Slotervaart/Overtoomseveld

Osdorp

Communicatie en PR

Het stadsdeel Slotervaart/Overtoomseveld publiceerde in mei
2003 de nota ‘Zorgen voor de Toekomst’. Daarin is een visie op
zorgvernieuwing uitgewerkt in vijf woonzorgzones.
CareWest is de ontwikkelpartner van Far West voor de Delflandpleinbuurt en de Huygenslocatie.
Antaris gaat haar hoofdvestiging De Drie Hoven herontwikkelen.
Op de Huygenslocatie worden tussen de koop- en huurwoningen vier groepswoningen met elk zes plaatsen gebouwd voor
psychogeriatrische ouderen.

In de operatie Parkstad 2015 is Osdorp het verst gevorderd
met de vernieuwing. Een combinatie van nieuwbouw, vernieuwbouw, aanvullende voorzieningen en slimme technologie maken van dit stadsdeel een heuse Wijk met Toekomst.
Mensen met en zonder ‘makke’ kunnen hier samen wonen,
met de zorg en begeleiding die ze nodig hebben. Het gevolg:
een rijk geschakeerde samenleving.

E-mail nieuwsbrief

Onder-de-pannen

Noordstrook

In fase 1 wordt de Noordstrook in de Delﬂandpleinbuurt aangepakt. CareWest heeft voorgesteld om in dit gebied extra
aandacht te besteden aan doelgroepen uit de GGZ, ouderen
en verstandelijk gehandicapten. Juist de combinatie kan
meerwaarde opleveren. Het maakt een wooncarrière mogelijk
voor mensen die in toenemende mate zelfstandig kunnen
wonen.
Het CareWest programma voorziet in groepswonen Wibo’s
(wonen in beschermde omgeving) en Rowo’s (rolstoelwoningen). Er komt een uitgekiende combinatie van welzijnsruimten, activiteitencentra en zorgsteunpunten, waarin ‘carebreed’
samengewerkt wordt. Daarvan proﬁteren niet alleen de
cliënten van HVO Querido, IJlanden en Antaris. De hele Delflandpleinbuurt zal er plezier van hebben.

CareWest en Far West: samen sterk

In april 2004 hebben CareWest en de woningcorporatie Far
West een intentie-overeenkomst ondertekend. Hierin spreken
zij af om samen te werken in de vernieuwingsgebieden in de
Westelijke Tuinsteden. Far West is opgericht door de Amsterdamse woningcorporaties De Key, Het Oosten, Rochdale
(voorheen Patrimonium) en Zomers Buiten, en heeft het
grootste aandeel in Parkstad 2015. De corporatie heeft de
speciale opdracht om de komende 15 jaar vorm en inhoud te
geven aan de ambitieuze vernieuwing. Far West investeert in
mensen, gebouwen en omgeving vanuit een integrale visie op
het gebied.
In de intentie-overeenkomst worden 11 samenwerkingsgebieden benoemd met bijbehorende aantallen zorgwoningen,
dienstencentra en zorgsteunpunten. Bovendien zijn uitgangspunten voor de projectontwikkeling afgesproken, zoals een
betaalbare huur voor sociaal maatschappelijk onroerend goed
op basis van een sociaal rendement van 6%.

Aan de Zoelenkerkstraat is de woningcorporatie AWV in 2004
gestart met de bouw van het complex Onder-de-Pannen.
Dit concept is samen met CareWest ontwikkeld. AWV is een
corporatie met een uitgesproken maatschappelijke visie op
wonen. Ze ziet het als haar verantwoordelijkheid om ook senioren en mensen met een handicap te huisvesten. Een ideale
samenwerkingspartner voor CareWest dus.
Onder-de-Pannen is een mix van woontypen en voorzieningen: appartementen en stadswoningen, koop- en huur,
Rowo’s, Wibo’s en groepswoningen voor verstandelijk gehandicapte jongeren, een paramedisch centrum en een zorgsteunpunt annex ontmoetingsruimte. In het hele complex
zitten domotica-voorzieningen. In de buurt zijn winkels, een
stadspark, een kinderboerderij en een cultureel centrum.
Van de vele voorzieningen kunnen alle buurtbewoners
gebruik maken. Alles in het complex is gericht op comfort, veiligheid en het welzijn van de bewoners en op mogelijkheden
om met elkaar in contact te komen. Dat is tegelijk gewoon en
heel bijzonder.
De woningen waren binnen de kortste keren verkocht. Medio
2005 kunnen de eerste bewoners er hun intrek nemen. De
actieve dragers van dit project zijn Amstelrade, De kleine
Johannes (DkJ) en Antaris. Er is een folder uitgegeven over dit
spraakmakende project.

