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Zorggroep Oude en Nieuwe Land staat de komende jaren 
voor een aantal forse en bijzondere huisvestingsuitdagin-
gen. Daarom is in 2019 de visie op huisvesting ontwikkeld. 
Een visie die begint met zorg. “Maar al gauw zagen we dat 
het meer de visie op de mens moest zijn,” begint Teamma-
nager Huisvesting Anne Kok. “Wat is onze visie op de men-
sen die bij ons komen wonen en zorg ontvangen? Het gaat 
om het geluk of welzijn van de mensen in de laatste peri-
ode van hun leven.” Zorgorganisaties hebben het volgens 
Anne vaak over zorgkwaliteit en zorg op maat, maar zorg 
is enkel een middel. “De algemene deler is een veilig thuis, 
een dak boven je hoofd. Een plek waar je je veilig voelt en 
waar het warm is. Maar waar het ook prettig werken is en 
voor bezoekers aangenaam.”

Masterplan
Uit deze visie op huisvesting is ook het Strategisch Huis-
vestingsbeleid ontstaan. Begin 2020 is dit beleidsplan 
geaccordeerd door het bestuur. Daarna is het voorstel 
gedaan aan de Raad van Bestuur om het beleidsstuk om te 
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zetten in een uitgewerkt Masterplan 
Huisvesting waarin alle waardeketens 
zoals Wonen en zorg, Wijkverpleging, 
Behandeling en revalidatie en Jeugd 
en Maatschappelijk werk meegeno-
men worden. Om één en ander vorm 
te geven is een projectorganisatie-
structuur plus een bijbehorende plan-
ning opgezet. “Eind mei 2021 moeten 
we het masterplan hebben uitgewerkt 
en opgeleverd,” aldus Anne. 

Gezondheidscentrum 
Emmeloord: twaalf betrokken 
partijen, één doel
Zorggroep Oude en Nieuwe Land,  
Antonius Zorggroep, Revalidatie Fries-
land, Medrie (verantwoordelijk voor 
de Huisartsenpost), Elyse Holding, 
Ambulancedienst van GGD Flevoland, 
Spoedapotheek Emmeloord, Huisart-
senpraktijk Kuiken en de Valk, Huis-
artsenpraktijk Nielen, Huisartsenprak-
tijk Schaafsma, B. Braun Care en GGz 
Centraal. Liefst twaalf zorgpartijen in 
Noordoostpolder en Urk hebben de 
krachten gebundeld en willen samen 
zorgen voor een compleet en op 
elkaar aansluitend aanbod van zorg 
en behandeling voor de regio. Hoe-
wel ze straks onder één dak zorg en 
ondersteuning bieden, moet de cliënt 
daar helemaal niets van gaan merken. 
“Dat betekent dat we nu ook over 
onze eigen schaduw heen moeten 
kijken,” aldus Albert Hilvers, bestuur-
der van Zorggroep Oude en Nieuwe 
Land (ZONL).

Cliënt/patiënt centraal 
“Bij ZONL staat de cliënt centraal en 
bieden we betrokken zorg. In het cen-
trum, dat er straks is voor alle inwo-
ners van noordelijk Flevoland, hebben 

we allemaal het gedachtengoed van 
“positieve gezondheid” omarmd. 
Dat betekent dat we niet de ziekte, 
maar juist een betekenisvol leven van 
mensen centraal stellen. Dáár vinden 
we elkaar dus. Dat we mensen in het 
centrum betrokken zorg bieden op het 
moment dat dit nodig is maar dat ze 
zich ook zo snel mogelijk weer zelf-
standig thuis redden. Daarnaast gaan 
we ons samen vanuit het centrum én 
met de gemeenten en de welzijnsini-
tiatieven in de regio veel meer richten 
op preventie,” aldus Hilvers. Zijn col-
lega Marcel Kuin, bestuurder van de 
Antonius Zorggroep en voorzitter van 
de regiestuurgroep van het groot-
schalige project vult hem aan: “Vanuit 
het gezondheidscentrum moet een 
integraal aanbod van toekomstbe-
stendige zorg en behandeling gele-
verd worden; passend bij de vraag van 

de patiënt en aansluitend op elkaars 
dienstverlening.” 

Sa menwerking
Op vele terreinen is uitgesproken en 
bedacht dat samenwerken meer-
waarde heeft. “Zowel als het gaat 
om meer klantgericht werken als ook 
doelmatiger. Dat laatste is ook nodig 
wat betreft het kunnen beschikken 
over voldoende personeel voor de 
middellange termijn”, gaat Albert Hil-
vers, bestuurder van Zorggroep Oude 
en Nieuwe Land verder. “COVID-19 
heeft ons allemaal erg overvallen en 
tegelijkertijd heeft het ons ook laten 
zien dat samenwerken goed lukt.”
Samenwerken is echt nodig, aldus de 
bestuurders. In de huidige tijd waar 
mogelijkheden zich snel ontwikke-
len, personeel schaars is en de zorg 
bestaat uit een ‘lappendeken’ van 
financieringen is het voor een indi-
viduele organisatie bijna niet meer 
te doen om echt klantgerichte zorg 
te leveren. “Er komt meer nadruk op 
preventie, zorg wordt meer en meer 
bij de mensen thuis geleverd en de 
inzet van zorgtechnologie biedt veel 
meer mogelijkheden om zorg en 
behandeling op afstand te leveren en 
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te monitoren.”
In december 2020 wordt een pro-
jectwebsite gelanceerd waarop alle 
informatie staat over de verdere 
ontwikkelingen van het Gezondheids-
centrum: https://www.gezondheids-
centrum-emmeloord.nl/ .

