analyse: who cares?
inleiding
In 2018 schreef de Rijksbouwmeester, Floris Alkemade, met Pauline Meurs van de Raad voor
Volksgezondheid en Samenleving en Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter van Humanitas Rotterdam WHO
CARES uit: een prijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg in de vier gemeenten Almere, Groningen,
Rotterdam en Sittard-Geleen.
De prijsvraag leverde 178 inzendingen op. Daarvan werden er twintig verder uitgewerkt in de tweede ronde.
Uiteindelijk selecteerde de jury per gemeente een winnaar en een runner-up; in Almere twee winnaars. Om
nieuwe vormen van wonen en zorg te stimuleren en mogelijk te maken kreeg de ontwerpprijsvraag een
vervolg: WHO CARES community of practice.
De community ondersteunt ontwerpers, experts in de zorg en gemeenten bij het uitvoeren van nieuwe
vormen van wonen en zorg en toekomstbestendige wijken, en stimuleert nieuwe initiatieven op dit gebied. De
community reﬂecteert op de uitvoering en bouwt aan een praktijkgericht netwerk. Daarnaast organiseert
WHO CARES community of practice kennisbijeenkomsten om de resultaten van de prijsvraag voor een
breder publiek te ontsluiten en inzetbaar te maken voor gemeenten en zorgorganisaties.
WHO CARES community of practice is mogelijk gemaakt door bijdragen van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
wordt uitgevoerd door het atelier van de Rijksbouwmeester, een onderdeel van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
opdracht
De community of practice heeft opdracht gegeven voor de analyse van alle 178 inzendingen voor WHO
CARES. Waar de jury eerder uit alle ontwerpen de kansrijke inzendingen selecteerde, is het nu de bedoeling
om de breedte van de inzendingen te beschouwen, de woon- en wijkconcepten te categoriseren, met elkaar te
verbinden en te verdiepen. Doel van deze analyse is de opbrengst van WHO CARES toegankelijker te maken
voor gebruik in de community of practice en voor een breder publiek via de website.
werkwijze
In samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) faculteit Bouwkunde en de Hogeschool
Windesheim faculteit Toegepaste Gerontologie is een kader voor het onderzoek opgesteld. Vijftien studenten

