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Een veilige, beschermde 
hof met poorten die
 ‘s nachts gesloten 
kunnen worden.

In de wagenschuur 
staan voertuigen om te 
delen: scootmobielen en 
een duofiets, en wellicht 
een electrische tuktuk.

In de Bourgondische 
woonkeuken en de 

gedeelde wasruimte 
kan men gezellig samen 

koken en eten, 
of een praatje maken bij 
een kopje koffie terwijl de 

was draait....

Kenmerkend zijn 
voordeuren én 

leefruimten aan de 
hof ,waar spontaan 

ontmoetingen kunnen 
plaatsvinden.

langsdoorsnede met rechts het bestaande woongebouw Aïda zorggeschikte
benedenwoningen 

bovenwoningen met 
een tuinkamer op de bg

de hoeve brengt een karakteristieke gebouw-
vorm uit het oorspronkelijke Neerbeek terug 
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d’n Spaanse HaofB zelfstandig wonen maar niet alleen:

Thuis in de wijk



Een Leefabonnement naar keuze en behoefte, gekoppeld aan de wijk

Lang, gelukkig en gezond in je vertrouwde omgeving 
kunnen blijven wonen, dat klinkt vanzelfsprekend. Maar 
voor veel kwetsbaren, zorgbehoevenden, of mensen uit 
een lagere sociaal-economische klasse, is het dat niet. 
Het doolhof van systemen en wet- en regelgeving in 
de zorg is ingewikkeld en leidt tot een onoverzichtelijke 
situatie. Met als gevolg onzekerheid over de toekomst 
en veel stress bij een toch al kwetsbare groep 
wijkbewoners. Om dit te kunnen veranderen moeten we 
anders gaan denken en doen. Care2Share beoogt een 
vernieuwend, integraal woon-, zorg- en wijkconcept. 
Hierbij redeneren we primair vanuit de bewoner, de 
mens. Hoe fijn zou het zijn als je, wanneer je ouder 
wordt, een toegankelijke woning en dienstverlening 
kunt krijgen in je eigen vertrouwde wijk, passend bij je 
persoonlijke situatie? Zonder de kopzorgen over hoe 
dat geregeld is, met wie je dat moet regelen én dat het 
uiteindelijk ook écht geregeld is? Vanuit die wens is 
Care2Share ontstaan; een abonnement op goed leven.

Jelle, 22 jaar, student economie aan de RUG
Jelle was al een tijd op zoek naar een kleine, betaalbare woonruimte in de Oosterparkwijk. 
Nadat Jannie haar woning liet splitsen kon Jelle haar bovenverdieping betrekken aan de 
Zonnebloemstraat. Jelle doet regelmatig boodschappen voor Jannie en helpt haar met de 
administratie. Jannie kookt dan een maaltijd voor beiden.

Gerard, 81 jaar, zwaar zorgbehoevend 
Gerard had steeds meer zorg nodig, maar wilde graag in de wijk blijven wonen. Gelukkig 
kon hij naar een nieuwe mantelzorgwoning in de Florabuurt verhuizen. Zijn achtertuin 
grenst aan de achtertuin van zijn dochter. Gerard heeft boven een logeerverblijf waar zijn 
andere kinderen en kleinkinderen regelmatig komen logeren. Ook mogen hier mensen 
logeren waarvan familieleden in het UMCG verblijven.

Anna, 39 jaar, mantelzorger en moeder
Anna vindt het belangrijk om met haar gezin dicht bij haar vader te wonen. Omdat het 
zorgen voor haar vader veel tijd kost, heeft ze via het Leefabonnement huishoudelijke 
hulp voor zichzelf ingeschakeld. Anna’s woning is door een flexibel bouwsysteem in 
de toekomst om te bouwen tot meerdere appartementen en is voorzien van slimme 
technieken. Frank, haar zoon, krijgt pianoles in de muziekkamer aan de Zaagmuldersweg.

Peter, 51 jaar, alleenstaand en werkloos
Sinds Peter zijn woning heeft laten splitsen en er een nieuwe bewoner op de verdieping is 
gekomen, voelt hij zich minder eenzaam. Hij gaat regelmatig naar het Ambachtshuis om 
ervaring op te doen in houtbewerking. Met het Leefabonnement kan hij gebruik maken van 
laagdrempelige voorzieningen en weet hij waar hij terecht kan als hij later zorgbehoevend 
wordt. Hierdoor maakt hij zich geen zorgen meer over de toekomst.

