




Austerlitz: Pyramide, oktober 1804



Austerlitz: zorgt voor elkaar



Hoe het begon: leefbaarheidsonderzoek

Uitkomst leefbaarheidsonderzoek 2007:
▪ maximale voorzieningen 
▪ door een beperkte groei in fasen 
▪ tot 2000 inwoners, 
▪ MFA, met brede school, 15 woningen voor 

beschermd wonen en 10 seniorenwoningen in 
het  centrumgebied

Goedgekeurd door

▪ ALV Austerlitz’ Belang

▪ Woningcorporatie 

▪ B&W

▪ Gemeenteraad

Daarna: vertraging op vertraging



Ondernomen acties in 2012

▪ Voorbereidende gesprekken en bezoeken

▪ Overleg met Gemeente Zeist

▪ Eerste bewonersbijeenkomst september

▪ Bedrijfsplan  

▪ Enquête 

▪ Opstellen statuten en oprichting Coöperatie

▪ Tweede bewonersbijeenkomst december

▪ Ledenwervingsactie



▪ Aanloop tot oprichting Austerlitz Zorgt

▪ Bouwen, groeien en pilot Zeist  

▪ Verdere uitbouw, pilot en extern actief

▪ Officieel Sociaal Team, uitbreiding diensten

▪ Gepland: uitbreiding naar jeugdzorg 

▪ Realisatie MFA incl. Zorgwoningen

Procesverloop

2012

2013

2014

2015

2017

2019



Wat deden we die 1e avond?

Centrale vraag: 

‘hoe ziet uw leven er uit over 5 en over 10 jaar?’

Discussiegroepen, vragen als:

▪ waar woont u dan

▪ hoe ziet uw woning er dan uit

▪ wat is uw zorgbehoefte

▪ welke welzijnsvoorzieningen gebruikt u

▪ is uw mantelzorg geregeld



Response

Bevolking
(bron: CBS 2010)

Enquête
(netto-respons)

Aantal personen 1.470 650 (44%)

Leeftijd > 65 jaar 216 119 (55%)

Aandeel 65-plussers 15% 18%



Woningaanpassingen
Welke voorzieningen denkt u in de komende 
tien jaar te moeten aanbrengen?
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Zorg/welzijnsdiensten
Welke diensten denkt u in de komende tien jaar 
nodig te hebben?
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Aan de weg timmeren

Creëren van een imago , ook met logo



Aan de weg timmeren

Interesseren van de pers



Austerlitz: december 2012



2e dorpsbijeenkomst



2012: dorpsbijeenkomst



▪ Zorg- en welzijnsvoorzieningen via voorkeurs-
aanbieders

▪ Aanbod in regelmatige dialoog met de bevolking

▪ Inzet van lokale professionals en vrijwilligers 

▪ Bewoners houden keuzevrijheid

▪ Centraal informatiepunt via dorpsondersteuner

▪ Snelle indicatiestelling

▪ Besparingen komen ten goede aan het dorp 
(geruild voor ‘subsidie’)

▪ Bestaande activiteiten en faciliteiten worden 
gekoesterd

▪ Werken met ZZP-ers en/of medewerkers van 
geschikte organisaties

Coöperatie: uitgangspunten



Toen ging het snel



Mensen aangenomen



Februari: 200e lid



September 2013: 300e lid



December 2014: 400e lid

Nieuwe brochure



Leeftijdsopbouw ledenbestand

Tot 40 jaar; 3% 41-50 jaar; 10%

51-60 jaar; 25%

61-70 jaar; 31%

71-80 jaar; 22%

80+ jaar; 8%



Nu: 415 leden (op ruim 1.000 inw.)