kader
Onderzoeksvragen voor verdiepende analyse inzendingen WHO CARES
Aandachtspunten vooraf: Het gaat niet om een nieuwe beoordeling van de inzendingen maar om het verdiepen en verrijken van de
oogst die gegenereerd is door de inzenders. Door de analyse maken we de oogst toegankelijker op de website en voor gebruik in de
Community of Practice. De inzendingen verschillen sterk in de mate van uitwerking. De meerderheid van de 178 inzendingen is
slechts voor de eerste ronde ingediend en deze kende een korte voorbereidingstijd. Twintig plannen zijn verder uitgewerkt voor de
uiteindelijke jurering. Alle inzendingen worden opnieuw bekeken maar houd voor ogen dat ze verschillen in diepgang.
Schaalniveaus waarop naar de ontwerpen wordt gekeken zijn in de eerste plaats de individuele woning en het woongebouw en in de
tweede plaats de woonomgeving en de wijk
Aanpak
De eerste ronde vindt plaats op maandag 1 oktober 2018 en dinsdagochtend 2 oktober 2018. Maak vier of vijf groepen die divers
zijn samengesteld. Elke groep krijgt alle inzendingen voor één gemeente: Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen met de
algemene inzendingen.
Welke woonvormen zitten er in de inzendingen? Gebruik daarvoor het schema. Als je woonvormen tegenkomt die je niet in dit
schema kunt passen maak dan een categorie overig. Aan het eind van de analyse kijk je of je de categorie overige nog kunt
herindelen.
Welke elementen zitten er in de inzendingen die betrekking hebben op de inrichting van de woonomgeving en de wijk? Gebruik
daarvoor de lijst in bijlage 2. Als je nieuwe elementen tegenkomt, voeg ze dan toe aan de categorie overig. Aan het eind van de
analyse kijk je of je de categorie overige nog kunt herindelen.
Welke samenwerkingsvormen zitten er in de inzendingen? In de inleiding op dinsdagochtend wordt een beeld gegeven van de
huidige manier waarop wonen, zorg en welzijn georganiseerd en geﬁnancierd zijn. Welke nieuwe vormen kom je tegen? Gebruik
daarvoor de opsomming in bijlage 3. Als je nieuwe elementen tegen komt voeg ze dan toe aan de categorie overig. Aan het eind van
de analyse kijk je of je de categorie overige nog kunt herindelen.
Dinsdagmiddag of woensdagochtend: Presentatie en uitwisseling van de bevindingen. Maak een groslijst van woonvormen,
inrichting woonomgeving en samenwerkingsvormen. Deze groslijst is basis voor verbetering indeling website WHO CARES. Denk
daarom ook na over de tags die je aan deze elementen wilt geven. Maak vervolgens een keuze welke concepten verder uitgewerkt
worden naar een ‘verrijkt beeld’.
De tweede ronde vindt plaats op woensdag 3 oktober 2018. Werk aan het inhoudelijk verrijken van de gekozen concepten. Er is
bijvoorbeeld een groep die werkt aan het concept modern hofje. Deze groep legt de plannen voor een modern hofje uit de
verschillende inzendingen naast elkaar, Wat levert deze bundeling op? Spreken ideeën elkaar tegen, vullen ze elkaar aan, leggen ze
andere accenten?
De bedoeling is om voor een aantal concepten een verrijkt beeld te maken dat voedend kan zijn voor WHO CARES community of
practice Voorbeelden: de moderne hofjes, meergeneratiewonen, nieuwe ontmoetingsplekken in de wijk, ideeën over alternatieve
mobiliteitsoplossingen, nieuwe modellen voor ﬁnanciering van dienstverlening in de wijk.
Besteed in de eindpresentatie ook aandacht aan de volgende reﬂectievragen: Voor welke vragen van burgers en voor welke
problemen zoeken de inzendingen een oplossing en hoe doen ze dat? Welke redenaties of mechanismen zitten achter de ontwerpen
(en hoe plausibel zijn die redenaties op basis van de kennis van de studenten)? Waar zijn belemmeringen te verwachten bij
realisatie van een ontwerp, wat voor belemmeringen zijn dat?
Het eindproduct bestaat uit een beeld met korte tekst per concept op een A3. Dit is ook te gebruiken in de eindpresentatie.
Donderdagochtend wordt gewerkt aan de eindpresentatie, die donderdagmiddag wordt gegeven.

van de HAN en twee studenten van Windesheim hebben zich gedurende vier dagen verdiept in de
inzendingen. Er zijn vier groepen gevormd. Elke groep startte de analyse met de inzendingen voor één
gemeente. Deze inzichten zijn aan het eind van dag twee gedeeld. Vervolgens is gekozen om een aantal
concepten nader uit te werken. Studenten kozen op basis van interesse voor twee concepten. De groepen
wisselden daardoor van samenstelling. Ook werd gekeken naar inzendingen waarin het betreﬀende concept
centraal stond voor alle gemeenten.
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De focus van de analyse ligt niet op een nieuwe beoordeling van de inzendingen maar om het verdiepen en
verrijken van de oogst die de prijsvraag heeft opgeleverd. Door de verdiepende analyse kunnen we de oogst
toegankelijker maken op de website en gebruiken in de community of practice.