Serviceboulevard Parkrand

Aan de Wolbrandtskerkweg, in de ﬂats De Drie Wachters van
Het Oosten, zal een heuse Serviceboulevard ontstaan. In een
bestaande woonwijk komen groepswoningen, een zorgsteunpunt met ontmoetingsruimte en een gezondheidscentrum.
Het begon allemaal met een initiatief van CareWest om
‘goede buren’ te vinden voor het ontmoetingscentrum.

Geuzenveld Slotermeer

Bos en Lommer – Kolenkitbuurt

Het stadsdeel Geuzenveld Slotermeer heeft in 2004 voor de
gebieden Geuzenveld Zuid en Buurt 5 een vernieuwingsplan
gepresenteerd. CareWest had hiervoor programmavoorstellen
ingediend met de volgende uitgangspunten:
1. Kwaliteit en ﬂexibiliteit
2. Design for All – toegankelijkheid
3. Woonkeur als standaard met het oog op aanpasbaarheid
van alle woningen
4.. Speciale woningen voor burgers met een zorgvraag
(3,8% van het inwoneraantal)
5. Dienstencentra en zorgsteunpunten op geschikte locaties
6. Combinaties zorg en welzijn, bevordering van de één-loketgedachte

Het stadsdeel Bos en Lommer heeft in 2003 een vernieuwingsplan gepresenteerd. Het stadsdeel heeft CareWest
gevraagd om trekker te zijn voor het programma voor zorg en
welzijn in de Kolenkitbuurt. De doelstelling is dat deze hele
buurt wordt ingericht als zorgvriendelijke wijk.

Het stadsdeel heeft diverse elementen overgenomen in de
vernieuwingsplannen.
In deze gebieden werkt CareWest behalve met het stadsdeel
intensief samen met Far West, Woonzorg Nederland, Ymere,
AWV en Eigen Haard.
De uitvoering van het vernieuwingsplan zal nog wel de
nodige aandacht vragen. Een belangrijk aandachtspunt is het
vergroten van de sociale cohesie in de buurt. Dat betekent onder andere: investeren in de bewoners en de bestaande bouw.
Het vraagt ook om samenhang tussen ‘de stenen’, de functies
en de activiteiten in de nieuwbouw. Dwars door traditioneel
gescheiden sectoren (wonen, onderwijs, dienstverlening, horeca etc.) heen. Een integrale aanpak is gewenst, evenals een
naar buiten gerichte architectuur.

Geuzenveld Zuid

In Geuzenveld Zuid is een aantal zorgwoningen voor ouderen
gepland. IJlanden wil in dit gebied haar vestiging Bazelhoff
herontwikkelen, met 22 units groepswoningen voor verstandelijk gehandicapten.
De bouw van een dienstencentrum in Geuzenveld Zuid is pas
voorzien in de tweede uitvoeringsfase. CareWest vindt het
niet wenselijk dat er bij de vele zorgwoningen pas jaren later
een welzijnsvoorziening komt. Over een oplossing voor dit
probleem zijn de betrokken partijen nog in overleg.

Ook in 2004 werd de gratis digitale nieuwsbrief Met Zorg
Vernieuwen weer goed gelezen, getuige de vele positieve
reacties en downloads vanaf de sites www.kenniscentrumouderen.amsterdam.nl en www.antaris.nl. Er zijn zo’n 1000
vaste abonnees.
Het kostte weinig moeite om tien nummers vol te krijgen.
CareWest heeft altijd veel te melden!

De Kolenkit

Buurt 5

Hier is het Confuciusplein het eerst aan de beurt. Samen met
Far West, Ymere en Woonzorg Nederland wordt gewerkt aan
zorgwoningen en voorzieningen op het Confuciusplein. Een
kwaliteitsimpuls kan de gezelligheid weer terug brengen.
De huidige vestiging Gerhardhuis van Antaris zal worden
herontwikkeld.