En bijna 80 vrijwilligers, inclusief bestuur
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▪ Dorpsteam dat het sociale team is van de 
gemeente voor Austerlitz 

▪ Dorpsondersteuner, die alle vragen op ons 
gebied samen met de mensen oplost

▪ Indicatiestellingen Wmo, fiattering gemeente 

▪ Dorpsondersteuner koppelt vragen-oplossingen

▪ Zet vrijwilligers in 

▪ Huishoudelijke hulp (Gemeente) en Zorg 
(Warande/Accurate Zorg) in natura en op      
PGB-basis via zorgcoördinator/ wijkverpleeg-
kundige

▪ Backing van Sociaal team van de gemeente en 
MeanderOmnium

Wat hebben we aan diensten (1)?



Wat hebben we aan diensten (1)?2



Hoe organiseren we het?



Belangrijke elementen in de aanpak

▪ Centrale positie dorpsondersteuner zorgt voor 
overzicht en geïntegreerde dienstverlening

▪ Het centraal stellen van cliënt/mantelzorgers

▪ Vangnet van vrijwilligers

▪ Eendrachtige samenwerking van vrijwilligers en 
professionals

▪ Weg van professionaliseringsreflex

▪ Vrijwillig is niet vrijblijvend; niet amateuristisch

▪ Minder en later professionele zorg nodig

Bij Onderzoek Companen naar klanttevredenheid i.o. 
van de gemeente scoren we uitstekend. Daarom nu 
contract voor 4 jaar



▪ Van scepsis naar vertrouwen

▪ Veranderd door draagvlak bij bevolking  

▪ Dorpsteam is een officieel sociaal team van Zeist

▪ N.a.v. Positieve evaluatie: vierjarige overeenkomst 
2017-2020

▪ Gemeente subsidieert het dorpsteam                 
(i.p.v. restitutie van de besparingen) en investeert 
veel in Hart van Austerlitz

▪ AZ is ‘paradepaardje’ geworden en onderdeel van 
het coalitieprogramma

▪ B&W heeft vertrouwen in AZ en geeft ruimte: 
relatie is gegroeid naar co-creatie

Goede samenwerking met de 
gemeente Zeist is voor AZ cruciaal



▪ Opbouw draagvlak

▪ Financiering bij de start

▪ Sociaal team als pilot

▪ Sociaal team van Zeist/overhead& eisen

▪ Budget wijkverpleegkundige

▪ Companen: klantentevredenheidsonderzoek

▪ Bescherming via 4 jaars contract

Essentieel:

Van controleren op basis van wantrouwen naar 
vertrouwen op basis van prestaties

Cruciale momenten bij opbouw 
Austerlitz Zorgt



▪ Echt burgerinitiatief

▪ Dorp kent sterke sociale cohesie 

▪ Groot draagvlak

▪ Sterk bestuur met groot netwerk 

▪ Goede public relations

▪ Sterke focus, wervende missie

▪ Open zenuw, maatschappelijk relevant

▪ Hoge snelheid, momentum vasthouden

▪ Dienstenpakket samen met  de leden: enquête, 
onderzoeken en prioriteitstelling

▪ Koppelt vragen van leden direct aan 
oplossingen door gericht zoeken

Succesfactoren Austerlitz Zorgt



Hart van Austerlitz



Hart van Austerlitz



Gebiedsindeling



Bij onze droom horen zorgwoningen

Onze visie over de zorgwoningen:

▪ de verleende zorg is zoveel mogelijk een 
voortzetting van de thuissituatie

▪ de cliënt en zijn/haar netwerk hebben de regie 
over de zorg

▪ de zorg is aanvullend op het eigen netwerk van 
de cliënt

▪ we blijven consequent redeneren vanuit de 
vraag (dus niet vanuit het aanbod)



▪ ca. 125 huishoudens: 50% echtparen / 50% alleenstaand

▪ de helft denkt wel eens aan verhuizen, vooral 
alleenstaanden; 12% naar buiten Austerlitz 

▪ rest: 1/3 rustige woning; 1/3 in gezonde staat naar centraal 
complex en 1/3 pas bij intensieve zorgbehoefte

▪ 75% heeft beperkt budget (vooral alleenstaanden)

