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Het Complex 
In 2004 is in Hilversum aan de ring, op de plek van het oude seniorencomplex St. Joseph, een nieuw 
complex St. Joseph verrezen. Het complex bevat ruim 200 huurappartementen, betaalbaar en 
duurdere huur met meerdere varianten in indeling en grootte. Hoewel er sprake van één complex, 
bestaat het gebouw uit meerdere te onderscheiden bouwblokken die inspringen, waardoor het geheel 
niet massaal oogt. 
De woningen zijn geschikt voor bewoning in alle levensfasen en worden zeker niet uitsluitend aan 
ouderen en/of mensen met een zorgvraag toegewezen. 45 Woningen zijn bestemd als zorgwoningen 
waarvoor een indicatie van tenminste 5 uur zorg is vereist. Twee woningen worden gehuurd door het 
RIBW voor hun doelgroep en 8 woningen door Sherpa (verstandelijk gehandicaptenorganisatie); deels 
zijn dit groepswoningen waarin meerdere mensen met een verstandelijke beperking wonen. Alle 
woningen beschikken over domoticavoorzieningen. 
 
Behalve reguliere, zelfstandige woningen bevat het complex een dagcentrum waarin HilverZorg 
dagverzorging levert. Er is een verpleeghuisunit met 20 plaatsen voor mensen met PG-problematiek 
alsmede zijn er tijdelijke opvangplaatsen. 
 
Een kinderdagverblijf is gevestigd in het complex, een praktijk fysiotherapie huurt er ruimte, de 
bibliotheek heeft er een vestiging en last but not least is er een wijksteunpunt gerealiseerd. Het 
wijksteunpunt bestaat uit een informatiebalie, een grote ontmoetingsruimte waarin een computerhoek, 
een leeshoek en een bar is gevestigd en twee activiteitenruimten. Het wijksteunpunt wordt gerund 
door Sis (opbouwwerk), in samenwerking met Versa (welzijnsorganisatie). De ontmoetingsruimte is 
tussen de middag in gebruik als restaurant. Het restaurant is de verantwoordelijkheid van HilverZorg 
(ouderenzorgorganisatie). Tot slot is de Thuiszorg de organisatie die alle zorg in de reguliere 
woningen levert. 
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Ontstaansgeschiedenis 
Op de plek waar nu dit grote complex is gecreëerd, stond al sinds 1954 het oude St. Joseph en een 
school. De corporatie Gooi en omstreken was eigenaar van het complex en de grond. Omdat het oude 
complex niet meer voldeed, ontwikkelde de corporatie plannen om een nieuwbouwcomplex voor 
ouderen te realiseren. Terwijl de architect al volop aan het tekenen was, groeide ondertussen bij de 
gemeente het idee om in Hilversum woonservicezones te vestigen. O.a. door bemoeienis van de 
toenmalige wethouder zijn de plannen geleidelijk aan omgevormd tot het multifunctionele complex wat 
uiteindelijk is gerealiseerd. 
De corporatie legde als eerste contact met de stichting Hilverzorg, al snel gevolgd door de andere 
betrokken organisaties. HilverZorg-De basis heeft de verantwoordelijkheid voor de verpleegunit, voor 
de tijdelijke opnameplaatsen en voor de zorginfrastructuur. 
Het plan was tevens om een geïntegreerd zorgteam te realiseren waarbij Sherpa (verstandelijk 
gehandicapten zorg), HilverZorg (ouderenzorg), RIBW en de thuiszorg met elkaar de zorgverlening 
dag en nacht gaan leveren. Uiteindelijk is daarvan afgezien maar er wordt wel volop samengewerkt. 
Voor zowel de zorgwoningen als de overige woningen wordt door de Thuiszorg zorg geleverd. De 
nachtzorg en ongeplande zorg is ook in handen van de Thuiszorg. De dagverzorging is drie van de vijf 
dagen een project van HilverZorg en twee dagen in de week van Thuiszorg maar het team is in beide 
gevallen hetzelfde. Voor de verpleegunit is een team permanent aanwezig. 
 