Het geheim van het buurtzorgteam

Het buurtzorgteam is één van de concepten van CareWest
om wijken levensloopbestendig te maken. De CareWest-aanbieders werken in buurtzorgteams samen om een zo groot
mogelijke doelgroep te bedienen. Die samenwerking strekt
zich ook uit tot vrijwilligers, mantelzorgers en waar mogelijk
cliënten zelf. Het streven is een win-win situatie voor alle
betrokkenen.
In enkele buurten werken al buurtzorgteams van Antaris
vanuit een zorgsteunpunt. Elders in Amsterdam doet Amstelrade dat voor rolstoelers met een grote zorgvraag. Op andere
locaties zijn buurtzorgteams in voorbereiding.
Enkele ervaringen met de buurtzorgteams:
”Het steunpunt ligt in de wijk, dus mensen komen makkelijker bij ons langs voor vragen. Wij luisteren, bemiddelen en
verwijzen, ook al heeft het niets met zorg te maken.”
“Het is kleinschalig, herkenbaar en vertrouwd. De bewoners
zien steeds dezelfde gezichten”.
“Geen nee verkopen en antwoord geven op vragen.”
“Achter elke deur speelt een ander verhaal”.

De ﬂat Leeuw van Vlaanderen draagt om begrijpelijke redenen de bijnaam Kolenkit. Dit bijzondere gebouw staat pal op
de Ring A10, misschien wel de drukste snelweg van Nederland. Met 100 km per uur raast het verkeer vlak langs de ontbijttafel van de bewoners. Je kunt nog net niet zien wat men
op de boterham smeert. De rustige achterkant ligt prachtig
op het Westen. Het uitzicht aan de voorkant is super stedelijk:
de snelweg, de skyline van de binnenstad, het luchtverkeer.
Juist vanwege die drukte voor de voordeur kan het voor psychogeriatrische ouderen aantrekkelijk zijn om hier te wonen.
Ook andere burgers die aan huis gebonden zijn, genieten
meestal meer van drukte voor de deur dan van een park.

Woondag Osdorp
Hieruit ontstond een nauw contact met het gezondheidscentrum, de maatschappelijke dienstverlening Sezo, de huisartsen
en de apotheek. Stadsdeel Osdorp stelde extra geld beschikbaar naar aanleiding van een gezamenlijk ingediend plan.

Op 30 oktober 2004 zijn alle projecten en plannen in Osdorp
gepresenteerd in en rond De Meervaart. Gratis bussen reden
langs alle bouwlocaties en wijken. Er was veel belangstelling
voor de vele nieuwbouwprojecten in ontwikkeling. De CareWest stand op deze Woondag werd druk bezocht.

Osdorp Midden Noord

Kaart CareWest

Naast het nieuwe ontmoetingscentrum Joannes de Deo en de
nieuwbouw van het Leo Polakhuis (beide Antaris), wordt de
pilot Domotica-buurtzorgteam uitgevoerd (z.o.z.).
Aan de zuidzijde van de wijk komt het Activiteiten-/trainingscentrum voor gehandicapten Vrankendijke (Amstelrade). De
ontmoetingsruimte van dit centrum krijgt ook een buurtfunctie. CareWest onderzoekt de mogelijkheden van een dienstenwinkel op deze locatie. Daarmee kunnen twee vliegen in één
klap geslagen worden: zinvolle dagbesteding voor de cliënten
van CareWest en service aan huis voor de bewoners.
Aan de Osdorperban worden volgens het ‘Park de Meerconcept’ 30 rolstoelwoningen met een zorgsteunpunt gerealiseerd voor cliënten van Amstelrade.
De zorgwoningen en voorzieningen in Osdorp zijn primair bedoeld voor de cliënten van Antaris, AGO, Amstelrade en HVO
Querido. Maar ook hier zal het brede aanbod van voorzieningen absoluut een verrijking voor de buurt zijn.

In ontwikkeling: Osdorp De Punt

Ymere en stadsdeel Osdorp hebben opdracht gegeven voor
het vernieuwingsplan De Punt. CareWest heeft via een
gemengde werkgroep input gegeven voor dit plan. Het is een
mooi vooruitzicht om samen met de partners ook van dit deel
van Osdorp een zorgvriendelijke wijk te maken.

In de planvorming en de samenwerking speelt de plattegrond
van Amsterdam Nieuw West een grote rol. De werkwijze is
zoals dat heet ‘gebiedgericht’. Daarom heeft CareWest een
kaart van het gebied uitgebracht op A-3 formaat, waarop alle
31 vestigingen van de CareWest deelnemers op 20 locaties
staan ingetekend.