resultaat
proces
De studenten hebben de analyse goed en gewetensvol uitgevoerd. In de loop van de vier dagen raakten ze echt
thuis in de inzendingen; op de eerste dag was het aanbod van plannen behoorlijk overweldigend. Ook viel het
niet mee om met studenten van verschillende richtingen — bouwkunde, elektrotechniek, toegepaste
gerontologie — naar de plannen te kijken. Er moest gezocht worden naar een werkende methode.
De studenten waren niet allemaal even bekend met de thematiek. Maar in de loop van vier dagen konden de
studenten zich meer verbinden met de plannen; met name toen ze niet meer per gemeente werkten, maar aan
door hen zelf gekozen thema’s als duurzaamheid, mobiliteit en ontmoetingsplekken. Tijdens de afsluitende
presentatie viel op dat de studenten hun resultaten met veel overtuigingskracht presenteerden; ze konden met
de aanwezige experts een discussie op niveau voeren.
Door de nogal wisselende inhoudelijke kennis van de studenten zijn de resultaten niet volledig. Het is goed
om dat bij de presentatie van de inhoudelijke resultaten voor ogen te houden. De observaties van de
studenten zijn waardevol voor verdere verdieping in de community of practice, maar zeker geen
eindconclusies. De studenten hebben vooral met een frisse blik naar de plannen gekeken. Ze formuleren
aandachtspunten en vragen die tot nog toe in de prijsvraag WHO CARES niet aan de orde zijn geweest en
daarmee belangrijke voeding vormen voor discussie in de community of practice.
inhoud
Inhoudelijk vormt de analyse een kritische blik op de inzendingen. De studenten gaan niet vanzelf mee met
de, in hun ogen, soms idealistische plannen. De belangrijkste bevindingen zijn de volgende.
Ontmoeting
Ontmoeting is een van de belangrijkste invalshoeken van de inzendingen. Blijkbaar zien de inzenders dir als
een oplossing voor de problematiek van de naoorlogse wijken: als er meer sociale interactie mogelijk is,
kunnen ouderen er langer blijven wonen. Die ontmoeting krijgt vorm in ontmoetingsplekken, zowel binnen
als buiten, waarbij vooral het aantal buurtmoestuinen opvalt. Ook bij de toepassing van technologie gaat het
in de meeste gevallen om apps die ontmoeting makkelijker maken.
Mobiliteit
Het is de vraag of er niet meer nodig is. De vraag hoe je mensen naar die ontmoetingsplekken binnen en
buiten krijgt, kan bijvoorbeeld meer uitgewerkt worden. Mobiliteitsmaatregelen zijn onderbelicht in de
plannen. Op loopafstand zijn nog wel verbetervoorstellen voor begaanbaarheid en bereikbaarheid te vinden,
maar er zijn weinig ontwerpen die mobiliteit over een grotere afstand regelen.

Duurzaamheid
De voorgestelde duurzaamheidsoplossingen in de inzendingen zijn weinig vooruitstrevend. Er is meer
techniek voorhanden dan in de ontwerpen gebruikt wordt. Zo zijn er veel mogelijkheden om combinaties te
maken tussen klimaatmaatregelen en aanpassingen van woningen en wijken om ze voor ouderen geschikt te
maken. Te denken valt aan gasloze proefwijken, waar woningen ook aangepast zijn voor senioren; maar
weinig ontwerpen koppelen de twee grote transformaties.
Privaat en publiek
Een van de belangrijkste punten in de analyse is de spanning tussen gemeenschappelijke ruimte en privacy.
Het gemak waarmee binnentuinen in een aantal ontwerpen tot gemeenschappelijke ontmoetingsplek worden
gemaakt, is voor de studenten verbazingwekkend. Er wordt geen rekening gehouden met het juridische
onderscheid tussen privaat en publiek, en de ontwerpers lijken een optimistisch beeld van de bewoners te
hebben; die hechten aan een eigen tuin en vinden het ook niet direct prettig dat iedereen zomaar langs de
achterdeur naar binnen kan; er is in de voorstellen ook weinig aandacht besteed aan het veiligheidsaspect.
Concepten
Het verrijken van de concepten is niet geslaagd. Om deze slag te kunnen maken is meer kennis van
woonconcepten en inrichtingselementen nodig dan bij de studenten voorhanden was. In de voorbespreking is
dit door de betrokken docenten als een risico benoemd. Met een uitgewerkt framework hebben we
geprobeerd om dit risico te ondervangen, maar dat is niet gelukt. Een werksessie met in de thematiek
ingevoerde professionals, bijvoorbeeld op de werkconferentie, is voor dit doel een beter middel.
bevindingen per gemeente
Sittard-Geleen en inzendingen zonder locatie
Veel inzendingen zijn gericht op de inrichting van de woonomgeving en de wijk. Bij de inzendingen zonder
locatie is er relatief meer aandacht voor woonvormen. Die zijn dan ook op verschillende plekken toepasbaar.
Groningen
In de plannen is weinig te vinden over speciﬁeke woonvormen. Opvallend veel inzendingen zijn gericht op
ontmoetingsplekken. Veel inzendingen zijn gericht op een algemene doelgroep, dus niet speciﬁek op ouderen
of mensen met een zorgbehoefte.
Rotterdam
Hier zijn wel een aantal ontwerpen voor gemeenschappelijke woonvormen ingezonden. Studenten hebben
twijfels over haalbaarheid van gemeenschappelijke ruimten en tuinen; mensen willen ook privacy. Aandacht
daarvoor ontbreekt in de plannen.
Almere
Er zijn weinig plannen met aandacht voor individuele woonvormen, zorg en domotica. Er is veel aandacht in
de plannen voor gemeenschappelijke woonvormen en ontmoetingsplekken. Ook is er veel aandacht voor
duurzaamheid in vergelijking met de andere drie gemeenten.

