


Voor de buurt met de buurt

Wij willen een samenleving die ruimte en kansen biedt 
aan iedereen. Van jong tot oud, van gezond tot ziek, 
van onafhankelijk tot hulpbehoevend en van werkend 
tot niet-werkend.

Het sociale domein werkt hier hard aan, maar 

vanuit inclusie denken en handelen is niet altijd 

vanzelfsprekend. Het is een gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid die vraagt om een integrale

aanpak. Een aanpak gericht op de sociale, 

ruimtelijke en technologische aspecten van onze 

leefomgeving.

Wij zijn iCAREnext. Een team van architecten,

stedenbouwkundigen, communicatie-

professionals, zorgverleners en onderzoekers. 

Wij vonden elkaar in de behoefte een 

wezenlijke bijdrage te leveren aan de inclusieve 

samenleving. Samen zijn wij op zoek gegaan 

naar antwoorden, samen ontwikkelen wij de 

‘wijk van morgen’. Een buurt of wijk waarin 

steeds meer ruimte is voor iedereen om 

de regie over het eigen leven te kunnen 

voeren. Onze aanpak staat garant voor een 

toekomstbestendige leefomgeving met een 

duidelijke, maatschappelijke impact. 

Wij zoeken koplopers die, samen met ons, deze 

aanpak in de praktijk willen brengen. Op de bres 

voor de inclusieve samenleving!

De vragen die wij ons hierbij continu stellen:

• hoe kunnen wij het eenvoudiger maken?

• hoe kunnen wij toekomstige problemen  

voorkomen?

• hoe kunnen wij het samen doen?
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Drie pijlers - acht bouwstenen

Onze aanpak bestaat uit acht essentiële bouwstenen 
ingedeeld in drie pijlers; sociaal, ruimtelijk en 
technologisch. Deze bouwstenen zijn aanvullend 
op lokale initiatieven en ontwikkelingen en flexibel 
inzetbaar.

1. Diversiteit

Een grote mate aan diversiteit in buurtbewoners 

biedt kansen om een inclusieve buurt te realiseren. 

Daartoe behoort ook een gezonde verhouding 

van kwetsbare en niet-kwetsbare bewoners. Juist 

buurten waar iedereen een zo normaal mogelijk 

leven kan leiden en van betekenis is voor anderen 

is vitaal en toekomstbestendig.

2. Locatie-ongebonden ondersteuning

De wijk van morgen bevordert het langer 

zelfstandig wonen van mensen met een 

ondersteuningsvraag. De samenstelling van zorg 

op maat zal steeds meer wijkgericht plaatsvinden. 

Dat kan bijvoorbeeld bij een centraal buurtpunt 

zijn. Daarnaast worden woningen, verspreid 

door de buurt, voor mensen met een hulpvraag 

beschikbaar gesteld (huur of koop).

sociaal



3. Bewonersnetwerk

De (toekomstige) bewoners zijn het uitgangspunt 

van onze aanpak. Zij werken, waar mogelijk, mee 

aan de transformatie van de wijk en hebben ook 

na de oplevering een actieve rol. Samen vormen 

zij een netwerk met ruimte voor onder meer 

sociaal ondernemerschap. Waar nodig kan dit 

met de inzet van een Buurtcirkel, een sociaal 

programma waarin mensen elkaar vanuit hun 

eigen talenten ondersteunen, met hulp van een 

vrijwilliger en een professionele Buurtcirkelcoach.

4. Voorzieningen in de buurt

Een inclusieve buurt waar iedereen kan wonen 

wordt onder meer gerealiseerd door het 

faciliteren van gemaksdiensten, voorzieningen en 

netwerken in de buurt. Zo worden niet alleen de 

‘gewone dingen’ als boodschappen doen en naar 

de dokter gaan voor iedereen mogelijk, maar 

kunnen bewoners ook gebruik maken van extra 

services als:

• een afhaalpunt voor de bezorgdiensten 

• een gezamenlijke moestuin of stadstuin welke 

naast ontmoeting ook een educatieve functie 

heeft

• een gedeelde ruimte voor ontmoeting en een 

rustpunt in de stad



5. Gevarieerd en flexibel 
woningaanbod

Thuis kunnen (blijven) wonen betekent iets voor 

de woningbouw. Idealiter zijn woningen dermate 

adaptief en flexibel dat zij gemakkelijk aangepast 

kunnen worden naar de wensen en behoeften 

van de bewoners. En belangrijk, deze wijzigingen 

dienen weer omkeerbaar te zijn. Zo kunnen 

bewoners, ook wanneer zij ouder worden, in hun 

eigen woning en/of wijk blijven wonen of tijdelijk

in hun eigen omgeving herstellen na een 

ziekenhuisbezoek. Wij streven naar ‘onzichtbare’ 

aanpassingen zodat stigmatisering minder kans 

krijgt. De wijk van morgen groeit organisch met de 

maatschappelijke ontwikkelingen mee.