Dubbele integratie wordt de kracht 
van nieuwe woonzorgerf Urk.
Op 22 mei 2019 tekenden Triade, 
Philadelphia en Zorggroep Oude en 
Nieuwe Land een intentieovereen-
komst met de gemeente Urk voor de 
ontwikkeling van een ‘woonzorgerf’ 
in de nieuwe Zeeheldenwijk. De drie 
zorgaanbieders, die nu al elders in de 
gemeente gevestigd zijn, verhuizen 
naar een locatie die ze samen gaan 
inrichten. Het complex moet de spil in 
de nog te bebouwen wijk worden.
Het project op Urk is één van de grote 
uitdagingen op huisvestingsgebied 
die ZONL de komende jaren het hoofd 
moet bieden. “Het woonzorgerf past 
prima bij de beelden die Philadelphia 
en ZONL hebben ontwikkeld,” vertelt 
Teammanager Huisvesting Anne Kok. 
“Het wordt nu het centrum van de 
nieuwe Zeeheldenwijk die verder een 
school krijgt, een kerk, een super-
markt en een eerstelijns huisart-
senpost.” Met de ondertekening van 
de realisatieovereenkomst werd de 
droom weer een stukje meer werke-
lijkheid. “Op dat moment was het een 
overeenkomst met de gemeente om 
nieuw te bouwen. Het hing samen 
met een plan van Philadelphia en later 
is ook Triade aangehaakt. Zij hebben 
een kinderboerderij tegenover de te 
ontwikkelen wijk op die locatie. Deze 
boerderij moest daar verdwijnen 
omdat er een rotonde komt die de 

ontsluiting tot de wijk wordt.”

Draagvlak
Toen op 22 mei de intentieover-
eenkomst getekend werd, is direct 
het ontwikkeltraject gestart. Later 
kwam er een haalbaarheidsonder-
zoek gevolgd door een programma 
van eisen en uiteindelijk het echte 
ontwerp. Ook zijn er avonden geor-
ganiseerd met de achterban om het 
ontwerp te presenteren en te toet-
sen. Zo zijn allerlei geledingen uit Urk 
erbij betrokken. Want het prachtige 
initiatief kan niet zonder steun van de 
plaatselijke bevolking. Anne: “Omdat 
het een nieuwe wijk wordt, konden we 
samen met de gemeente de steden-
bouwkundige voorwaarden vormge-
ven.” En kijk nu eens: het kale bouw-
land is verworden tot een compleet 
stedenbouwkundig plan.”

Spil
De grote vraag is natuurlijk: wat gaan 
we nu precies realiseren in de nieuwe 
Zeeheldenbuurt?  “Philadelphia 
realiseert hier straks huisvesting 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking.  Daarnaast creëert ZONL 
op de begane grond 17 woonplekken 
voor PG en daarboven 9 partner-
woningen. Het tweede gebouw, dat 
fysiek met de eerste is verbonden, 
krijgt ook 26  woningen. Triade com-
pleteert het erf met een boerderij 
voor dagbesteding van cliënten, volop 
dieren met hun eigen verzorgruimte 
en andere voorzieningen.”

Inclusie
Dat er juist op Urk gebouwd gaat 
worden, is voor Anne niet meer dan 
logisch. “We verlenen daar welzijn en 

zorg in een oud gebouw wat absoluut 
niet meer voldoet aan de eisen van 
de tijd. Officieel wonen er deels nog 
twee mensen op één kamer. Daarbij 
is uit onderzoek gebleken dat op Urk 
behoefte is aan partnerwoningen 
c.q. appartementen waar echtparen 
kunnen wonen. Dat betekent dus een 
uitbreiding van ons bestaande huis-
vestingsaanbod. En zorgtechnologie 
gaat hier ook nog eens een belang-
rijke rol spelen in de vrijheid van de 
bewoner. Maatschappelijk hebben we 
dus een mooie verantwoordelijkheid 
hier liggen.” Anne gaat verder. “Het 
mooie is: we omarmen alle drie het 
inclusiemodel. Het erf moet onder-
deel zijn van de wijk, midden in de 
samenleving staan. Het wordt dus ook 
semi-openbaar gebied met een plein 
in het midden waar alles samensmelt. 
We streven niet alleen naar integratie 
tussen de verschillende doelgroepen 
maar ook naar integratie in de wijk en 
met haar bewoners. Dubbele integra-
tie dus.” 

Samen
Het is een utopie om te denken dat 
de Zorggroep bovenstaande punten 
alleen kan realiseren. Er wordt dan 
ook al druk samengewerkt met een 
groot aantal partijen zoals gemeen-
ten, zorgaanbieders en woningcorpo-
raties. En als straks uit de aanbeste-
ding de juiste aannemer is gekozen, 
wordt in september 2021 begonnen 
met de bouw van het woonzorgerf 
op Urk. Zeker nu archeologische 
vondsten geen roet meer in het eten 
gooien. Eind 2022 zal het gehele 
complex met ook woningen van Phil-
adelphia en onderkomens van Triade 
worden opgeleverd. 


