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Betreft: Voorstel Stichting Humanitas inzake Hub-plus in Ommoord
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Geachte Wethouder De Langen,

Stichting Humanitas wil in het licht van het gemeentelijke programma "Rotterdam, ouder en wijzer" 
een geïntegreerd concept voor Zorg & Welzijn in Ommoord realiseren. Met de herontwikkeling van 
de Gerard Goosenflat (Nabij winkelcentrum Hesseplaats) wil Humanitas met bewoners en partners 
een wijkknooppunt (Hub-plus) realiseren waarin ontmoeting, hulp en zorg voor de bewoners van 
Ommoord beschikbaar en bereikbaar wordt. Dit voorstel is tot stand gekomen in samenwerking met 
Bureau Obelon, organisatieadviseurs te Rotterdam1. Wij nodigen de gemeente Rotterdam uit bij te 
dragen aan de ontwikkeling van een Hub-plus in Ommoord.

'Hub-plus'

Het 'Hub-plus' concept sluit aan bij het streven van de Gemeente Rotterdam naar wijkknooppunten 
voor geïntegreerde zorg en welzijn en voegt daar een verbinding met de curatieve zorg aan toe. 
Kwetsbare groepen krijgen vaak zorg van meerdere tweedelijns specialisten. Zij zijn er zeer bij gebaat 
als medische controle en sommige behandelingen dichterbij beschikbaar komen. Aansluiting van de 
medisch specialistische zorg maakt 'juiste zorg op de juiste plaats' en betere kwaliteit van zorg 
mogelijk. De nabijheid van ontmoeting en ondersteuning enerzijds en gespecialiseerde zorg 
anderzijds, versterkt elkaar.

Door het wijkknooppunt te verbinden met verplaatste ziekenhuiszorg ontstaan bovendien goede 
kansen op mede-investeringen vanuit de tweede lijn. Ziekenhuizen kunnen door een 
hoofdlijnenakkoord zelf niet meer groeien en hebben er belang bij een positie in de wijk (eerste lijn 
en sociaal domein) op te bouwen. Voor het realiseren van 'Juiste zorg op de juiste plaats' zijn 
bovendien veel transitiegelden beschikbaar.

1 Bureau Obelon heeft meer dan 40 jaar ervaring met innovatie en vernieuwing in zowel het sociaal domein als 
de gezondheidszorg. Het bureau schreef het nieuwe Kwaliteitskader Wijkverpleging en het rapport van de 
landelijke Aanjager Respijtzorg. Recent voerde een van de partners van de directie van het Medisch 
Specialistisch Bedrijf van het Maasstad Ziekenhuis. Zie verder: https://www.obelon.nl/
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Waarom in Ommoord?

Het is bekend dat Ommoord complexe vraagstukken te wachten staat. De wijk groeit en vergrijst in 
Rotterdam bovengemiddeld snel. Op ruim 25.000 inwoners is de helft ouder dan 55 jaar en een 
derde is ouder dan 65 jaar; dat is tweemaal zo veel als het gemiddelde van Rotterdam. Ongeveer 40% 
van de bevolking heeft een chronische aandoening en dat betreft veelal de 50-plussers.

Zoals elders is er een toename van eenpersoonshuishoudens en een afnemend sociaal vangnet. De 
kosten van het sociaal domein stijgen dan ook sterk. Een belangrijke omstandigheid is daarnaast de 
personeelsschaarste in de (ver-)zorgende beroepen. Er moet iets gebeuren om het werken 
aantrekkelijker te maken. Het is bekend dat samenwerking tussen generalistische en specialistische 
professionals het werken voor beiden aantrekkelijker maakt.

Het bevorderen van gezondheid en zelfstandigheid door een tijdig en goed passend arrangement van 
ondersteuning en zorg is daarom een van de grootste maatschappelijke uitdagingen in Ommoord.

Waarom neemt Humanitas dit initiatief?

Humanitas is het met u eens dat wijk gebonden aanbieders de regie moeten nemen om ontschotting 
en integratie van voorzieningen in hun werkgebied te bereiken. Aanbieders van zorg, hulp, welzijn 
en wonen zijn al jaren op deze onderwerpen gericht, maar de schotten tussen hen belemmeren om 
effectief tot resultaat te komen.