Excursie Samen Werking

CareWest heeft ook in 2004 weer een werkexcursie georganiseerd voor alle samenwerkingspartners. In een volle bus zaten
deelnemers vanuit acht corporaties, vier stadsdelen en de
centrale stad, het zorgkantoor, gebruikersorganisaties, aanbieders van zorg en welzijn en andere careverbanden.
In Bilthoven, Oudewater en Hilversum werden interessante
en vernieuwende projecten bezocht. Ondertussen draaide de
netwerkmachine de hele dag op volle toeren. Dat is ook een
belangrijke nevendoelstelling van de CareWest excursie.
De excursiemap droeg de titel Samen Werking. Die titel
onderstreept het belang van Samen Werken aan integrale
doelen.
CareWest was blij met het gemiddelde rapportcijfer dat de
deelnemers aan de excursie gaven: 8,1.

CareWest

2004 in kaart
Zorg in de wijk maakt
Amsterdam rijk

Visie CareWest
Kanslampjes

Zodra CareWest hoorde dat de ﬂat Leeuw van Vlaanderen
zou worden gerenoveerd met bijplaatsing van een lift, gingen
de ‘kanslampjes’ branden. In zeer korte tijd werd een advies
aan Far West geschreven: Maak een ‘hofje op niveau’ van een
derde deel van de 180 meter lange ﬂat. Oftewel, maak rond
één portiek iets speciaals voor de burgers met een zorgvraag
uit deze buurt. Iets dat past bij de 21e eeuw, iets nieuws tussen
de gewone bouw, juist op deze bijzondere plek.
Far West pakte deze uitdaging meteen op. Niet omdat het
winstgevend zou zijn, integendeel. Zo’n wijziging op een
moment dat de plannen al in een vergevorderd stadium zijn
is lastig. Sociale verhuur van groepswoningen in plaats van
verkoop van marktwoningen is, ondanks de huidige slapte op
de koopwoningmarkt, bepaald niet lucratief. Maar inhoudelijk
en vanuit haar eigen visie vond Far West dit een interessante
uitdaging die serieuze bestudering verdiende.
Dus gaf Far West de architect Dirk van Gestel een extra opdracht.

Goed ontwerp

De architect is er in geslaagd een goed ontwerp te maken
voor het ‘hofje op niveau’. Daarbij is gebruik gemaakt van het
Programma van Eisen van CareWest. Een deskundige inzake
groepswonen PG van Antaris gaf tal van nuttige aanwijzingen
voor het ontwerp.
Na de renovatie zou een deel van de ﬂat Leeuw van Vlaanderen bestaan uit 18 Wibo’s en vier groepswoningen voor elk zes
psychogeriatrische (PG) ouderen, cliënten van Antaris. De buitenkant van de ﬂat wordt voorzien van een glazen vliesgevel,
tegen lawaai en stank vanaf de A 10.
De ontmoetingsruimte van de Wibo’s wordt gevestigd in de
IJlanden-vestiging in de Foyer.
Helaas heeft FarWest medio 2004 moeten besluiten om af
te zien van de PG-groepswoningen in deze ﬂat. Het bleek op
korte termijn niet mogelijk om aan de eisen van de brandweer te voldoen. De 18 Wibo’s gaan wel door.
Er worden nu zes PG-woningen gerealiseerd in de Ringspoorzone verderop in de Kolenkitbuurt. Daar komen ook 34 Wibo’s
en een Zorgsteunpunt-plus.

CareWest wil een integraal en vraaggestuurd aanbod van
zorg en diensten realiseren. Doelen voor de cliënt zijn zelfstandigheid, participatie en kwaliteit van leven. Om dat te
bereiken hebben vijf aanbieders hun ontwikkelactiviteiten
gebundeld in CareWest.
CareWest geeft vorm aan de volgende concepten:
• adequate zorg aan huis
• geschikte woningen (aanpasbaar en veelvormig: gewoon,
beschut, groepswoningen)
• een gevarieerde en toegankelijke wijk (Design for All);
wonen en zorg zijn gescheiden.
• dienstencentra en zorgsteunpunten bieden een gegarandeerd 24-uurs aanbod van zorg en welzijn en maken
participatie mogelijk.

