OMGEVING IN BEWEGING
PA R K L A N D S C HA P D E H A R STE
11 S E PTE M B E R 2 014

Parklandschap De Harste Sneek - een gebied van 40 ha. – is het entreegebied aan de A7, naar het centrum van Sneek.

SAMENWERKING TUSSEN ZORG (DE KWETSBARE MENS) EN EDUCATIE (DE LERENDE MENS)

Het vormt een zeer aantrekkelijke groene long als verbinding tussen de stad en het landschap (het kleiweidegebied

De vele instellingen, die in De Harste zijn gelegen, op het gebied van verpleging en verzorging, het ziekenhuis, welzijn

met het dorp IJsbrechtum), gelegen aan de Franekervaart. Het Parklandschap ‘De Harste’ biedt een omgeving waar

(sport en spel, ontspanning en beweging), onderwijs en ondernemingen en de diversiteit van de demografische opbouw

de (kwetsbare en lerende) mens in verschillende concepten veilig en beschut kan wonen, werken en leren in een

(jong en oud) bieden optimale potenties voor een uniek woon- en werkconcept voor de kwetsbaren, die zorg nodig hebben

parkachtige, aantrekkelijke omgeving die uitnodigend is om te bewegen, te ontmoeten en elkaar te activeren. De

en jongeren, die in de praktijk moeten leren zelfstandig te wonen en werken. Voor beide groepen (zorg en educatie) geldt

interactie tussen zorg en educatie, de samenwerking tussen onderwijs, ondernemingen en overheid (educatie en zorg,

dat door het op eigen kracht doen en met zelfregie de zelfstandigheid wordt vergroot. Deze verzelfstandiging leidt tot een

jong en oud, leisure en recreatie, etc.) en het benutten van de omgeving staan centraal.

sociaal-maatschappelijke meerwaarde. De ouderen delen de levenservaring met de jongeren, de jongeren geven de energie
aan de ouderen. Dit concept voldoet aan de wens van de rijksoverheid; zelfredzaamheid, participatie en zelfstandig wonen.

1. INLEIDING

Bijzonder in dit project is dat in dit gebied veel instellingen met complementaire functies zijn gevestigd, zoals zorg

Het benutten van de kwaliteiten van het gebied met de buitenplaats Epemastate en de Franekervaart als onderdeel van

(St. Antonius ziekenhuis en senioren servicewoningen Thabor, Zorggroep Tellens), middelbaar- en beroepsonderwijs,

het Friese Merengebied maakt het mogelijk om ook recreatie en zorg aan elkaar te koppelen. Daarbij is er een kans om de

maatschappelijke functies zoals een uitvaartcentrum en recreatieve functies zoals de kinderboerderij. Er wordt gezocht naar

‘parels’ met elkaar te verbinden door recreatieve routes als onderdeel in het zorglandschap op te nemen.

innovatieve samenwerkingsverbanden (win-win) maar ook naar een kwaliteitsimpuls voor een aantrekkelijke en gastvrije
omgeving .

Het doel van het project is om een innovatieve woon- en werkomgeving te creëren, voor jong en oud, om veilig en beschut
te wonen, werken, leren en recreëren. Een omgeving, die uitnodigt om in beweging te komen; interactief en interactie tussen

ONTWIKKELEN VAN HET BEWEGINGSLANDSCHAP ‘DE HARSTE’

jong en oud. Dit betekent:

Een voorwaarde voor de parkachtige, aantrekkelijke omgeving van het bewegingslandschap is een optimale bereikbaarheid.

