96

2

8

De verwachting is dat in de komende jaren nieuwe locaties in beeld zullen komen voor realisatie in de aansluitende periode van 3 jaar.
Onze inschatting is als volgt:

Hofjes woningen

Vrijstaande woningen

Appartementen

Schuur woningen

Realisatie

Locaties

Aantal

Locaties

Aantal

2020

20

380

3

5

2021

20

380

3

5

1

24

2

10

2022

30

380

3

5

1

40

1

10

70

1140

9

15

2

64

4

23

Locaties

Aantal

Locaties
1

Aantal
3

Vitaliteitswoningen worden in basis gerealiseerd voor verkoop aan particulieren. Door samenwerking met beleggers kan in afstemming
met de gemeente een deel van de woningen in de midden dure huur worden aangeboden. De verschillende projecten worden in Nederland
en België gerealiseerd.
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7 Conclusie
Vitaliteitswoningen vormen een mogelijkheid om flexibele levensloopbestendige woningen toe te voegen aan het woonprogramma van
de gemeente en de sociale samenhang in de omgeving van het complex te versterken. Hierdoor wordt de leefbaarheid in wijken en
buurtschappen versterkt. Met het living lab krijgt de gemeente een mogelijkheid om haar bewoners meer te betrekken bij het sociaal
domein. Vitaliteitswoningen zullen een duurzaam deel van de woningvoorraad gaan vormen.
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