Humanitas is in positie om initiatief te nemen door onze zorgvisie en onze aanwezigheid in 
Ommoord. In de afgelopen decennia hebben wij een visie en traditie in het ondersteunen en zorgen 
voor mensen opgebouwd, die uitgaat van de versterking van de kwaliteit van leven en de 
zelfredzaamheid. Vanuit deze visie bouwden wij aan voorzieningen die het mogelijk maken dat 
mensen de regie over het eigen leven voortzetten, waar nodig ondersteund door voorzieningen die 
veiligheid, ontmoeting en passende zorg bieden. Met dit 'levensloopbestendigende' concept willen 
wij een warm thuis bieden voor ouderen en passende ondersteuning bieden voor zelfstandig 
wonenden.

In Ommoord hebben wij de mogelijkheid het initiatief te nemen om met partners een 'Hub-plus' te 
realiseren. De Gerard Goosenflat daar is zeer geschikt om een 'Hub-plus' een plek te bieden.

Het idee

Humanitas wil in 2020 te starten met de realisatie van een 'Hub-plus' in Ommoord. Met de 
herontwikkeling van de Gerard Goosenflat willen Humanitas en Woonbron voorzien in een concept 
van levensloopbestendig wonen gecombineerd met een additioneel dienstenpakket voor 
wijkbewoners, met name ouderen.

De locatie van de Gerard Goosenflat is door de nabijheid van bestaande commerciële en 
maatschappelijke voorzieningen geschikt voor verdere concentratie van wijk gebonden diensten op 
het gebied van wonen, welzijn en zorg.
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Denk hierbij aan aangepaste woningen, woonvormen tussen zelfstandig wonen en verpleeghuis, 
verpleeghuis met functie voor de wijk (haal- en brengdiensten), ontmoetingsplekken, 
eerstelijnsgezondheidszorg, ondersteuningspunt E-health en boodschappendiensten met 
vrijwilligers. Kortom, een plek waar in een netwerk alles samen komt om het langer thuis wonen te 
ondersteunen.

De nabijheid van voorzieningen maakt het in ketens organiseren makkelijker, wat de kwaliteit van 
zorg ten goede komt. De infrastructuur dient in eerste plaats ouderen, maar is bij uitstek ook 
geschikt voor chronisch zieken en kwetsbare burgers van alle leeftijden.

Er wordt een 'open' wijkvoorziening beoogt, waar bewoners terecht kunnen voor gezelligheid, 
contact, vragen en hulp. Zorg- en hulp-aanbieders organiseren er met een lage drempel, hoge 
beschikbaarheid. Bewoners krijgen er aandacht en ondersteuning als zij dat wensen. Aandacht is 
cruciaal voor de kwaliteit van leven en voor preventie.
Faciliteiten zullen worden ingericht voor (groeps-)spreekuren, behandelingen, controles en 
voorlichtingsbijeenkomsten. Zorg- en hulpverleners zullen zichtbaar, herkenbaar en beschikbaar zijn, 
maar geluk en welbevinden staan centraal: de burger bepaalt.

Dit concept onderscheidt zich vooral door de verbinding met de medisch-specialistische zorg. In de 
gezondheidszorg wordt aan een fundamentele verandering in het organiseren van zorg gewerkt. Met 
de transformatie "De Juiste Zorg op de Juiste Plaats" wil men ziekenhuiszorg die zich daarvoor leent, 
dicht bij de mensen in de wijk organiseren. In het bijzonder chronische zorg en zorg voor kwetsbare 
ouderen zijn gebaat bij deze ontwikkeling. Niet alleen worden vele belastende reizen naar het 
ziekenhuis voorkomen; de kwaliteit van de zorg kan sterk verbeteren door preventie, monitoring en 
slimme zorg bijvoorbeeld met behulp van E-health.

Het is een uitgelezen kans om met een wijkknooppunt (hub) te voorzien in deze ambities. Het is 
belangrijk voor de kwetsbare burger, draagt bij aan wijkgericht werken en aan vormen van 
professionele samenwerking die aantrekkelijk zijn voor verzorgende beroepen. De 'Hub-plus' kan 
helpen het tekort aan (ver-)zorgend personeel te verminderen. Daarnaast kan het substantieel 
bijdragen aan een duurzame businesscase door de beschikbaarheid van investeringen hiervoor. Bij 
de voorbereiding van dit voorstel zijn contacten gelegd met de belendende ziekenhuizen en zullen 
wij bewoners, huisartsen en andere (para-)medische behandelaren nauw betrekken bij de inhoud en 
ontwikkeling van de 'Hub-plus' in Ommoord.

