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Het ideaalbeeld van kleinscha-
lig wonen voor dementeren-
den wordt in de literatuur 
vaak beschreven vanuit de 
omstandigheid dat er vanuit 

het niets gebouwd gaat worden. Het ma-
nagement heeft in dat geval alle vrijheid 
om de uitgangspunten van kleinschalige 
zorgverlening volledig door te voeren. 
De praktijk is echter vaak anders. Veel 
zorgaanbieders maken op dit moment de 
keuze om grote intramurale complexen 
om te zetten naar kleinschalige groeps-
woningen, al dan niet in een grootschali-
ge setting. Er wordt gestart vanuit een be-
staande situatie waarin nog gewerkt wordt 
volgens de oude verpleeghuistraditie. Er is 
een bestaand gebouw met 
grote afdelingen en meer-
persoonskamers op een 
vastomlijnde locatie, niet 
altijd gelegen op een voor 
kleinschalige groepswonin-
gen ideale plaats in een le-
vendige wijk. Daarnaast is er een persone-
le formatie die niet aansluit op de manier 
van werken in groepswoningen. Er is veel-
al een overmaat aan ondersteunend per-
soneel en een tekort aan verzorgende me-
dewerkers.
Eigenlijk is er in dat geval sprake van een 
totaal vernieuwingsproces van de zorg. Dit 
proces valt uiteen in drie deelprojecten: de 
ontwikkeling van een visie op kleinschalig 
wonen en kleinschalige zorgverlening, de 
implementatie van een bij deze visie pas-
sende werkorganisatie en tot slot het ont-
werp en de bouw van de groepswoningen 
zelf. Dit alles zal wel binnen de beschikba-

re budgetten voor de bedrijfsvoering en 
de huisvesting gerealiseerd moeten wor-
den.

gedetailleerde vragen
De ervaring leert dat het management-
team het over het algemeen snel eens 
wordt over de belangrijkste uitgangspun-
ten van kleinschaligheid: huiselijkheid, 
overzichtelijkheid in een veilige en ver-
trouwde leefomgeving. De discussie ont-
staat pas bij de uitwerking van de visie in 
concrete werkprocessen voor de nieuwe 
organisatie. Op dat moment blijkt soms 
dat de breed onderschreven visie onbe-
wust verschillend beleefd wordt. In een 
aantal gevallen wordt deze discussie uit-

gesteld, vanwege de 
mogelijke impact op 
de totale organisatie. 
Tegelijkertijd gaat het 
bouwproces gewoon 
door. Het programma 
van eisen wordt opge-

steld en tekeningen van de architect wor-
den bekeken, terwijl de belangrijke funda-
menten ontbreken. Het resultaat zal zijn 
dat de huisvesting onvoldoende aansluit 
bij de gewenste zorgorganisatie en er be-
staat een grote kans dat de bedrijfsvoering 
uiteindelijk niet sluitend te maken is.
Om dit te voorkomen, zal het manage-
ment, nog voordat het programma van 
eisen wordt opgesteld, uitgangspunten 
moeten formuleren over de groepsgrootte 
en de clustering van woningen, de plaats 
van de woningen – in de wijk of op een in-
stellingsterrein –, de voorzieningen bij de 
woningen: wel of geen oefenzaal voor de 

fysiotherapeut, wel of geen brasserie of 
restaurant.
Ook zal het management na moeten den-
ken over de personele bezetting van iede-
re groepswoning en over processen als de 
maaltijdvoorziening, de wasverzorging, de 
schoonmaakwerkzaamheden, de activitei-
tenbegeleiding en het technisch onder-
houd.
Ogenschijnlijk allemaal zeer gedetailleer-
de vragen, maar belangrijk voor het uit-
eindelijke ontwerp van de woningen en 
eventuele andere voorzieningen op een 
locatie. Als er bijvoorbeeld gekookt gaat 
worden in de woningen, komt de nood-
zaak van een centrale keuken te vervallen. 
Als de wasverzorging in de woning plaats-
vindt, hoeft er geen linnenkamer te komen. 
Als het technisch onderhoud wordt uitbe-
steed, is er geen werkplaats meer nodig. 
En wil je de post aan huis laten bezorgen, 
dan zul je moeten zorgen voor een voor-
deur aan de straatkant. 