1. Samenwerking tussen zorg (de kwetsbare mens) en educatie (de lerende mens);

De huidige eigenaren/instanties die in het gebied zijn gesitueerd hebben te maken met beperkingen ten aan zien van de

2. Ontwikkelen van het bewegingslandschap ‘De Harste’.

grootte van hun terrein, met voorzieningen zoals het parkeren en het afsluiten van de eigendommen met vele hekwerken.
Er zijn daardoor vele eilandjes ontstaan, zonder dat men van elkaar weet waarmee men elkaar zou kunnen helpen. Het
onthekken en denken vanuit een nieuwe samenwerking en (her)verkaveling kan voor vele partijen de oplossing zijn om de
kwaliteit en bereikbaarheid van het eigendom te versterken en de ondernemingspositie en mogelijke verbreding van de
onderneming of onderwijs ook daadwerkelijk vorm te geven.
Door gemeenschappelijk grondbezit in plaats van het individueel grondbezit (en omheinen met hekken) zal er voor vele
partijen in de toekomst mogelijkheden ontstaan om te investeren op basis van een gezamenlijke en sterke bedrijfsstrategie.
Daarmee wordt een sterke concurrentiepositie ontwikkeld en het kan het visitekaartje van Fryslân worden.
Opvallend zijn in deze stadsrand de Milieustraat van de gemeente Súdwest Fryslân en het composteringsbedrijf van
Donkergroen. Beide ondernemingen beslaan een groot grondoppervlak in het totaalterrein van De Harste, maar leveren geen
meerwaarde aan het gebied en een zeer geringe bijdrage aan de werkgelegenheid. Een functie als jongerenhuisvesting op
deze locatie levert een sterk product op en biedt meer FTE’s.
In het projectgebied is ook een kinderboerderij gesitueerd. De exploitant van de kinderboerderij ‘It Buthus’ is Wil BV. Deze
organisatie valt onder Alliade-groep en werkt samen met de gemeente aan een onderzoek voor de besteding van de WMO
gelden, waarbij de kinderboerderij en omgeving het woon- en werkgebied is voor cliënten. Ze richten zich op:
-

educatie voor kinderen;

-

toerisme;

-

werkgelegenheid voor mensen met een beperking op het gebied van dierenwelzijn en voedselvoorziening.

Door invulling te geven aan het thema bewegingslandschap, ontstaat er een recreatieve en educatieve plek in de gemeente
Sneek. Dit sluit aan bij de WMO gedachte, om een beschermende omgeving te ontwikkelen waar ruimte is om - actief of
passief - mee te doen in de samenleving.
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BELANG VAN DE STICHTING ZORGGROEP PLANTEIN
Stichting Zorggroep Plantein is de eigenaar van De Ielânen, een gebied van 12 ha. en 150 eenheden. Plantein heeft het
concept voor gastvrije zorg ontwikkeld. Een innovatief concept dat zich met name afspeelt binnen de muren van De Ielânen.
Voor de derde keer op rij behoort WoonZorg- en Behandelcentrum Ielânen ook dit jaar tot de landelijke top 10 van best
Sportcomplex

scorende verpleeghuizen als het gaat om gastvrije zorg.

Volkstuinen

De Ielânen staat voor een nieuwe opgave. In 2018 wordt voor het totale terrein een geheel nieuw concept ontwikkeld en
Milieustraat

gerealiseerd. De bestaande gebouwen worden gesloopt. De behoefte bij de Zorggroep Plantein is om van ‘vastgoed’ voor de

Zorggroep Plantein

intramurale zorg ‘flexibel-goed’ te ontwikkelen voor intramurale zorg, extramurale zorg en zorg en service voor de omgeving
(wijkcentrum met (eerste lijns) voorzieningen). Daarmee wordt ingespeeld op de toenemende vraag voor de komende jaren
naar extramurale zorg en zorg en service op wijkniveau. De locatie, die is ontwikkeld in de jaren ’70, moet voor 2020 geheel

IJsbrechtum

getransformeerd naar een innovatief en gastvrij zorglandschap op basis van Healing Environment.

Donkergroen
Wil. B.V.

Epemastate

Nordwin
College

DOEL VAN HET PROJECT
Het project sluit aan bij het Uitvoeringsprogramma Zorgeconomie 2014 2020 van de Provincie Fryslân; op een duurzame

ROC Friese Poort

wijze stimuleren van innovatie, kennisoverdracht, -ontwikkeling, -toepassing en netwerkvorming.
Doel van het project is om een innovatieve woon- en werkomgeving te creëren, voor jong en oud, om veilig en beschut te
wonen, werken, leren en recreëren. Dit doel wordt behaald door:

Antonius Ziekenhuis

1. Samenwerking tussen zorg (de kwetsbare mens) en educatie (de lerende mens):

HUIDIGE SITUATIE

-

samenwerking tussen partijen uit de zorg en onderwijs;

-

nieuwe (maatschappelijke) netwerken creëren;

-

innovatieve samenwerking van ondernemers, gezamenlijke bedrijfsstrategie;

-

in de praktijk bij de buren leren om later zelfstandig te werken in de maatschappij;

-

elkaar ontmoeten, samenwerken en samen leven (‘mienskip’ gedachte).