Care2Share: een abonnement op goed leven Oosterparkwijk Groningen
Een doolhof van wet- en regelgeving zorgt 
voor onduidelijkheid en stress bij kwetsbaren

Altijd inzicht in het Leefabonnement, zelf de regie houden

Structuur en duidelijkheid voor een gezonder 
en zorgelozer leven: het Leefabonnement

Het Leefabonnement is ook voor andere wijkbewoners waardevol, 
met en zonder zorgbehoefte

WONING HUIDIGE BEWONER

WONING NIEUWE BEWONER

UITBREIDING, ZORGGESCHIKTE WONING GELIJKVLOERS

WONING HUIDIGE BEWONER

WONING NIEUWE BEWONER

Leefabonnement Mijn overzicht

5 dagen tot je nieuwe bundels ingaan

waar kan ik je mee helpen?

Mijn Leefabonnement
Jannie

Mijn financiële overzicht Instellingen Contact

Log uit

bekijk hier je verbruik >

laatst gemeten gebruik
27-09-2017

tegoed van 100

zo is je bundel ingesteld >

bekijk hier je verbruik >

laatst gemeten gebruik
27-09-2017

tegoed van 100

zo is je bundel ingesteld >

bekijk hier je verbruik >

laatst gemeten gebruik
27-09-2017

tegoed van 100

zo is je bundel ingesteld >
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LEEFCONSULENT

Jannie, 78 jaar, licht zorgbehoevend 
Jannie is een geboren en getogen Oosterparker. Ze woont er graag, 
dicht bij haar familie. Hoe het verder moet als het moeilijker wordt om 
zelfstandig te blijven wonen, weet ze nog niet. Het doolhof van systemen 
en wet- en regelgeving in de zorg is ingewikkeld en leidt tot een 
onoverzichtelijke situatie, onzekerheid over de toekomst en stress. 
Jannie krijgt een uniek, op maat gemaakt ‘Leefabonnement’. De WIJ 2.0 
leefconsulent regelt via het Leefabonnement dat Jannie de juiste zorg, 
ondersteuning, producten en diensten krijgt en maakt afspraken met 
alle leveranciers. Jannie wil graag gelijkvloers gaan wonen en heeft er 
voor gekozen om haar woning te laten transformeren tot pluswoning. 
Haar woning wordt gesplitst en de onderste laag van de woning wordt 
zorggeschikt gemaakt. De bovenverdieping, met een separate entree, 
wordt nu bewoond door de student Jelle.

De leefsconsulent maakt een abonnement op 
maat en ondersteunt en ontzorgt
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OOSTERPARKFONDS

ZORGBEHOEVENDELEEFCONSULENT

abonnementsgeld

Leefabonnement

investeringen in de wijk Ambachtshuis

pluswoningen

collectieve voorzieningen

Zvw
Wlz

huur
subsidies

Wmo
Jeugdwet

Participatiewet
eigen bijdrage

leveringen

leveringen

Met het Leefabonnement neem je zelf de regie over 
je situatie en kwaliteit van leven. Hierbij word je 
ondersteund en geadviseerd door een onafhankelijke 
en persoonlijke leefconsulent. Bestaande wet- en 
regelgeving wordt optimaal ingezet en beter en 
helderder georganiseerd. De leefconsulent brengt zo 
de diensten en openbare voorzieningen vanuit de wijk 
dichterbij. Vanuit het Leefabonnement worden parallel 
aanpassingen en verbeteringen in de wijk doorgevoerd 
zoals het zorggeschikt maken van woningen, het 
realiseren van openbare voorzieningen zoals een 
Ambachtshuis en het investeren in een uitnodigende 
openbare ruimte. De inkomsten uit het Leefabonnement 
komen terecht in het ‘Oosterparkfonds’. Vanuit dit 
fonds kunnen de benodigde investeringen geheel 
worden gefinancierd en is ook op lange termijn sprake 
van een haalbare businesscase. De organisatie 
achter de leefconsultent, WIJ 2.0, zorgt voor de 
juiste verdeling van het abonnementsgeld over de 
diverse zorgleveranciers, verzekeraars, gemeente en 
woningcorporaties.