De ﬂat als Wibo
Flats hebben vaak een slechte naam. De makelaar spreekt
dan ook liever over appartement. Overal in Nederland breken
corporaties zich het hoofd over de vraag hoe ze van de ﬂats
af komen. De ﬂat is dus een probleem. Maar misschien kun je
het ook anders bekijken: de ﬂat is een oplossing.
Het tweede leven voor de ﬂat is de beschermde woonomgeving. Dat bewijzen experimenten in enkele ﬂats van de
corporatie SSW in Bilthoven. Kort samengevat is daar het
volgende gedaan:
• 240 woningen gerenoveerd en opgeplust
• glazen vliesgevel aangebracht
• voordeurdorpel verwijderd
• een vierkamerwoning (85 m2) op de begane grond omgezet
in een ontmoetingsruimte en zorgsteunpunt
• de vuilstortkokers omgebouwd tot oplaadpunten voor de
scootmobiel.
Et voilà: de ﬂat is klaar voor beschermd wonen. Bewoners zijn
zeer enthousiast. Er is een wachtlijst.
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CareWest 2004 in kaart

Samen de wijken verrijken

CareWest wil dat burgers met een beperking in Amsterdam Nieuw West zo gewoon mogelijk kunnen leven.
Dus ook: participeren in de maatschappij. Daarvoor zijn levensloopbestendige en aangepaste woningen
nodig. In en rond die woningen moeten mensen de zorg, hulp en aandacht kunnen krijgen die ze nodig
hebben. Daarvoor zijn ontmoetingscentra en zorgsteunpunten nodig. Zorg in de wijk betekent ook dat

Geuzenveld Slotermeer

Bos en Lommer- Kolenkitbuurt

1 Het Confuciusplein

3 Henriëtte Roland Holststraat

Het Confuciusplein moet weer een ‘bruisend hart’ van de buurt
worden. Dat wil men bereiken door het realiseren van:
• een dienstencentrum
• een tweedelijnszorgcentrum en fysiotherapie
• 35 Wibo’s, 5 Rowo’s en groepswoningen met 30 units voor
cliënten van HVO Querido
Samenwerking met Far West, Ymere, Woonzorg Nederland en
Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer.

In Slotermeer wonen veel ouderen. Antaris heeft daarom een
nieuw zorgsteunpunt aan de Henriëtte Roland Holstlaan gerealiseerd, in een bestaand buurtpunt van het stadsdeel. Samenwerking met onder andere buurtbeheer en politie geeft grote
voordelen!

5 Flat Leeuw van Vlaanderen

• 18 Wibo’s, ontmoetingsruimte bij IJlandenvestiging Foyer
Samenwerking met Far West.

4 Geuzenveld Zuid

2 Korte verfdoos

Het CareWest programma omvat onder andere:
• 150 Wibo’s
• dienstencentrum
• twee zorgsteunpunten
• 20 groepswoningen

grondige renovatie en plaatsing van liften kunnen daar onder
andere 20 Wibo’s, vier Rowo’s en een ontmoetingsruimte gerealiseerd worden.

Op initiatief van Far West overlegt CareWest over renovatie
van 96 woningen aan de Lodewijk van Deijsselstraat. Na een

voorzieningen en personeel uit de intramurale instellingen naar de buurt moeten worden gebracht. Een
combinatie van gezondheidszorg en algemene welzijnvoorzieningen blaast oude wijken nieuw leven in.

2

De stedelijke vernieuwing in Amsterdam West biedt vele kansen om levensloopbestendige wijken waar
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te maken. De deelnemers in CareWest grijpen deze kansen sinds 2001 met beide handen aan. Dankzij een
buurtgerichte en gezamenlijke inzet worden de buurten levendig en verbetert de sociale cohesie. Dat
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maakt de wijken in Amsterdam Nieuw West rijker. Het worden, zoals corporatie De Key zo treffend zegt:
‘buurten om te blijven’.

3

5

1

Kijk op de kaart en zie wat er in 2004 in grote gezamenlijkheid is bedacht en tot stand gebracht.
(Genoemde projecten en getallen zijn een momentopname. Plannen kunnen nog wijzigen.)