Wat stellen we voor te doen?

De ontmoetingsfunctie in combinatie met nabijheid en beschikbaarheid van professionele diensten, 
vergroot de effectiviteit van ondersteuning en zorg. Het voorziet tevens in een betere toegang tot 
zorg-, hulp- en woonvoorzieningen en biedt veel preventieve mogelijkheden: burgers worden eerder 
gezien en kunnen worden gestimuleerd bij te dragen aan (hun eigen) positieve gezondheid en 
welbevinden.

Humanitas wil met partners een vernieuwd wijkcentrum met een horecafunctie, cultuuraanbod en 
de zorg gerelateerde functies ontwikkelen.
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Het gaat dan om de ruimten voor poliklinische spreekuren, thuisbehandeling dichtbij, lab-functies, 
paramedische spreekuren, training- en voorlichtingsfaciliteiten, mantelzorgondersteuning en 
aanbodbemiddeling. Het wijkcentrum biedt tevens een plek aan de bewoners van de 
levensloopbestendige woonvormen in de wijk.

Wij gaan uit van een gedeeld belang onder de wijk gebonden aanbieders en de wens van partners 
om daarin nauw samen te werken. Het is wenselijk om de financiering van voorzieningen en functies 
mee te laten bewegen: in de zorg is spraken van een ontwikkeling naar integrale, populatie- en keten 
gebonden financiering. De 'Hub-plus' biedt bij uitstek de mogelijkheid om daarbij aan te sluiten.

De 'Hub-plus' zou daarmee een unieke waarde krijgen in de ontwikkeling van een betere samenhang 
tussen het sociaal domein, de care en cure, en een daarbij passende bekostiging. Deze sectoren 
zullen de komende jaren met hetzelfde budget een antwoord moeten geven op een groeiende en 
complexer wordende vraag.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit alleen lukt als de verschillende aanbieders gezamenlijk wijkgericht 
innoveren, de burgers daarin hun positie nemen als coproducent en de bekostiging geen obstakel is. 
Humanitas stelt u dan ook voor de mogelijkheid van een experiment met uitkomstgerichte 
financiering, te ondersteunen.

Dit voorstel sluit aan bij uw beleidslijn "Rotterdam, ouder en wijzer". Verder wordt met dit concept 
vormgegeven aan de afspraken die wij hebben gemaakt met Woonbron over de herontwikkeling van 
de locatie Gerard Goosenflat in Ommoord. Het geeft daarnaast uitvoering aan de kernstrategie in de 
gezondheidszorg: meer preventie en meer zorg dicht bij de patiënt. Al deze inspanningen versterken 
de ondersteuning en zorg voor kwetsbare burgers.

Humanitas wil een 'Hub-plus in Ommoord' ontwikkelen en daarvan de aanjager zijn. Wat Humanitas 
betreft is dit initiatief het begin van een bredere ontwikkeling waarin vanuit meerdere locaties, zoals 
Bergweg, initiatief genomen wordt voor deze samenwerkingsvorm. Humanitas is ervan overtuigd dat 
dit concept de toekomst heeft en zowel een oplossing biedt voor verplaatste ziekenhuiszorg als voor 
de betaalbaarheid van de ondersteuning van kwetsbare ouderen door de Wmo.

Bij de ontwikkeling van dit plan hebben wij contact gelegd met uw 'programma-coördinator 
'Rotterdam, ouder en wijzer'. Wij vragen om samenwerking en steun van de gemeente. 
Samenwerking om deze ontwikkeling goed te laten aansluiten bij het programma 'Rotterdam, ouder 
en wijzer'. Steun -zowel beleidsmatig als financieel- door het bijdragen aan de investering die nodig 
zal zijn om de Hub-plus te starten en partijen in de zorg (ziekenhuizen en verzekeraars) te bewegen 
mee te doen. Om het momentum niet te verliezen wil Humanitas direct na de zomer een uitwerking 
van het concept met lokale bewoners en partners bespreken. Wij treden daarom graag binnenkort 
met u in overleg en zien een uitnodiging daarvoor tegemoet.
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