Minder nachtdiensten
Het management zal echter pas keuzes 
kunnen maken, als er inzicht is in de conse-
quenties van de keuzes voor de uiteindelij-
ke bedrijfsvoering. “Hoe ziet mijn formatie-
plaatsenplan eruit en kan ik het betalen”. 
Op basis van deze gegevens kan het ma-
nagement beleidsmatige afwegingen 
maken zonder concessies te doen aan de 
visie. Zo kan bijvoorbeeld een andere clus-
tering van woningen leiden tot besparing, 
doordat men minder nachtdiensten hoeft 
in te zetten en betekent het plaatsen van 
de winkel naast de brasserie de inzet van 
slechts één medewerker in plaats van twee. 
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Eerst kiezen, dan bouwen
Het management moet van tevoren goed nadenken over de consequenties 
van hun geformuleerde visie op kleinschalige zorg aan mensen met demen-
tie. Consensus over de werkprocessen en de financiële haalbaarheid zal het 
risico op mislukken aanzienlijk verkleinen.

 JaCquEliNE VaN GiNNEKEN

‘Er is veelal een 
overmaat aan 
ondersteunend 
personeel’
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Een ander voordeel van deze vroege infor-
matie is dat het management ruim de tijd 
krijgt te anticiperen op de consequenties 
voor bijvoorbeeld het personeel van de 
ondersteunende en facilitaire diensten. Te 
denken valt aan omscholing, bijscholing 
en het inzetten van tijdelijke medewer-
kers op plaatsen die boventallig worden. 
Tussen het initiatief van het bouwproject 
en het daadwerkelijk betrekken van de 
groepswoningen ligt doorgaans een peri-
ode van enkele jaren.

Ontwikkelkosten
Pas als er een haalbare én betaalbare visie 
op kleinschalig wonen en kleinschalige 
zorgverlening voor dementerenden is ge-
formuleerd, kan gestart worden met het 
uitwerken van een programma van eisen 
voor het gebouw. Want eenmaal in de ont-
werpfase levert een bijstelling altijd ver-
traging op. De organisatie wordt extra be-
last en ook de ontwikkelkosten lopen op. 
Hoe later in het bouwproces de visie ge-
concretiseerd wordt, hoe groter het risico 
is op een suboptimalisatie van huisvesting 
en zorgorganisatie. Zakelijke afwegingen 
staan dan vaak aanpassing van het ont-
werp of een gezonde bedrijfsvoering in de 
weg, waardoor het kleinschalig wonen ge-
doemd is te mislukken. 
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Wanneer een traditioneel verpleeghuis 
van 144 plaatsen volledig wordt omge-
bouwd naar kleinschalige groepswo-
ningen in de wijk, heeft dat persone-
le consequenties. In het voorbeeld is het 
traditionele verpleeghuis opgezet met 
vijf afdelingen van dertig cliënten. Er is 
een sterke scheiding van alle werkzaam-
heden. De taken van huishoudelijke aard 
worden verricht door de medewerkers 
van de facilitaire dienst, de recreatieve  

 
activiteiten door de activiteitenbegeleid-
sters en de zorgverlening door verzorgen-
den. Bij de kleinschalige woonvorm wordt 
in het voorbeeld uitgegaan van een vol-
ledige deconcentratie van woningen voor 
zes cliënten in de wijk. De woningen zijn 
geclusterd per vier woningen. Verzorgen-
den van verschillende niveaus zijn verant-
woordelijk voor zowel de zorgverlening, 
de huishoudelijke taken als de welzijns- 
aspecten.
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