Samenwerking
CareWest pleit voor PPS: Privaat Publieke Samenwerking.
Onder het motto: niemand kan het alleen. Samenwerking
tussen publieke en private partijen is hard nodig en levert ook
veel op. De Stedelijke Vernieuwing zelf is daar een voorbeeld van.
CareWest zoekt actief naar samenwerking met de woningcorporaties. Goed en geschikt wonen is immers de basis van de
levensloopbestendige wijk en moderne zorg. In de stedelijke
vernieuwing in West (Parkstad 2015) zijn tien corporaties actief.
CareWest werkt met allen samen.
Hetzelfde geldt voor de vier betrokken stadsdelen, de centrale
stad en het Zorgkantoor. Zonder hun inzet en ondersteuning
komt het niet voor elkaar. Het thema Zorgvriendelijke wijken
staat inmiddels ook bij deze partners goed op de agenda.
Steeds meer trekt CareWest ook samen op met gezondheidscentra, paramedici etc.
Ten slotte wordt binnen CareWest zelf nauw samengewerkt.
Maandelijks vergadert de Programmagroep over inhoudelijke
zaken. De vijf deelnemers bundelen hun deskundigheid en
ambities samen in vernieuwende plannen. In concrete projecten
worden integrale buurtzorgteams voorbereid. De deelnemers
gebruiken elkanders faciliteiten (gebouwen, producten/diensten, specialiteiten et cetera).
Bij samenwerking stelt CareWest de implementatie van beleid
voorop. Concrete doelen stellen, kansen grijpen en verbindingen
leggen, dat zijn de sleutels voor succes.

CareWest met cliënten in gesprek
Op 22 juni 2004 sprak de Programmagroep van CareWest
met de Amsterdamse Bundeling Consumenten Zorgvoorzieningen (ABCZ) over de ‘loketten’ in en naar de zorg. Enkele
conclusies:
• Het zorgloket moet onafhankelijk van de aanbieders blijven
(Cosbo).
• Onafhankelijkheid zegt me niets, het gaat erom dat ik goed
geholpen word (OAR Slotervaart).
• Om cliënten optimaal te kunnen bedienen, hebben we
direct contact met hen nodig (Antaris).
• Onze mobiele bus is de beste manier om de informatie in de
buurt te brengen (Osdorp).
• De overheid moet onafhankelijke informatie aanbieden
over het totale beschikbare zorgaanbod. Het cont[r]act
over de daadwerkelijke zorgverlening is een zaak tussen
zorgaanbieder en cliënt. Die twee lijnen moeten gescheiden
zijn (CareWest).
In december werd opnieuw een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Ditmaal was het thema ‘Wonen, zorg en welzijn
voor allochtone bewoners’. Ook nu was de opkomst groot.
Helaas was er niet veel belangstelling van de groep waarom
het deze avond ging: allochtonen.
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7 Huygensterrein

Op het Huygensterrein bouwt Far West vier groepswoningen
voor psychogeriatrische (PG) cliënten van Antaris.

17 O1: Serviceboulevard
Parkrand

8 De Drie Hoven

Wachter 1:
• 50 Wibo’s
• ontmoetingscentrum met
zorgsteunpunt
• vier groepswoningen voor
psychogeriatrische cliënten
(Antaris)

De Antaris-locatie De Drie Hoven wordt herontwikkeld.
Een groep cliënten van IJlanden vindt gedurende de renovatie
van hun woning tijdelijk onderdak in een leegstaande vleugel
van De Drie Hoven.
Cliënten van AGO gaan in De Drie Hoven helpen bij het bedden opmaken.
Antaris heeft in februari 2004 een Servicebureau gevestigd op
de begane grond van De Drie Hoven.
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9 Noordstrook Delﬂandpleinbuurt
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Wachter 2:
Gezondheidscentrum (SAG), Maatschappelijke Dienstverlening (Sezo), apotheek, huisartsen.

9

Samenwerking met Het Oosten en Stadsdeel Osdorp.

16 Dienstenwinkel

Naast het Activiteitencentrum Vrankendijke willen AGO,
HVO-Querido, Amstelrade en Antaris een Dienstenwinkel
realiseren. In dit concept gaan vrijwilligers en cliënten van
deze organisaties allerlei diensten aan huis leveren. Bijvoorbeeld kranten en ﬂessen ophalen, klussen of boodschappen
doen. Dit voorziet in een behoefte van bewoners van Osdorp
Midden Noord. Daar worden namelijk wel veel zorgwoningen
en welzijnsvoorzieningen ontwikkeld, maar de winkels zijn
grotendeels verdwenen.