2. Ontwikkelen van het bewegingslandschap ‘De Harste’:
-

ontwikkelen van nieuwe vormen van domotica, om de zelfstandigheid van de zorgbehoevenden te vergroten (fysiek in
staat zijn (met domotica) om zelfstandig naar voorzieningen te gaan, o.a. een rollatorroute, onthekken van het gebied);

Sportcomplex
Volkstuinen

-

ontwikkelen van een ‘landschap’ zonder letterlijke grenzen, gemeenschappelijk grondbezit en –gebruik;

-

benutten van de ruimtelijke kwaliteiten van en voorzieningen in de omgeving.

BEHOEFTE, DOELGROEP EN DRAAGVLAK

Milieustraat

1. Samenwerking tussen zorg en educatie
Behoefte bij samenwerkende partijen:
-

Zorggroep Plantein
IJsbrechtum

‘flexibel-goed’ voor intramurale zorg, extramurale zorg en zorg en service voor de omgeving (wijkcentrum met eerste lijns
voorzieningen). Daarmee wordt ingespeeld op de toenemende vraag voor de komende jaren naar extramurale zorg en

Donkergroen

zorg en service op wijkniveau;

Wil. B.V.

Epemastate

Nordwin
College

ROC Friese Poort

Antonius Ziekenhuis

Zware zorg
Zorglandschap (veilig en beschut wonen)

OMG EVI NG

-

WIL bv (samenwerking Zorggroep Alliade, Talant en gemeente): een grotere groep cliënten aan werk helpen in dit gebied;

-

Nordwin College: studenten begeleiden in een praktijksituatie, werken waarbij continuïteit en vertrouwen een belangrijke
voorwaarde is. Een groene onderwijsomgeving bij de buren geeft daarvoor optimale mogelijkheden.

LEGENDA VAN HET BEWEGINGSLANDSCHAP

BEWEGINGSLANDSCHAP

Zorggroep Plantein: van ‘vastgoed’ voor de intramurale zorg naar ontwikkeling van

Doelgroep:
-

bewoners, kwetsbare mens (intensieve intramurale zorg);

-

bewoners, die veilig en beschut wil wonen (extramurale zorg);

-

studenten, die begeleid en beschut werken en praktijkervaring op wil doen;

-

cliënten van WMO, die veilig en beschut kunnen werken (kinderboerderij);

-

vrijwilligers (mantelzorgers), die er graag komen om te ondersteunen;

-

ondernemers, om een etalage te hebben voor experimenten op het gebied van een ‘omgeving in beweging’.

Bewegingslandschap
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2. Ontwikkeling van het bewegingslandschap De Harste

CROSS-OVER VAN MEERDERE MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN

Behoefte bij samenwerkende partijen:

Cross-over van meerdere maatschappelijke uitdagingen zijn:

-

Donkergroen (MKB bedrijf): voorbeeldproject dat inspeelt op een landelijke tendens te kunnen laten zien en mee 		

-

het platform voor samenwerking van alle partijen (m.n. zorg en educatie) in het gebied, te beginnen bij de stakeholders;

ontwikkelen;

-

de innovatieve infrastructuur, een padenstelsel, die voor een ieder toegankelijk is met een keten van voorzieningen;

gemeente: een duurzame ontwikkeling op gang brengen, waarbij partijen elkaar kunnen versterken en ruimte wordt 		

-

de mobiliteits-transitie, de auto te gast en de routes voor rollator, scootmobiel, trimroutes, domotica en GPS-systemen voor

