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Pact wonen en zorg Breda



Proces

Oktober 2019 bestuurlijke 
informatiebijeenkomst 
Alliantieafspraken
Informeren

Bevragen

Uitnodigen

Januari 2020 eerste 
regiegroep Wonen en zorg

Regie pakken

Verkennen

Afbakenen en richten

Oktober 2020 
Programmaplan en Pact 
getekend
Commiteren

Aanpakken



Inhoud

• Kwetsbare Bredanaars volwaardig 

meedoen in eigen buurt/dorp

• Mensen uit maatschappelijke opvang, 

kwetsbare senioren, mensen vanuit 

beschermd wonen…

• Wonen in de ‘bestaande stad’

• Een plek in nieuwbouwontwikkelingen

• Inhoud en organisatie van de zorg 

rondom clusters van doelgroepen

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Actiegericht



Partijen

• Gemeente Breda

• CZ

• 3 zorgpartijen ouderenzorg

• 3 woningbouwcorporaties

• 10 zorgpartijen beschermd wonen



Kenmerkend

Veel bereidheid en 
goede intenties

Een gezamenlijke 
visie is gauw 

gevonden

….zeker als het over 
zorginhoudelijke aspecten 

gaat

De vertaling naar 
getalsmatige 
prognoses en 

vastgoed wordt al 
lastiger

Vertrouwen, 
openheid en 

optimisme zijn 
belangrijke 

randvoorwaarden
…….zeker als je met 

elkaar, op elkaars terrein 
wilt meedenken en 

ontwikkelen



Input

• Gebiedsbeschrijvingen 
wonen en zorg Breda

• Prognoses CZ

• Prognoses ‘Weer Thuis’

• Alliantieafspraken



Concreet aan de slag
….en dan komen we de 

obstakels wel tegen

• Gemengd wonen Rijpstraat

• 1 corporatie, 4 zorgaanbieders, gemeente 
Breda

• Nieuw te bouwen appartementencomplex

• 53 appartementen, waarvan 20 tbv clienten
van de zorgpartijen

• Investeren in gemeenschap(zin) als 
onderdeel van de visie op zorg

• Samenwerkingoverenkomst getekend

• Bestemmingsplan vastgesteld

• Kredieten gevoteerd

• Eind 2021 de spade de grond in



Wat kom je tegen als het concreter wordt ?

• Verwachtingen zorg t.o.v. verwachtingen verhuurder
(hoe wordt aandacht besteed aan basale 
woonvaardigheden)

• Huurrecht/huurcontracten, doorstroming (verwachtingen, wenselijkheid 
e.d.)

• Gezamenlijke verantwoordelijkheid i.r.t. de ‘eigen clienten’

• Financiering zorg (anders dan via individuele beschikkingen) en hoe 
maakt het sociaal beheer (communitybuilder) daar onderdeel vanuit ?

• Enz.



Eigenwijks Brabantpark

• Een nieuwe wijze van uitvoering ouderenzorg

• Nadruk op eigen regie, eigen ondersteunende netwerken ouderen, re-ablement

• Creëren van beter samenwerkende professionele netwerken

• Bouw van een nieuw woon-zorg-complex midden in de wijk

• Project van Thebe, CZ, gemeente Breda

……aan te vullen met ZorgvoorElkaarBreda, huisarts(en), andere 

zorgaanbieders, Netwerk Transmurale zorg, wijkorganisaties, etc. 



Wat gaan we tegenkomen?

• Hoe gaan CZ en gemeente de budgetten zo bundelen dat de professionals kunnen doen 
wat wenselijk is zonder last te hebben van de schotten?

• Hoe gaan we om met de investeringen in de voorkant irt de besparingen aan de 
achterkant…..en het feit dat die in andere portefeuilles merkbaar zijn?

• Hoe gaan we de samenwerking tussen ‘concurrenten’ in de wijk vorm en inhoud geven?

• Hoe brengen we ‘vrije zorg-keuze’, zorg-efficiëntie, eigen regie van de bewoner, de eigen 
mogelijkheden anders dan inzet professionals etc. bij elkaar?

• Hoe kunnen we de opbrengsten vertalen naar andere wijken en buurten, met andere 
partners?



90 nieuwe woningen irt 

verpleeghuiszorg

• 90 nieuw te bouwen woningen tbv senioren

• In 30 daarvan moet verpleeghuiszorg geboden kunnen worden

• Bouwkundige, brandveiligheidseisen e.d. maken het bouwen van een 

verpleeghuis soms makkelijker

• Hoe wordt het verband gelegd tussen Wlz-zorg en de wmo?

• Regie bij ‘hoofdaannemer voor begeleiding en zorg’?

• Relatie met toewijzingsbeleid woningen?



Hete hangijzers ?……. of ijzers 

smeden als ze heet zijn

• Rustig een financieringspilot uitvoeren verhoudt zich slecht met de 
vraag elders in de stad (het land)

• De urgentie van de huidige woningmarkt, de druk op enkele wijken, 
de positie van corporaties in de vastgoedmarkt 

• Het toenemend aantal zorgaanbieders rond 1 flat i.r.t. een betaalbare 
organisatie van de zorg en de vrije keuze van de bewoners

• De noodzaak steeds meer de omgeving van de client mee te nemen 
in het begeleidingsplan

• De noodzaak op zoek te gaan naar andere partners, 
sturingsinstrumenten in de vastgoedmarkt