▪ wensen: balkon, (gemeenschappelijke) tuin, voorkeur 
voor begane grond, medische voorzieningen, 
gemeenschappelijke maaltijden, logeerkamer

▪ huur liever dan koop: 60% minder dan € 700,-/mnd                                                              

▪ 2 of 3 kamers, vooral behoefte aan 1-persoonswoningen 

▪ 50% los van school, 30% aangebouwd, 15% er bovenop  

▪ 70% verwelkomt gezelligheid

2014: bewonersonderzoek 70+
Mede gefinancierd door fondsen Brentano/Maagdenhuis



▪ MFA

▪ Basisschool 120 leerlingen

▪ Peuterspeelzaal

▪ Dorpshuis

▪ 25 woningen, sociale huur, 17 zorg en 8 starters

▪ Ontmoeten van jong en oud en samen doen

▪ Multifunctionele ontmoetingsruimte -> verbouwing 
dorpshuis

▪ 15 grondgebonden koopwoningen,
onderkant vrije sector (max. 200k), waarvan 8 
zorg en 7 starsters.

▪ Bestemmingsplan is onherroepelijk geworden. 
Bouw start nog in 2018.

Wat omvat het Hart van Austerlitz?



Enkele essentiële punten:

▪ rekening houden met elektrische rolstoel en tillift

▪ tillift aan plafond 

▪ badruimte & slaapkamer toegankelijk voor tillift en voor 
verzorgers

▪ verkeersruimte wat breder dan standaard

▪ alle ruimtes zijn groter dan in basispakket

▪ overal goed kunnen bewegen met elektrische rolstoel

▪ alles op vloerniveau van de entree, dus geen trappen

▪ scootmobielberging in de buurt (liever in woning)

▪ 1 parkeerplaats per appartement/woning

Woonkeur met pluspakket Zorg



Voor wie?  Primair Austerlitzers

1. Met indicatie  Wlz (VPT / MPT / PGB)

2. Met indicatie Zvw en/of  Wmo

3. Senioren uit Austerlitz die levensloop geschikt willen 

wonen, ook met zicht op de toekomst

En voor de sociale huurwoningen: inkomenseisen (passend 

toewijzen)

Wordt nu flankerend beleid ontwikkeld, waarbij dorpsteam 

centrale rol speelt.  Beheer wachtlijst AZ; Toewijzing via 

aparte commissie. Zorgarrangementen via AZ



Gemeente schrijft 
tender uit*

* mede gebaseerd op onze eisen

• Patiowoningen 85 m² worden verkocht aan NvS voor       € 

230.000/woning, nul op de meter, vrij op naam

• Certificaat afbouwgarantie van Woningborg

• Turn key oplevering

• Garantie Waarborg Certificaat van SWK of vergelijkbaar

• Certificaat WoonKeur en Zorgpakket Plus, ook in ontwerpfase

• Nul op de meter: energie neutraal bij gemiddeld gebruik aan 

te tonen met Energie Prestatie garantie van de SWK

• Berekening van toekomstige exploitatiekosten; Total Cost of 

ownership lage onderhouds- en exploitatiekosten

• NvS wordt betrokken bij ontwerp (VO en DO) en dient de 

bouwaanvraag goed te keuren



▪ Huren heeft de voorkeur van ouderen. 
Bovendien verdwijnen koopwoningen na de 
eerste verkoop uit ons zicht.

▪ De 8 patiowoningen worden door een hiertoe 
opgerichte stichting aangekocht en verhuurd 
aan de onderkant van de vrije sector (€ 970 
per maand. Incl. € 50 voor NOM)

▪ WoonStichting NuVoorStraks, juridisch 
losstaand van AZ.

▪ Financiering nodig: ca. € 1,8 miljoen.

Aankoop 8 zorgwoningen



Hoe gaan we dat 
financieren?