-

gemaakt. Door stedelijke herverkaveling kunnen op de plaats van (groen)afval (composteringsbedrijf Donkergroen) nieuwe
woonmilieus worden ontwikkeld, transformeren naar een beschutte en veilige woon-, werk- en recreatieve omgeving en

zelfstandig bewegen;
-

op die wijze ook invulling te geven aan de mogelijkheden voor de nieuwe wet WMO.

het vergroten van de gebruiks- en belevingswaarde door uitbreiden van veilige en beschutte woonomgeving in plaats
van de gemeentelijke milieustraat en het composteringsbedrijf, dat een relatief groot deel van het projectgebied beslaat;

-

het benutten van kansen voor de wateropgave, natuurontwikkeling en duurzame energie voor een nieuw woonconcept.

Doelgroep:
-

bewoners, die in de omgeving wonen;

BIJDRAGE PROVINCIALE DOELSTELLINGEN

-

bezoekers, die kunnen recreëren met familie/bewoners;

Het project zet onder andere in op provinciale doelstellingen, zoals

-

trimmers, die een uitloopgebied hebben naast de atletiekbaan;

-

aansluiten bij het uitvoeringsprogramma Zorgeconomie 2014-2020;

-

menners, die er aangespannen kunnen rijden.

-

kennisontwikkeling en -uitwisseling door samenwerking met het middelbaar- en beroepsonderwijs (Bogerman en 		
Nordwin College, ROC Friese Poort, Windesheim);

Draagvlak is er zowel van de zorggroepen als het onderwijs, de ondernemers en de overheid. Zorg en educatie zijn

-

complementair, waarbij kennisontwikkeling ook in het gebied benut gaat worden. Individuele partijen staan open voor
elkaars diensten en producten en de kansen die er zijn om hier over en weer gebruik van te maken. Er zijn al eerste

samenwerking heeft betrekking op een groene leef- en leeromgeving en speelt in op de werkgelegenheid voor de 		
(kwetsbare) mens;

-

betrekken van de ‘mienskip’ om de zorg voor elkaar te delen voor jong en oud.

gesprekken gevoerd met partijen uit het projectgebied.
Uit cijfers blijkt dat er de komende jaren een groeipotentieel is voor expertisezorg, kleinschalig wonen (senior living) en

EXPERIMENTEEL EN RISICOVOL

zelfstandig beschut en veilig wonen. Dit concept zet in op dit groeipotentieel door een flexibel aanbod te creëren voor jong

Experimenteel en risicovol zijn:

en oud, zorg en educatie. Dit zorgpotentieel zal ook meer FTE’s in het gebied tot gevolg hebben.

-

MAATSCHAPPELIJKE UITDAGING(EN)

-

innovatieve infrastructuur in een slimme en drempelloze omgeving;

Het project draagt bij aan het thema Gezondheid, demografie en welzijn. De maatschappelijke uitdaging ligt daarbij op

-

transformeren van afvaldepots naar een nieuw woonconcept;

de kansen om de leer- en leefomgeving voor de zorg en educatie te verbeteren, in samenwerking met onderwijs, het

-

het onthekken, het delen van bezit, gezamenlijk gebruiken en beheren.

het transformeren van ‘vastgoed’ naar ‘flexibel’ goed, een stedelijke herverkaveling van woningen en voorzieningen 		
(economische meerwaarde);

St. Antonius ziekenhuis en het bedrijfsleven (Donkergroen). Daarbij gaat het om innovatieve samenwerking (win-win), ter
versterking van de concurrentiepositie, maar ook om een kwaliteitsimpuls voor een aantrekkelijke en gastvrije omgeving

Met een innovatieve samenwerkingsagenda wordt gestuurd op een economische meerwaarde, als het gaat om een sterke

(bewegingslandschap).

concurrentiepositie van de zorgpartijen, het onderwijs en de ondernemingen door versterken van de werkgelegenheid. Inzet
daarbij voor de zorg is dat, met behoud van de huidige werkgelegenheid, een bredere doelgroep al of niet zorgvragende

Ook op het gebied van beweging ligt een uitdaging. Sport- en spelmogelijkheden voor jeugd en jongeren kunnen

senioren kan worden bediend (efficiencyslag van ca. 20%).

