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Vijf vernieuwende zorgprojecten
Vijf vernieuwende pilootprojecten op het vlak van zorg, architectuur en ruimtelijke ontwikkeling krijgen
begeleiding in de uitwerking. Dat maakten Vlaams minister Jo Vandeurzen en Vlaams Bouwmeester Peter
Swinnen deze middag bekend in het atelier van de Vlaamse Bouwmeester.
Concreet gaat het om een woonzorgconcept in Sint-Truiden met oog voor de lokale woon- en
zorgbehoeften, een woonzorgsite in de kern van Groot-Bijgaarden, een totaalzorgproject in Kortrijk met
bijzondere aandacht voor jongdementie, een nieuwe vorm van kleinschalige woonzorg in Geel, ook voor
oudere personen met een handicap en psychiatrische patiënten, en een masterplan voor palliatieve zorg
in Wuustwezel. 335 bedden krijgen hierdoor een voorafgaandelijke vergunning. Vlaams minister van
Welzijn Vandeurzen maakte 200.000 euro vrij voor de begeleiding.
Vlaanderen telt nu 1.175.875 mensen ouder dan 65 jaar, maar tegen 2020 zullen dat er ruim 200.000
meer zijn. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voorspelt dat tegen 2025
ongeveer 20.000 extra woongelegenheden in woonzorgcentra nodig zullen zijn, of 1.500 bijkomende
woongelegenheden per jaar. Er zullen meer, maar ook en vooral andere ouderen zijn met meer en
andere behoeften aan wonen en zorg. De pilootprojecten moeten hierop een antwoord bieden, onder
andere door zich in te schrijven in een maatschappelijk weefsel waarbij zorg gemengd wordt met andere
(stedelijke) programma's. "Zorgen voor moet een logisch onderdeel van het leven worden, en niet
afgeschermd van de samenleving", meent Swinnen.
Vandeurzen en Swinnen lanceerden daarom in juli 2012 een projectoproep voor vijf pilootprojecten met
nieuwe ruimtelijke concepten voor zorg. Een jury met experten boog zich over 30 ingezonden
projectvoorstellen. Het zijn projecten van publieke en private opdrachtgevers, zowel nieuwbouw als
renovatie.
Een projectregisseur en verschillende deskundigen zullen de projecten begeleiden. Samen werken ze een
opdrachtomschrijving uit die tegemoet komt aan de toenemende behoefte aan woon- en
zorgondersteuning voor ouderen en de beperkte ruimte die hiervoor beschikbaar is. Per proefproject
zullen drie ontwerpteams aan de slag gaan om ze ruimtelijk uit te werken. De resultaten zullen in het
voorjaar van 2014 bekend gemaakt worden.
Meer informatie op www.pilootprojectenzorg.be.
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