♥ Totaal: 1,89 miljoen euro (incl. eenmalige kosten)

♥ Hypotheek Triodos Bank: 70% (1,27 miljoen): 15 jaar, 

tegen 2%, contract getekend

NB: geen beschikbaarheidsprovisie, bespaart  € 10.000

♥ Hiervoor gemeentegarantie: contract getekend

♥ Tweede hypotheek: 30% (0,545 miljoen) d.m.v. leningen 

voor 10 jaar tegen 3%, te verkrijgen via crowdfunding (De 

Sleutel) 

♥ € 75.000 subsidie provincie

Crowdfunding: mengsel van belegging én solidariteit.

Ook giften zijn welkom.



Procesverloop van 
2014-2015
• Woongoed financiert voor: wet Blok blokkeert dat

• Provincie: mooi project: Stadskwadraat rekent BC door

• Aankoop extra grond gemeente: worden patio’s

• Alleen Rabo en Triodos interesse in financiering; andere banken niet en 

andere nieuwkomers ook niet

• Serieus aanbod Triodos, fancy aanbod Rabo

• Eis beide banken: gemeente garantie

• Gemeente geeft geen garanties meer

• Via trekken & duwen & steun wethouder/ambtenaar gaat B& W om

• Raad houdt gemeentegarantie 9 maanden op en dreigt tegen te 

stemmen

• Wethouder verzoekt ons dorp wederom te mobiliseren

• Raad akkoord met 1 stem tegen

• Triodos moet voorstel door kredietcommissie krijgen: voorwaarden 

geven problemen: wordt uiteindelijk overeenstemming bereikt

• Nov. en dec. 2017: contracten met Triodos en gemeente getekend 



▪ Extra aankoop gronden

▪ Budget school (wettelijke verplichting: 
huisvesting)

▪ Peuterspeelzaal

▪ Deel van de verbouwing van het Dorpshuis

▪ Garantiestelling hypotheek 

▪ Indirecte subsidie Woongoed en WS NVS

Kortom: heel veel, en dat mag ook weleens gezegd 
worden

Waarin investeert Zeist? 



▪ Overnemen trekkersrol van Gemeente

▪ Deelnemen Woningcorporatie en School

▪ Betrekken bevolking bij ontwikkelingstraject en 
keuze architect

▪ Herontwerpen bij budgetoverschrijding

▪ Bestemmingsplan/garantiestelling discussie met 
Gemeenteraad

Cruciaal: draagvlak in het dorp en voortdurend 
gemeenschappelijk optreden van de betrokken 
organisaties uit het dorp

Cruciale momenten bij Hart van 
Austerlitz? 



▪ Draagvlak in het dorp

▪ Niet bang zijn voor betrekken inwoners 

▪ Gemeenschappelijk optrekken Austerlitz Zorgt, 
Dorpshuis, Ouderraad en MR school, 
Peuterspeelzaal, Nu voor Straks

▪ Kunnen mobiliseren van bevolking 

▪ Omringen met deskundigen voor de 
kennisgaten bij de bestuurders 

▪ Creëren van co-creatie gevoel bij alle betrokken 
stakeholders

▪ Grote interesse in wat er in Austerlitz aan het 
gebeuren: graag een rol spelen

Succesfactoren  Dorp bij HvA



Nederland Zorgt voor Elkaar

Landelijk netwerk burgerinitiatieven zorg, welzijn 
en wonen

Website: www.nlzorgtvoorelkaar.nl

Helpdesk: mail:helpdesk@nlzve.nl

tel. 06 288 728 20

Algemeen coördinator:

Jan.smelik@nlzve.nl

Stichting Omzien naar elkaar

Utrechtse  netwerk burgerinitiatieven zorg, 
welzijn en wonen

Website: www.omziennaarelkaar.nl

Mail: info@omziennaarelkaar.nl

Nuttige adressen

http://www.nlzorgtvoorelkaar.nl/
mailto:Jan.smelik@nlzve.nl
http://www.omziennaarelkaar.nl/


Austerlitz Zorgt
dankt u voor uw aandacht