een educatieve rol spelen bij de ontwikkeling van deze doelgroep én het stimuleert beweging bij zorgbehoevenden.
Sportprogramma’s (al dan niet georganiseerd, vanuit onderwijs of overheid) leveren een bijdrage aan sociale vaardigheden,
samenwerkingsverbanden en relaties. Beweging krijgt hier een maatschappelijke functie.
INNOVATIEVE WAARDE BINNEN DE MAATSCHAPPELIJKE UITDAGING(EN)
De innovatieve waarden binnen de maatschappelijke uitdagingen zijn:
-

het ontwikkeling van een groene, parkachtige leef- en leeromgeving: het bewegingspark waarin verschillende 		

Fra

doelgroepen bij elkaar komen (jong, oud, fit en vitaal, zware zorg);
-

ne

het bezit delen en onthekken (extravert) in plaats van het bezit omhekken (introvert). Hiervoor is het noodzakelijk om een

ke

rva

art

functionele basis-infrastructuur (o.a. rollatorroute) aan te leggen die de verzelfstandiging van jong en oud vergroot. Door
het letterlijk onthekken van het gebied en het kijken vanuit gebiedsgerichte functionele en ruimtelijke aanpak (stedelijke
herverkaveling), zal zowel de ruimtelijke en sociale kwaliteit van leef- en werkomgeving op een duurzame wijze 		
verbeteren;
-

de transformatie van afvaldepot en composteringsbedrijf naar nieuwe woonmilieus.
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2. PRODUCT- EN PROCESVERNIEUWING
In dit bewegingslandschap wordt zowel de fysieke samenhang (aantrekkelijke en functionele routes, veilig en beschut) tussen
de verschillende instellingen en ondernemingen gerealiseerd als de organisatorische samenwerking.
Productvernieuwing:
-

Ontwikkeling van een zelfvoorzienende leefomgeving door stedelijke herverkaveling, waar ook plaats is voor duurzame
energie, watergebruik en beleving en stadslandbouw, dat recreatief aantrekkelijk is (wonen in een recreatiepark) en 		
waarbij de concurrentiepositie voor zorg (de nieuwe (zieken)zorg voor de toekomst) en educatie wordt versterkt.

Procesvernieuwing:
-

Platform voor samenwerking tussen zorg en educatie.
Doel van het proces is om vanuit een kleine en concrete start (laaghangend fruit) de vele eigenaren en instanties deel te
laten nemen aan een zelfvoorzienende leefomgeving.

PERSPECTIEF OP VOORTZETTING
De transitie van AWBZ naar WMO, waarbij de gemeente nieuwe taken en verantwoordelijkheden krijgt is actueel.
Zorgvernieuwing, zorgcontinuïteit en herstructurering vastgoed zijn onderdelen die met de nieuwe regelgeving van de Wmo
(per 1-12015) voor de gemeente aan de orde komen.
Er wordt door de vijf samenwerkende partijen in eerste instantie een relatief klein project opgestart, dat op korte termijn
concrete resultaten kan boeken. Het project zal aantoonbaar sociaaleconomische resultaten neerzetten. Na afloop van
het project zal een samenwerkingsverband opgezet worden die het traject voortzet (sneeuwbaleffect; van 5 naar 20
samenwerkende partijen).
DUURZAAMHEID
Het project draagt bij aan een duurzame samenleving, op locale en regionale schaal:
-

platform voor samenwerkingsmogelijkheden voor het middelbaar- en beroepsonderwijs met ‘de maatschappij’ rondom
zorg, beheer en onderhoud;

-

bewoners maken (weer) deel uit van de maatschappij en vormen het ‘wijkcentrum’. Dat houdt in dat er een mix van 		
gebruikers is (leerlingen, bewoners, recreanten). Er zijn letterlijk geen grenzen meer waardoor er eenvoudig contact 		
te maken is met andere gebruikers van het gebied;

-

bewegen, bereikbaar en beleefbaar als ambitie voor een aantrekkelijke, openbaar toegankelijke woon- en 			
werkomgeving voor leerlingen, werknemers en bewoners (m.n. ouderen, hulpbehoevenden) in dit gebied;