bevindingen over concepten
Technologie
Inzendingen zijn vooral de toepassingen van huidige en bekende technologie, zoals bijvoorbeeld
‘telegrammetje’. Er zit weinig echte vernieuwing in en er zijn weinig plannen met domotica-toepassingen. De
meeste inzendingen bieden apps, vaak gericht op ontmoeting in de buurt. In de uitvraag is weinig aandacht
besteed aan technologie; dit verklaart het ontbreken van domotica-oplossingen in de ontwerpen.
Flexibele woonconcepten
De ontwerpen bieden veel goede voorbeelden van splitsen van woningen, modulaire en kliksystemen en
ﬂexibele wanden. Er is ook aandacht voor wonen met verschillende generaties; starters, gezinnen en ouderen.
Flexibiliteit wordt doorgaans vanuit functionaliteit ingestoken; er is weinig aandacht voor meervoudig
gebruik en duurzaamheid.
Looproutes
De voorstellen geven veel aandacht voor looproutes naar ontmoetingsplekken en meer ruimte voor
voetgangers. Veiligheid wordt heel algemeen benoemd en niet nader ingevuld. Een praktische oplossing als
straatverlichting, die het gevoel van veiligheid ook bevordert, krijgt weinig aandacht. Hetzelfde geldt voor
sanitaire voorzieningen, die toch van groot belang zijn voor ouderen die daar vaak meer gebruik van maken.
Wel is er veel aandacht voor het verleiden van mensen om naar buiten te gaan.
Mobiliteit
In de ontwerpen is mobiliteit een onderbelicht thema. De voorstellen die gedaan worden zijn vooral gericht
op de kortere afstand. Er bestaat in de ontwerpen dan ook veel overlap tussen looproutes en mobiliteit.
Voetgangers krijgen meer ruimte in de plannen door andere inrichting van de omgeving, bijvoorbeeld door
parkeren anders op te lossen. Grootschaliger ideeën voor mobiliteit over grotere afstanden ontbreken vrijwel
geheel in de plannen. Dit is misschien ook moeilijk te realiseren op wijkniveau, maar er zou te denken zijn
aan nieuwe vervoersvormen, OV-toepassingen en deelauto’s.
Woongemeenschap
In de plannen zijn veel ontwerpen ingediend voor collectief en gemeenschappelijk wonen, vooral in
Rotterdam. Het probleem is hier vooral de haalbaarheid: de voorstellen zijn optimistisch over onteigening van
veelal privaat eigendom en over de behoefte aan collectieve ruimte bij bewoners. Die behoefte wordt ook niet
afgewogen tegen de wens van privacy van ouderen.
Ontmoetingsplekken (binnen)
De grootste gemene deler in de ontwerpen is dat de sociale cohesie in de wijk bevorderd wordt. Daarbij wordt
geen aandacht besteed aan privacy en haalbaarheid (ﬁnancieel en bouwkundig). Waarom en hoe mensen naar
de ontmoetingsplekken moeten komen is vaak ook onduidelijk. Zo ontbreken ook technieken, software
(apps) om het makkelijker te maken om elkaar op een andere (niet fysieke) manier te ontmoeten. De kosten
voor voorzieningen zijn per ontwerp verschillend toegerekend: het ene ontwerp gaat uit van een bijdrage van
de gemeente, de andere van een bijdrage van de huurders.
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Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt vaak in combinatie met sociale interactie uitgewerkt; er is in de ontwerpen een grote
rijkdom aan koppelingen tussen groen, duurzaamheid en ontmoeting. Maar uit de ontwerpen spreekt weinig
urgentiebesef als het gaat om energie; er wordt onvoldoende geanticipeerd op klimaatmaatregelen, zoals
isolatie, verwijderen van gasaansluitingen, isolatie en opwekking. Juist in ontwerpen gericht op de schaal van
de wijk zouden kunnen dienen als proeftuin voor zulke maatregelen. Omdat klimaatmaatregelen ontbreken,
bevatten veel voorstellen ﬁnancieel op de lange termijn grote risico’s.
Woonvormen
Over het algemeen is er relatief weinig aandacht voor woonvormen. Een oorzaak zou kunnen zijn dat de
prijsvraag breed gesteld is, en vooral op wijkniveau gericht; een expliciete vraag naar woningaanpassing en
plattegronden ontbreekt.