Oosterparkwijk Groningen

Financieel overzicht van het Leefabonnement

De huidige geldstromen van wonen en zorg, 
zorgen voor versnippering, onduidelijkheid en stress

Via het Leefabonnement regelt de leefconsulent een optimale 
en heldere organisatie van financiën, zorg en ondersteuning

Geldstroom en financiering pluswoning

Ankerpunten en hotspots

ankerpunten Oosterparkheem en Ambachtshuis
collectieve functies in hoekpanden

collectieve ruimtenOOSTERPARKFONDS

Pluswoningen en nieuwe woonzorgconcepten 
in de wijk

pluswoningen

ontwikkelvlakken meergeneratiewoningen

stadshamrikken (nieuw)

bestaand groen

stadshamrik Ambachtshuis

landschappelijke structuur

Betere verbindingen door en met de wijk

Stadshamrikken binnen verbindende 
groenstructuur

Geldstroom en financiering Ambachtshuis

Geldstroom en financiering collectieve ruimten

nieuwe fietsroutes
nieuwe busverbinding

bestaande en nieuwe fietsroutes
bestaande en nieuwe busverbinding

huurderskortingabonnement tegoed

huur

huur

€50,-

€50,- €50,-

€450,-

€450,-

OOSTERPARKFONDS
€700,-

€150,-

woningcorporatie

investeringen in de wijk

NIEUWE BEWONER

HUIDIGE BEWONER

opbrengsten uit verkoop van in 
Ambachtshuis gemaakte artikelen

50%

25%

25%

OOSTERPARKFONDS

GEMEENTE

HUUR 
MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENING

huur
subsidies

Wmo
Zvw
Wlz

Jeugdwet
Participatiewet
eigen bijdrage

Care2Share: een abonnement op goed leven

rekenvoorbeeld gebaseerd op gemiddelde huurprijs woningcorporatie Nijestee  (€450,-)

WONING ZORGBEHOEVENDEGEZINSWONING

GASTENVERBLIJF

Leefabonnement Mijn overzicht

rollator

huur woning Zonnebloemstraat

huurderskorting woning Zonnebloemstraat

Ambachtshuis

hobbykamer

huishoudelijke hulp

€ 129,00

€ 450,00

€ 12,00

€ 14,50

€ 180,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 450,00

€12,00

huur woning Zonnebloemstraat

huurderskorting woning Zonnebloemstraat

Ambachtshuis

27-09-2017

26-09-2017

26-09-2017

26-09-2017

26-09-2017

26-09-2017
per maand

per maand

per maand
gepland

26-10-2017

26-10-2017

26-10-2017

5 dagen tot je nieuwe bundels ingaan

waar kan ik je mee helpen?

Mijn Leefabonnement
Jannie

IN UIT

Mijn financiële overzicht Instellingen Contact

Log uit

ZORGBEHOEVENDE

bestaande fietsroutes
bestaande busverbinding

Wieteke Nijkrake & Jorrit Noordhuizen (NOHNIK architecture and landscapes), Patrick Jansen (bureau HHM), 
Willem Bossers (BeweegStrateeg), Tim Burmanje & Chantal Robbe (Stadkwadraat)

Meergeneratiewoning (nieuw)Ambachtshuis stadshamrik,
Ambachtspleinhoofdroute als wandel / fietsverbinding 

tussen voorzieningen

Haak-maar-aan-club

houtwerkplaats

flexibel bouwsysteem

flexibel bouwsysteem

zorgrobot

slimme matras

sensortechniek

DIG050

fablab

naaiatelier

Meergeneratiewoning (nieuw)

energielabel A+++

slimme apparatuur

energielabel A+++

Chare2Share
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Roeland van der Schaaf
Wethouder gemeente 

Groningen (PvdA)



Irene Edzes
Michi Noeki

Vollmer & Partners



Michi-Noeki
K o f f i e o p  h e t  h o e k i e

U t r e c h t

2 9  n o v e m b e r 2 0 1 8



Inzending voor “Who Cares”

Waar: Oosterparkwijk, Groningen

Wanneer: 2017

Waarom: Wijk afstemmen op de huidige bewoners en hun behoeftes

Wat: Vergrijzing, dreigende vereenzaming, etc.

Hoe: Creatief en interactief ontwerpproces

proces



Foto: Rufus de Vries

Inzending “Michi Noeki” in de prijzen



probleemstelling

Voorzieningen

Ruimtelijke kwaliteit

Initiatieven en betrokkenheid

afnemende sociale samenhang

schaalvergroting

(gevoel van)

eenzaamheid

PROBLEEMSTELLING



probleemstelling

“ A l s j e  m e n s e n b e n a d e r t m e t  

´ u  b e n t  e e n z a a m ´ ,

d a n h e b j e  a l  v e r l o r e n ”  

( N R C . n l )



N e d e r l a n d :  

M o b i e l e o n t m o e t i n g s p l e k k e n
( M O P )

concept

P a r i j s :  

M o b i e l e c o n c i ë r g e
o p  k n o o p p u n t v a n  w e g e n e n  
o p  m a r k t e n



concept

M i c h i - N o - E k i
J a p a n :  

H a l t e p l a a t s
o p  k n o o p p u n t v a n  w e g e n

M i c h i - N o e k i
N e d e r l a n d :

H a l t e p l a a t s
o p  4 0 0 m  l o o p a f s t a n d
v a n u i t j e w o n i n g



concept

Michi-Noeki

• Praktische, laagdrempelige voorziening

• Beschutte zitplaats, koffie, toilet, babbel, informatie

• Vrijblijvende ontmoeting

• Open van 8u -20u

• Gastheer of gastvrouw

• Helpen, signaleren, doorverwijzen, etc.