-

benutten van ontwikkelen van zelfvoorzienendheid op het gebied van energie, voedsel, biodiversiteit en afvalstoffen;

-

benutten van waterkansen, ook voor recreatie en toerisme;

-

verbetering van de leefomgeving door verplaatsing van de Milieustraat en het composteringsbedrijf waardoor op die 		
locatie meer arbeidsplaatsen kunnen worden gecreëerd.
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3. WERKZAAMHEDEN IN 3 FASEN:
A. DE INITIATIEFFASE, HET EERSTE SAMENWERKINGSVERBAND

ducatie...

OMGEVING IN BEWEGING
BEWEGINGSLANDSCHAP ‘DE
HARSTE’ SNEEK

INNO VATIE F WOO N- EN WERK CON
CEPT VOO R JONG EN OUD (EDU
CATI E EN ZORG )

De Ielânen
Bewegingspark, beheer afval en

tot een samenwerkingsagenda, waarbij alle partijen die zich betrokken voelen bij deze ‘Omgeving in beweging’ kunnen
aansluiten.
De pilot start met de initiatiefnemer Zorggroep Plantein, die in dit gebied substantieel wil investeren om de komende
jaren het voorbeeld van Nederland te worden als het gaat om een innovatief woon- en werkconcept voor jong en oud

rtijen in bewe ging gezet door de
Plante in om een exper iment ele

n met het MKB bedrij f
m behee r en onder houd en het

Dit experimentele samenwerkingsproject start klein op, met een intentieverklaring van een vijftal partijen dat moet leiden

(zorgeducatie en –economie). Ondernemers, onderwijs en overheid zijn mede verantwoordelijk en zullen gedurende het

IDEEËNBOEK

biodiversiteit

proces worden uitgedaagd om van betrokken naar risicodragende partijen een rol te vervullen.
Samenwerkende partijen
In deze pilot worden een aantal partijen in beweging gezet door de initiatiefnemer om een experimentele
samenwerkingsproject op te starten met het MKB bedrijf Donkergroen, specialist in duurzaam beheer en onderhoud en

Agro-food en dierenwelzijn,

het ontwikkelen van een bewegingslandschap. Naast deze twee partijen hebben de volgende partijen hun medewerking

bio-economie

toegezegd:

Kinderboerderij

Gemeente Súdwest Fryslân

1. Nordwin College 			

Agro-food en dierenwelzijn, bio-economie

2. Wil BV. (Zorggroep Alliade, Talant)		

Kinderboerderij, werkvoorziening voor cliënten

3. Gemeente Súdwest Fryslân 		

Milieustraat, WMO loket, visie zorgeconomie

Innovatief onderzoek
In overleg met Hogeschool Windesheim zal onderzoek verrichten op microniveau. Het lectoraat Bewegen, Gezondheid en
Welzijn zal de volgende onderzoeksvragen in het onderwijsprogramma opnemen:
-

Op welke wijze kan een omgeving gemaakt worden die voor iedereen (jong, oud, zorgbehoevenden, etc..) aantrekkelijk
en uitnodigend is, zowel actief ‘bewegend’ maar ook passief ‘er zijn’;

-

antein

Op welke wijze kan de nieuwe onderzoekslijn rondom ouderen en beweging aansluiten bij de traditionele onderzoekslijn
naar de padagogische aspecten van het inrichten van sport- en spelmogelijkheden voor de jeugd.
Tevens is de NHL benaderd voor het programma Healthy Ageing. Hiervoor zal nog een nadere uitwerking volgen.