In totaal is het de bedoeling 100 zorgwoningen in de wijk te realiseren, dus nog 55 woningen buiten dit 
complex. Daar is ook de zorginfrastructuur op gebaseerd. HilverZorg huurt de ontmoetingsruimte, in 
eerste instantie voor drie jaar (gebaseerd op de regeling zorginfrastructuur). Sis/Versa huurt de twee 
activiteitenruimten. 
 
De betrokken partijen, hun verantwoordelijkheden en onderlinge verbanden 
De corporatie Gooi en omstreken heeft het gebouw gerealiseerd en verhuurt alle ruimten aan de 
diverse partijen. De kinderopvang en de fysiotherapie zitten weliswaar in hetzelfde complex maar zij 
hebben hoegenaamd geen bemoeienis met de andere organisaties. Voor hen geldt ook dat zij een 
eigen ingang hebben en geen gemeenschappelijke ruimten (toegang, toilet) hebben met anderen. 
Overigens heeft ook de verpleegunit een eigen ingang en is volledig zelfvoorzienend. De 
dagverzorging is ondergebracht in een ander deel van het complex dan het wijksteunpunt. 
 
Voor de zorgverlening in alle woningen, voor de dagverzorging en de tijdelijke opnameplaatsen zijn 
afspraken gemaakt tussen zorgverlenende organisaties die betrekking hebben op de organisatie van 
de zorg. De bekostiging van de stenen voor het dagcentrum en de verpleegunit is geen discussiepunt. 
Alle m2 zijn gerealiseerd volgens de WZV-richtlijnen, waarvoor HilverZorg de middelen ontvangt. 
 
Feitelijk lopen alleen in het wijksteunpunt verschillende financiële bronnen en diverse 
verantwoordelijkheden door elkaar. In het onderstaande wordt specifiek ingegaan op het 
wijksteunpunt. 
 
Financiële vormgeving wijksteunpunt 
Het wijksteunpunt bestaat uit diverse ruimten; ontmoetingsruimte met keuken en uitgiftebalie, twee 
activiteitenruimten (een kleine en een grote), de informatiebalie, en bijbehorende ruimten als toiletten 
en garderobe. Het totaal bedraagt 722 m2. De huur van dit geheel is verdeeld over twee partijen; Sis 
huurt 135 m2 (twee activiteitenruimten), HilverZorg huurt de rest. Hoewel twee organisaties de huur 
betalen, is het Sis, samen met Versa, toch de centrale organisatie die de activiteiten regelt. Door 
subsidiëring via de woonzorgstimuleringsregeling en het wijksteunpuntenbeleid van provincie Noord-
Holland is voor de bouw circa 1,4 miljoen subsidie verkregen. Desondanks is het voor HilverZorg 
moeilijk om de exploitatie rond te krijgen. Zij bekostigen deze ruimten via de WZV en de regeling 
zorginfrastructuur. 
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Sis (wijkcentra, opbouwwerk en peuterwerk) huurt de twee activiteitenruimten die deel uitmaken van 
het wijksteunpunt. Zij draagt ook, samen met Versa, de verantwoordelijkheid voor de activiteiten, de 
aansturing van vrijwilligers en het informatiepunt. 
De corporatie Gooi en omstreken betaalt de huismeester die in dienst is voor het totale complex. Dit is 
in feite een medewerker van welzijn die voor 32 uur wordt ingekocht door de corporatie. De kosten 
van de huismeester worden ten dele doorberekend in de servicekosten van de appartementen. 
Daarnaast is een beheerder in dienst van welzijn voor 19 uur per week voor het wijksteunpunt. Deze 
regelt het wijkcentrum, verzorgt de inkoop en de zalenverhuur. Die kosten worden gedragen door de 
welzijnsorganisatie. Dezelfde persoon werkt daarnaast een aantal uren voor het dagcentrum en wordt 
voor die uren betaald door HilverZorg. 
Bijzonder in de constructie in Hilversum is dat het restaurantgedeelte gerund wordt door HilverZorg. 
Zij hebben een kok in dienst die de maaltijden verzorgt die elke dag tussen 12.00 en 13.30 uur 
genuttigd kunnen worden. Hier is sprake van koelverse maaltijden die in bulk worden aangeleverd en 
uitgeserveerd en aangekleed worden. 
 