Benutten wat er al is… 

Michi-Noeki is zo licht mogelijk



Concept in de Nederlandse wijken

Michi-Noeki

Loopafstand 400 m

Zilverdraad

Geschikt
voor 
alle wijken…



Concept toegepast in de Oosterparkwijk



Concept toegepast in de Oosterparkwijk

L i n n a e u s p l e i n



Concept toegepast in de Oosterparkwijk

O o s t e r p a r k he e m
- W i e l e w a a l p l e i n



Concept toegepast in de Oosterparkwijk

S i e b e J a n



Concept toegepast in de Oosterparkwijk

A n n i e  Ta k



VOOR

Zilverdraad in de Oosterparkwijk

VOOR

NA NA



Zilverdraad in de Oosterparkwijk

VOOR VOOR

NA NA



Concept toegepast in de Oosterparkwijk



Onze aanpak:

Onze aanpak

• Multidisciplinaire aanpak

• Co-creatie en gemeenschapsvorming

• Ruimtelijke visie 
- Wijkanalyse 

- Verbindingen verbeteren (Zilverdraad)

- Knooppunten vormgeven (Michi-Noeki)

1e testcase: Bomenbuurt, Den Haag

Groningen blijft hopen…



Den Haag, Bomenbuurt:

Onze aanpak

Eerste inventarisatie met bewoners, wandeltocht staat 

gepland, herkenning potentie infrastructuur door 

bestaande initiatieven …



Michi-Noeki
K o f f i e o p  h e t  h o e k i e

To m  B u l l e n s
t . b u l l e n s @ v p . n l  
0 6 - 1 3 3 7 7 4 2 1

w w w. v p . n l
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Roel Schoenmakers
Cascoland



KAPSALON wasserette buurthuis

De Lodewijk van Deysselstraat

Openbare ruimte 
   Verlichting 
   Route
   Ontmoetingsplekken 
Communicatie 
   Signage
Architectuur 
   Verbinding tussen 
   binnen en buiten

Uitstraling Social Garden
Herinrichting tuin i.s.m. 
buurtbewoners

Communicatie - Signage

Partners

Rochdale
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie



Step 2 - setting back facade

making seating threshold

setting back glass facade

eendagzaak - cascoland 2018

closed open1 2 activated3
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Gesloten Geopend In gebruik als 
publieke ruimte

Architectuur - Verbinding tussen binnen en buitena



WERKPLAATS

Lodewijk van Deysselstraat 57

Lodewijk van Deysselstraat 103

Testen van 
initiatieven en 
ondernemingen, 
stimuleren 
van sociaal 
ondernemerschap, 
behoeften van de 
wijk in kaart 
brengen, 
buurtbewoners 
ontmoeten en aan 
elkaar verbinden

Huidig dagprogramma:

Maandag
Balanslessen voor vrouwen

Dinsdag
Gratis soep van geredde 
groenten

Woensdag
Inloopspreekuur gezonde 
voeding

Donderdag
Hijama/cupping

Vrijdag
Gratis naailes

Onderzoek naar 
duurzaamheid, brood 
omzetten in gas met 
de broodvergister, 
inleverpunt van 
brood en frituurolie. 
Hier maken we 
buurtproducten: van 
de frituurolie maken 
we zeep en van het 
methaangas bakken we 
nieuw brood.

Onderzoek: Community of care 

Op welke manier kunnen sociale ondernemers in de straat een informele 
rol spelen in het ophalen van zorgvragen en het ondersteunen van 
hulpbehoevenden? 
Kan de vormgeving van de bedrijfspanden daaraan bijdragen?



De wijkgedachte



Esther Akkerman
WHO DARES

Syntrus Achmea Real 
Estate & Finance



Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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de toenemende 
zorgbehoefte koppelen aan 
stedelijke verduurzaming
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Wooncarrière
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Veilige woon- én leefomgeving
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Stedelijke netwerken
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Ontwikkelstrategie

BPvF
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Syntrus Achmea Real Estate & Finance

we dare.

Esther Akkerman-Dwars



De wijkgedachte



Floris Alkemade
Rijksbouwmeester

Floris Alkemade
Rijksbouwmeester
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