Resultaat
-

formuleren van onderscheidende en experimentele doelen en ambities

-

benaderen van deelnemende partijen, opstellen van samenwerkingsagenda 2014-2020

-

platform zorg en educatie

-

inventarisatie bestaande situatie

-

vastleggen programma van eisen, wensen, ambities , innovaties en toekomstvisies bedrijven, zorg- en 			
onderwijsinstellingen

-

ruimtelijke scan van ontwikkelingsmogelijkheden en samenwerkingsstrategieën

-

marktonderzoek voor programma innovatief wonen en werken

-

input/ondersteuning vanuit innovatief onderzoek door Hogeschool Windesheim

-

vastleggen van maatschappelijke vernieuwingen en innovatie

-

verbeelden/vastleggen toegevoegde waarde stedelijke herverkaveling

Product

Ideeënboek voor de ‘Omgeving in beweging’ van het bewegingslandschap ‘De Harste’
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B. DE INNOVATIE- EN EXPERIMENTEERFASE
Experimenteel en risicovol project, waarbij in het bewegingslandschap nieuwe woon-, werk- en zorgconcepten worden
doorgevoerd. De transformatie van de afvaldepots, een gezamenlijke bedrijfsstrategie en het gezamenlijk grondgebruik
versterken de positie van De Harste als groenblauwe long van de stad. In deze fase wordt vanuit de strategische
samenwerking van instellingen, ondernemers en onderwijs een vlekkenplan (‘Bewegingskaart’) opgesteld met als doel
efficiënt en effectief grondgebruik met behoud en versterken van kwaliteiten als basis voor integrale samenwerking en
bedrijfsvoering. Het realiseren en beheren van een bewegingslandschap voor de (kwetsbare) mens in verschillende soorten
woonconcepten, waarbij de instellingen, ondernemers en onderwijs een actieve rol hebben.
Resultaat

Milieustraat
Zorggroep Plantein

-

voorbereiden interactieve informatie

-

opstellen kansenkaart (zorg, onderwijs en overig) met ideeën en vernieuwende aanpak

-

vlekkenplan (stedelijke herverkaveling) voor innovatief woon- en werkconcept als veilige, beschutte leefomgeving 		
(integratie kinderboerderij, wonen, onderwijs)

Donkergroen

Nordwin
College

Wil. B.V.

-

samenwerkingsconcept

-

vertaling van duurzaamheid (PPP)

-

haalbaarheidsstudie voor verplaatsen van Milieustraat en Composteringsbedrijf

-

verbeelden/vastleggen perspectief van het innovatieve zorglandschap
o

gezondheid

o

welzijn

o

demografische diversiteit (zorg voor elkaar)

o

voedsel, milieu, afval en biodiversiteit

o

duurzame energie

o

duurzaam watergebruik, zuivering en beleving

o

recreatieve en therapeutische routes en voorzieningen, beweging

-

perspectief op continuïteit of opschaling (vermarkten, kansen, win-win)

-

overzicht financiering project en risicovolle projecten en verantwoordelijke partijen

Product

Kansenkaart en vlekkenplan voor de ‘Omgeving in beweging’ van het
bewegingslandschap ‘De Harste’

LEGENDA VAN HET BEWEGINGSLANDSCHAP
Zware zorg
Ontmoetingsplein
Rollatorroute
Voorzieningen
-

Diversiteit doelgroep

-

Multidisciplinaire voorziening
(1e lijnshulp)

-

Veilig en beschut wonen
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4. RESULTAAT EN VERVOLG

C. UITVOERINGSFASE
Er worden partijen van buiten het gebied benaderd om de concurrentiepositie van het zorgconcept te verstreken:

In dit verkennende traject zijn de volgende partijen benaderd en zij willen meewerken aan dit nieuwe concept waardoor

-

Antonius Zorggroep			

ziekenhuis, sluit in september 2014 aan

een samenwerkingsverband (gemeente, zorgsector, kennisinstellingen, MKB) ontstaat tussen ondernemingen, overheid en

-

Senioren servicewoningen Thabor

Zorggroep Tellens | Trebbe

onderwijs .