discussie
Tijdens de presentatie van de resultaten en het debat daarover zijn de studenten kritisch over de inzendingen;
ze nemen de ontwerpen niet als vanzelfsprekend aan. Vooral de discussie over behoeften, wensen en
mogelijkheden rond gemeenschappelijk wonen was onderwerp van gesprek, naar aanleiding van een
presentatie van Who dares?, het winnende ontwerp voor Rotterdam-Carnisse.
De inzet van de indieners is het ‘bevrijden’ van ouderen uit hun woning, waar ze door slechte toegankelijheid
en gebrek aan voorzieningen en ontmoetingsruimte opgesloten zitten. Het probleem in Carnisse is een groot
gebrek aan sturingsmogelijkheden omdat de woningen privaat eigendom zijn. Om dat te doorbreken en
ouderen recht te doen, zijn soms drastische maatregelen nodig, zoals onteigening.
De studenten hebben in hun analyse juist veel kritiek op de collectiviseringstendens die ze in de ontwerpen
voor gemeenschappelijke woonvormen en ontmoetingsplaatsen ontwaren. De waarde van privacy en
veiligheid laten de inzendingen buiten beschouwing; er is ook weinig aandacht voor overgangszones en
keuzemogelijkheden.
De jury van WHO CARES heeft dit dilemma ook besproken. De schaal van de wijk geeft, juist vanwege de
mogelijkheid om integraal te kijken, een goede mogelijkheid om oplossingen te vinden voor langer
zelfstandig wonen door ouderen. Het probleem daarbij is wel dat de ontwerpen weinig speciﬁek zijn. De
vraag die zich opdringt is of WHO CARES misschien te breed geweest in de opzet; misschien had een
speciﬁekere uitvraag meer concrete en haalbare voorstellen opgeleverd.
Anderzijds is de publieke ruimte vaak sluitstuk in de ontwikkeling is, omdat niet goed duidelijk is van wie die
ruimte nu precies is en wie er dus verantwoordelijk voor is. Innovatieve concepten die collectieve oplossingen
voor dit probleem nastreven, lijken daardoor soms gewaagd. Terecht wordt in de analyse gezegd dat die
voorstellen ook realistisch moeten zijn.
Het juiste midden vinden blijft lastig. Maar de vraag die aan deze discussie vooraf gaat, is wat nu precies die
goede wijk is, niet alleen voor ouderen, maar voor alle doelgroepen. Als de goede een wijk is waarin alle
bewoners, alleen en in groepen, iets aan elkaar hebben, dan zijn woonvormen en inrichting van de openbare
ruimte daar dienstbaar aan. Zo kan zorg een katalysator zijn voor wijkontwikkeling.
De infrastructuur rond zelfstandig wonende ouderen en woonzorgvoorzieningen is daarbij belangrijk. Dat
geldt ook voor mogelijkheden tot sociaal contact: niet alleen ontmoetingsplekken buiten en binnen, maar ook
de mogelijkheden om er daadwerkelijk naar toe te gaan, en de wens om dat te doen: ouderen moeten verleid
worden om elkaar en anderen te onmoeten.

labeling
schema
Op basis van een typologie van woonvormen (individueel en gemeenschappelijk) en onderdelen van de
woonomgeving hebben de studenten de inzendingen ingedeeld in een schema. Dit heeft een Excelbestand
opgeleverd waarin alle inzendingen voorzien zijn van tags. Op basis van dit bestand is een voorstel
geformuleerd om de zoekfunctie van de huidige website van WHO CARES te verﬁjnen.
De labeling door studenten wordt als basis genomen. Deze labeling is niet gecontroleerd door
inhoudsdeskundigen. Gezien het feit dat de kennis van studenten over woonvormen en woonomgeving
wisselend was, kan de kwaliteit van de tags ook wisselend zijn. Aanbevolen wordt om de labeling nog een keer
na te lopen met inhoudsdeskundigen.
woonvorm individueel
Aanleunwoning
Levensloopbestendige woning