Vaste exploitatiekosten zoals energiekosten, schoonmaak en dergelijke wordt versleuteld volgens de 
gehuurde m2 van eenieder. De inrichtingskosten zijn door de corporatie betaald samen met welzijn en 
HilverZorg. De beheerkosten die welzijn maakt met de beheerder worden niet onderling verrekend. 
Voor het informatiecentrum zijn ouderenwerkers en ouderenadviseurs in dienst bij welzijn die de basis 
van de bezetting vormen. Die kosten worden niet verrekend. Verder houden de andere organisaties 
spreekuren waarvan zij zelf de kosten dragen. Per dag en zijn er circa 40 vrijwilligers actief. 
 
Er is een werkverdeling tussen Sis en HilverZorg. Sis heeft feitelijk de leiding over het wijksteunpunt. 
Daarmee bepaalt Sis ook de prijzen van drankjes en verhuur van ruimten. Op de tijden dat het 
restaurant open is (maaltijden en restaurant is volledig voor verantwoording van HilverZorg) komt de 
opbrengst van de drankverkoop ook toe aan HilverZorg. Op andere tijden is de baropbrengst voor Sis. 
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Nu het complex enige tijd open is, zijn enkele afspraken aan herziening toe. Voor HilverZorg is er 
sprake van een onrendabele situatie. De zorginfrastructuur is gebouwd op een grotere zorgvraag dan 
die op dit moment wordt gerealiseerd. Partijen zijn met elkaar in gesprek om de situatie te verbeteren 
en te verhelderen. 
 

 
 
Beheerconstructie 
Het beheer is op zichzelf eenvoudig geregeld. Er is een huismeester voor de technische zaken. Sis is 
verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van het wijksteunpunt, met uitzondering van de 
maaltijdverstrekking. Dat onderdeel is volledig de verantwoordelijkheid van Hilverzorg. 
Wel is veel overleg nodig. De vrijwilligers worden geworven door het Sis, die ook de praktische zaken 
regelt (vrijwilligersverzekering, onkosten e.d.). De vrijwilligers die actief zijn in de keuken en tijdens de 
maaltijdverstrekking ontvangen hun praktische aansturing van de aanwezige kok van Hilverzorg. Dat 
vraagt natuurlijk de nodige afstemming. Er is een teamleidersoverleg waarin de teamleider 
wijkcentrum, de teamleider VH-unit en teamleiders van andere zorgorganisaties zitting hebben. Zij 
overleggen over zaken die men gezamenlijk doet of waar de werkzaamheden van de een, effect 
hebben op de werkzaamheden van de ander. 
Er is een welzijnsteam actief van Sis en Versa met de eerder genoemde personen daarin, plus de 
huismeester. Dit welzijnsteam overlegt over de te organiseren activiteiten. Als er een spanningsveld 
zit dat meerdere activiteiten op hetzelfde moment plaats zouden vinden, overlegt dit team hoe dit op te 
lossen en kiest in feite welke activiteit voorrang krijgt. 
En voor besluiten op hoofdlijnen is er een bestuurdersoverleg dat circa 2 x per jaar wordt 
georganiseerd. 
 
Vervolg  
Op zich werkt de formule van het wijksteunpunt. Het wijksteunpunt is een levendig geheel waarin veel 
activiteiten georganiseerd worden. Alle dagdelen zijn goed gevuld, de activiteitenruimten zitten vol. 
Kleine strubbelingen zoals het gebruik van de internethoek lossen zichzelf op door consequente 
spelregels die door de teamleider wijksteunpunt gehanteerd worden en mede uitgedragen worden 
door de vrijwilligers en andere aanwezigen. 
Financieel is het nog niet geheel op orde. Hilverzorg komt niet uit met de vergoedingen die zij 
ontvangt voor zorginfrastructuur. De discussie over de opbrengst van verkoop van drankjes zal 
worden heropend. Ook is er sprake van dat de ontmoetingsruimte mogelijk wordt veranderd in een 
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dagactiviteitencentrum voor de doelgroep van Sherpa. Dat zou het financiële gat bij de 
maaltijdverstrekking mogelijk dichten maar leidt wel tot een andere uitstraling voor deze ruimte. 
Kortom, ook ná de opening en ingebruikname blijven de financiën een moeilijk punt, zoals vaker blijkt 
bij dergelijke voorzieningen. 
 
 
 