6. Natuurlijke overgang privé-
publieke ruimte

Plezierig lang thuis wonen kan alleen als de wijk 

van morgen ook een aantrekkelijke openbare 

ruimte heeft. Deze is gevarieerd, is groen, 

nodigt uit om naar buiten te gaan en stimuleert 

ontmoeting en herstel (healing environment). 

In onze aanpak is er een natuurlijke overgang 

van privé terrein naar publiek terrein. Auto’s 

verdwijnen zo veel mogelijk uit het straatbeeld 

en fiets- en voetpaden worden met elkaar én 

met openbare parken en pleinen verbonden. 

Zo ontstaat een fijnmazig netwerk van veilige 

routes die de woonkwaliteit vergroot. Dergelijke 

aanpassingen zijn uiteraard eenvoudiger toe te 

passen in nieuw te ontwikkelen wijken, maar ook 

in bestaande wijken zijn er tal van mogelijkheden.

ruimtelijk



8. Smart home

De digitale infrastructuur heeft als doel om 

zelfstandig te kunnen gaan en blijven wonen. 

Maar ook om de verbinding tussen informele 

inzet van mensen en diensten te bevorderen en 

te faciliteren. Smart sensor technologie, robotica, 

virtual reality oplossingen etc, de mogelijkheden 

zijn eindeloos. Daarnaast zijn er ook initiatieven 

als WeHelpen en Huppla, beide gericht op 

het makkelijker maken van hulp vragen en 

hulp bieden. Welke toepassing wij ook in 

gezamenlijkheid kiezen, ons uitgangspunt is dat 

technologie altijd ondersteunend en faciliterend 

moet zijn aan de vraag van (kwetsbare) burgers. 

De besparing van ‘koude’ zorg kan weer gebruikt 

worden voor de inzet van ‘warme zorg’.

7. Smart city

In onze aanpak wordt de buitenruimte dynamisch: 

een smart grid vormt de schakel tussen mens 

en technologie. Slimme aanpassingen die als 

een vanzelfsprekende laag over de buurt liggen, 

verlagen de drempel om naar buiten te gaan. 

Denk hierbij aan een intelligente routing om de 

weg te vinden, een reserveringssysteem voor 

parkeerplaatsen voor het behoud van zo veel 

mogelijk groen en oplichtende elementen ten 

gunste van de veiligheid. Waar mogelijk wordt in 

samenspraak met de gebruikers gekeken op welke 

wijze techniek wordt ingezet en gefaciliteerd.

technologisch



Wat kunnen wij jullie bieden?

De diensten die wij als iCAREnext team bieden zijn 
flexibel inzetbaar. Wij leveren maatwerk, want iedere 
opgave vraagt om een andere aanpak. 

Interactieve sessie

Samen starten wij met een interactieve sessie 

‘hoe bouw je een inclusieve wijk?’. Zo maken wij 

de eerste stap naar verandering. Ons team gaat 

samen met uw organisatie en de belangrijkste 

stakeholders aan de slag met het definiëren 

van de opgave en het inventariseren van de 

mogelijkheden, middelen en de gewenste 

teamsamenstelling. Het resultaat is een plan 

van aanpak waarmee wij gezamenlijk vanuit 

een nieuw perspectief aan de wijk van morgen 

werken. 

Opzet interactieve sessie
De sessie zal bestaan uit twee delen. 

In deel I gaan wij aan de slag met het 

definiëren van de opgave en brengen wij 

inspirerende voorbeelden voor het voetlicht. 

In deel II definiëren wij per domein de 

gewenste bouwstenen voor het project. Het 

resultaat: een globaal plan van aanpak.

Voor een complete sessie wordt een bijdrage 

van 5.000 tot 7.500 euro gevraagd afhankelijk 

van de opgave en de gewenste expertise.





Bent u geïnspireerd en wilt u meer te 

weten komen over onze aanpak? Kom 

dan met ons in contact:

Ruud Van der Kind: 06-22318768 
Pieter Sprangers: 06-28123776

info@icarenext.nl

010 303 1277
www.icarenext.nl
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