15 Pilot domotica

In het najaar van 2004 is een proefproject ‘Alarmering +’ gestart voor 100 bewoners/huishoudens in bestaande woningen in de omgeving van het ontmoetingscentrum Joannes de
Deo. Met moderne draadloze alarmeringsapparatuur kunnen
de bewoners een nood- of serviceoproep doen. Het systeem
voorziet tevens in inbraak- en brandsignalering. Met de apparatuur kunnen de bewoners bijvoorbeeld ook de verlichting
en de deuropening besturen. De proef duurt tot eind 2006.
Het is een samenwerkingsproject van CareWest (Antaris),
Alarmering Thuiszorg Amsterdam en de woningcorporaties
AWV en Het Oosten. Financiële steun komt van het ministerie
van VROM, de provincie, de gemeente en ex-ziekenfondsen.

• 34 Wibo’s
• een zorgsteunpunt
• zes groepswoningen PG
Hier wil het stadsdeel een gezondheidscentrum realiseren.
Samenwerking met Far West en Stadsdeel Bos en Lommer.

Slotervaart / Overtoomseveld

Osdorp

Uit een folder van Antaris over het wonen in PG-woningen:
’De mensen wonen in vier groepen van elk zes bewoners.
Elke groepswoning heeft een eigen voordeur en een gemeenschappelijke woonkamer met keuken. De bewoners hebben
ieder een eigen zitslaapkamer. Onder volledige begeleiding
van de groepsbegeleider doen mensen zelfstandig het huishouden. Er wordt gekookt, de was gedaan, gekletst, televisie
gekeken, spelletjes gedaan en er worden boodschappen gehaald. Kortom: het gewone dagelijkse leven gaat in de groepswoning zoveel mogelijk door ondanks de dementie waaraan
de bewoners lijden.’

6 Ringspoorzone

‘Bijzonder normaal in de Noordstrook’. Zó kunnen cliënten van
HVO Querido, Antaris en IJlanden in de toekomst in dit deel
van de Delﬂandpleinbuurt wonen. Er komen:
• 43 woningen in beschermde omgeving (Wibo’s) ( ouderen,
GGZ, verstandelijk gehandicapten,)
• 4 groepswoningen van 7 units (GGZ)
• Dagactiviteitencentrum GGZ
• Zorgsteunpunt met buurtontmoetingsruimte.
In een volgende fase wordt dit aangevuld met:
• een ontmoetingscentrum gecombineerd met een gezondheidscentrum
• 160 Wibo’s
• 20 groepswoningen
• 15 rolstoelwoningen (Rowo’s).

10 Zorgsteunpunt Belgiëhof

Nieuw Sloten is geen ouderdeel van de vernieuwingsoperatie Parkstad 2015. Toch ziet CareWest hier wel kansen voor
samenwerking en uitbreiding van voorzieningen. In Belgiëhof
wonen veel ouderen. Voor hen komt tussen de bestaande
seniorenwoningen een zorgsteunpunt van Antaris.
Samenwerking met Eigen Haard.

10
14 Onder-de-pannen

• 23 Rowo’s met apart ontmoetingspunt
• 25 Wibo’s
• twee groepswoningen verstandelijk gehandicapten
• paramedisch centrum
• zorgsteunpunt + ontmoetingsruimte
(Zie ook ommezijde)

13 Park de Meer concept

Aan de Osdorperban komen 30 rolstoelwoningen met een
zorgsteunpunt voor cliënten van Amstelrade. In dit concept is
de scheiding van wonen en zorg in optima forma gerealiseerd.
Dwars door het reguliere aanbod van wonen, zorg- en dienstverlening heen, wordt op wijkniveau datgene geboden wat de
cliënten wensen en nodig hebben.
Samenwerking met Ymere en Stadsdeel Osdorp.

11 Activiteitencentrum Vrankendijke

In nauw overleg met Ymere en stadsdeel Osdorp is besloten
een activiteiten-/trainingscentrum te ontwikkelen in Osdorp
Midden Noord. Het activiteitencentrum is primair bestemd
voor cliënten van Amstelrade en AGO, maar zoals u mag verwachten van CareWest wordt het ‘carebreed’ ontwikkeld. Dit
betekent dat sterk rekening wordt gehouden met de buurt en
dat dubbelgebruik door andere doelgroepen wordt nagestreefd. Ook zoekt CareWest naar een goede koppeling met
de achtergelegen Brede School (El Amien).
Tegenover Vrankendijke wordt de Dierenweide Osdorp (AGO)
gemoderniseerd. 12