-

Chr. Uitvaartvereniging			

Uitvaartcentrum Thalitha Koem,

-

Bogerman College			

middelbaar onderwijs

-

Friese Poort				beroepsonderwijs

2. Donkergroen BV (MKB)

-

Projoule				duurzame energie

3. WIL BV (gemeenten zorginstelling Alliade, werkgelegenheid cliënten WMO)

-

Wetterskip Fryslân			

4. Nordwin (onderwijs, kennisinstelling )

1. Plantein (zorginstelling, woon en werkomgeving cliënten)

watertechnologie, gebruik en beleving

5. Gemeente Sudwest Fryslân (WMO, integrale en gebiedsgerichte aanpak, Milieustraat, toerisme en ruimtelijke kwaliteit 		
Daarbij worden ook partijen benaderd, die nu nog niet in dit gebied zijn gevestigd, zoals:
-

Eerste lijn voorzieningen (Hulpdiensten Onder Een Dak)

-

Jongerenhuisvesting (Zorggroep Philadelphia)

woonomgeving)
Aansluiten bij lopende programma’s
Verkennende gesprekken met de provincie Fryslân heeft geleerd dat in tegenstelling tot eerdere verwachtingen er geen

Resultaat

kans is om een toekenning te krijgen vanuit het Programma Fryslân Fernijt IV, aangezien dat meer toegeschreven is op

-

samenwerkingsagenda: versterken concurrentiepositie voor zorginstellingen, ondernemingen, onderwijs en overheid

productontwikkeling en innovatie van MKB-bedrijven.

-

planologische voorbereiding (verplaatsen en herinrichten) milieustraat en composteringsbedrijf i.c.m. wateropgave, 		
natuurontwikkeling en nieuw woonconcept

De volgende programma’s zijn nog in onderzoek:

-

business case voor een innovatief zorgconcept (recreatieve zorg)

1. Healthy Ageing (NHLeeuwaden)

-

organiseren van draagvlak, nieuwe partijen en participatie

2. het Interreg A subsidieprogramma. Dat zal waarschijnlijk begin 2015 opengesteld worden en ook mogelijkheden bieden

-

communicatie en verspreiden van de projectresultaten (persbericht en publicatie, website van eindresultaat en vervolg 		
2016 en verder)

voor projecten op het gebied van Healthy Ageing.
3. ZIF, zorginnovatieforum, www.zorginnovatieforum.nl
4. de programma’s van ZonMw. Er komen nog meer rondes. ZonMw biedt een heel breed pakket aan 			

Product

Realisatieplan 2018-2020, met een strategische samenwerkingsagenda en een
uitvoeringsagenda voor de ‘Omgeving in beweging’ van het bewegingslandschap ‘De
Harste’

stimuleringsmaatregelen voor innovatie in de zorg. www.zorgvoorinnoveren.nl en www.zonmw.nl
Aansluiten bij participatie risicodragende partijen
Het blijkt na overleg met ontwikkelde partijen, dat er belangstelling is om in deze wijze van innovatie te participeren en bij te
dragen aan de kosten. Dat kan in een nader gesprek worden toegelicht.

Taakverdeling
Taken (op hoofdlijnen) Stichting Zorggroep Plantein:
-

initiator;

-

organisatie, die als zorg leverende partij de samenwerking tussen de verschillende zorgpartijen en het bedrijfsleven tot
stand brengt;

-

investerende partij in een nog te ontwikkelen zorgconcept;

-

opdrachtgever voor stedelijke en landschappelijke herverkaveling/concept is een bijzondere aanpak t.o.v. de reguliere 		
aanpak.

Taken (op hoofdlijnen) Donkergroen:
-

haalbaarheidsstudie voor verplaatsen composteringsbedrijf in combinatie met de gemeentelijke milieustraat;

-

beheerconcept voor bewegingsbewegingslandschap met bewonersgroep (cliënten) en onderwijs.

Haalbaarheidsrisico’s
Eigenaren en gebruikers maken hun wensen over het gebied en het eigendom kenbaar. Daarvoor worden interactieve
momenten georganiseerd (burger- en ondernemersparticipatie). Vervolgens wordt er samen een gebiedsplan gemaakt met
als uitgangspunt dat niemand er slechter van mag worden. De kosten en financiële risico’s die horen bij grondverwerving
liggen bij de partijen die voordeel van de ontwikkeling hebben. Het gehele traject is zeer afhankelijk van draagvlak en
samenwerking. Een open en transparant proces is daarbij van belang. Er wordt gebruik gemaakt van de lokale kennis.
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