woonvorm gemeenschappelijk
2 Gemengd wonen
13 Gestippeld wonen

woonomgeving
12 Buurt(moes)tuin

16

3 Duurzamer maken van de wijk

13

Serviceﬂat

1 Kangoeroewoning

3 Looproutes

23

Woonzorgcomplex

5 Kleinschalig wonen

6 Mobiliteit en OV

25

2 Ontmoetingsplekken binnen

37

11 Ontmoetingsplekken buiten

53

Mantelzorgwoning
Moderne hofjes
Thuishuis
Woongemeenschap
Zorghotel

1 Straatmeubilair
12 Technologie
3 Verbinding privé-openbaar
Zorgvoorzieningen

Niet gescoord

150 Niet gescoord

samenwerking
Bewoners
Buurtbedrijf
Gemeente

doelgroep
3 Algemeen
13 Gehandicapten
8 Jongeren

Procesaanpak

32 Ouderen (vitaal)

Welzijn en maatschappelijk werk

13 Ouderen met zorgvraag

Woningcorporatie 30x

30

Zorgorganisatie en corporatie
Niet gescoord

105 Niet gescoord

72
21
9
60
5

6
61 Niet gescoord

22

3
23
19
6
54

conclusies
Individuele woonvormen
Alle types zijn minimaal eenmaal gescoord. Er zijn geen nieuwe types toegevoegd. Opvallend is hoe weinig
individuele woonvormen zijn gescoord. Dit kan te maken hebben met de focus van de prijsvraag op
bestaande wijken. De plannen richten zich vooral op het toevoegen van meer gemeenschappelijke
woonvormen en het herinrichten van de woonomgeving. Een andere verklaring kan zijn dat in de analyse
voorbijgegaan is aan alle elementen in de plannen, zodat alleen het belangrijkste element gescoord is. Als op
basis van huidige indeling getagd wordt is het mogelijk is dat er veel individuele woonvormen gemist worden.
Gemeenschappelijke woonvormen
Alle types zijn minimaal eenmaal gescoord. Er zijn geen nieuwe types toegevoegd. De omschrijving van
‘gemeenschappelijk wonen, woongemeenschap en cohousing’ is verwarrend omdat het onderscheid met de
overall benaming niet helder is. Voorstel is om voor dit type de term woongemeenschap te gebruiken. Dit
diﬀerentieert van het het moderne hofje, omdat daar niet gesproken wordt van een woongemeenschap. Als de
term woongemeenschap wordt gebruikt, zijn alle genoemde types bruikbaar als tag.
Woonomgeving
’Duurzamer maken van de wijk’ en ‘Technologie’ zijn als extra type toegevoegd. Er wordt een enkele keer
gescoord op bevorderen sociale cohesie en integratie. Deze scores zijn niet meegenomen in het overzicht.
Ontmoetingsplekken is vijf keer gescoord zonder aan te geven of het om binnen of buiten gaat. Deze score is
niet meegenomen in het overzicht. Bij het toekennen van tags zouden deze vijf plannen opnieuw bekeken
moeten worden en een nieuwe score moeten krijgen. Op deze onderdelen is goed gescoord. De onderdelen
zijn niet gelijksoortig en sluiten elkaar niet allemaal uit; zo is de buurtmoestuin ook een ontmoetingsplek
buiten. Maar omdat er wel naar deze onderdelen gezocht kan worden door de bezoekers van de website is het
advies om alle genoemde types uit de tabel als tag te gebruiken.
Samenwerking
Lastig bij deze score is dat het enerzijds gaat om de betrokken partijen in het plan, de partijen die ingediend
hebben en alle mogelijke combinaties die gemaakt worden. Het lijkt niet zinvol om deze indeling in de tags op
website te verwerken; ook omdat het gaat om nog niet gerealiseerde plannen en dus niet duidelijk is welke
partijen er daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Advies is daarom om deze labels niet te gebruiken als extra
zoekmogelijkheid op de site.
Doelgroep
Opvallend is dat er veel gescoord is op de algemene doelgroep, waar ouderen wel deel van uit kunnen maken.
Dit zal zeker samenhangen met de opgave voor bestaande wijken waar ook op dit moment een algemene
doelgroep woont. Er is ook veel gescoord op ouderen, maar dan met name op vitale ouderen. Plannen die
zich expliciet richten op ouderen met een zorgvraag zijn in de minderheid. De labels ‘ouderen’ en ‘algemeen’
sluit elkaar niet uit. Advies is om doelgroep indeling niet te gebruiken als extra zoekmogelijkheid op de site,
of alleen de afwijkende, kleinere categorieën zoals ouderen met zorgvraag, gehandicapten en jongeren,
waarbij vermeld wordt dat het gaat om een doelgroep waar speciﬁeke aandacht voor is.

