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Sigra, de Gemeente Amsterdam, Cliëntenbelang Amsterdam, Elaa en 
Zilveren Kruis zijn in 2020 gestart met het programma Amsterdam Vitaal en 
Gezond (AVG). Doel van het programma is dat alle Amsterdammers in 2040 
gelijke kansen hebben op een goede gezondheid. Ook willen de partijen er 
gezamenlijk voor zorgen dat kwetsbare Amsterdammers van 10 extra 
gezonde levensjaren gaan genieten.   

Dat is niet alleen goed voor de Amsterdammers, maar vermindert 
uiteindelijk ook de vraag naar zorg en zal bijdragen aan lagere zorgkosten. 
Binnen de aanpak van AVG zijn een achttal coalities geformeerd. Elke coalitie 
werkt aan een van de thema’s, zoals chronische zorg, ouderen, jeugd en 
gezin, de arbeidsmarkt, digitale zorg en de groei van de stad. De focus van de 
coalitie “Groei van de (groene) Stad” is gericht op de ruimtelijke en fysieke 
inrichting van het (woon)zorglandschap in de stad. Voor nu, straks en in de 
verre toekomst.  

Dit Bouwstenenboek is samengesteld door leden van de Coalitie 
Groei van de (groene) stad. We zijn er trots op u dit aan te mogen 
bieden.

Voorwoord

https://vitaalgezond.amsterdam/


3

Inhoudsopgave

Bouwsteen 1
Realiseer voldoende gezonde, 

toekomstbestendige en 
technologisch vernieuwende 

woningen

Bouwsteen 2
Zorg voor een variatie aan 

woonvormen in de wijk

Bouwsteen 3
Maak bestaande woningen 

passend en 
toekomstbestendig

Bouwsteen 4
Stimuleer duurzame mobiliteit

Bouwsteen 5
Zorg voor leefbaarheid in de wijk

Bouwsteen 6
Creëer herkenningspunten in 

de wijk

Bouwsteen 9
Zorg voor een digitale 

infrastructuur

Bouwsteen 7
Hanteer het wooncirkelconcept 

als uitgangspunt

Bouwsteen 10
Geef de buurtteams een 
centrale plek in de wijk

Bouwsteen 8
Organiseer flexibele zorg

Bouwsteen 12
Betrek verschillende 

belanghebbenden

Bouwsteen 13
Betrek bewoners en 

ervaringsdeskundigen

Bouwsteen 11
Geef prioriteit aan kwetsbare 

wijken

Hoofdstuk Blz.

Inleiding 4

Proces 5

Verbinding met de omgevingsvisie 6

Leeswijzer 7

Bouwstenen thema A - De woning 8

Bouwstenen thema B - De woonomgeving 12

Bouwstenen thema C - Preventie, gezondheid 
en de samenhang tussen wonen en zorg 

16

Procesmatige bouwstenen 21

Overzicht leden Coalitie Groei van de Stad 25

Redactie bouwstenenboek 26

Bronnen literatuuronderzoek 27

Klik op paginanummer of bouwsteen om direct naar de betreffende rubriek te navigeren.



4

Inleiding

Vanaf 2020 hebben vertegenwoordigers van Sigra, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, Elaa, Zilveren Kruis 
en Cliëntenbelang Amsterdam hun visie, wensen en ideeën met elkaar gedeeld over hoe het zorglandschap ingericht 
moet worden. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de opdracht om elke Amsterdammer gezond te houden en 
weer te krijgen, mocht het even tegenzitten.  

De vruchten van deze samenwerking zijn op schrift gesteld in het Bouwstenenboek van Amsterdam. Dit boek is een 
levend document en zal jaarlijks worden geactualiseerd.

“Een boek met bouwstenen dat de stadmakers* van Amsterdam handvatten geeft om de Amsterdammer met een  
ondersteuningsvraag een veilige, inclusieve en overzichtelijke woonomgeving te bieden, waarbij de nodige zorg- en 
welzijnsvoorzieningen zijn ingebed. Zo stimuleren we zelfredzaamheid waar het kan en creëren we een vangnet voor 
de inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben waar dat moet”. 

In onze zoektocht naar de borging van het toekomstig gebruik van het bouwstenenboek pleiten de samenstellers ervoor 
dat de ruimtelijke inrichting van het zorglandschap een vaste paragraaf is in het meerjarig gebiedsplan en bijhorende -
kalender van alle 25 gebieden van Amsterdam. Daarnaast pleiten we ervoor dat het bouwstenenboek als richtlijn 
onderdeel wordt van het planvormingsproces van gebiedsontwikkeling.
Tenslotte doen wij een oproep om bij de planvorming meer in te zetten op participatie van bewoners vanaf het prille 
begin. Dit vereist een creatieve samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en bijv. architectenbureaus. 

* Onder stadmakers verstaan we: alle betrokkenen die de stad vormgeven zoals beleidsmakers, stedenbouwkundigen, 
architecten, planologen, ontwerpers, strategische en projectontwikkelaars.
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Stap 1
• Literatuurstudie
• Opstellen concept bouwstenen

Stap 2
• Coalitieoverleg 1
• Ophalen feedback en aanscherpen 

bouwstenen

Stap 3
• Coalitieoverleg 2
• Testen aan de realiteit: Met de kaart op tafel

Stap 4
• Coalitieoverleg 3
• Aanscherpen en finetunen bouwstenen

Stap 5
• Ter beoordeling voorgelegd aan overige AVG-

coalities en inhoudelijk deskundigen van de 
gemeente

• Vaststellen definitief bouwstenenboek

Het bouwstenenboek is in vijf stappen opgesteld. Deze stappen zijn 
hiernaast schematisch weergegeven. In stap één is een 
literatuurstudie uitgevoerd, zie ook bronnen literatuurstudie. Op 
basis van de bestudeerde stukken is vervolgens een eerste concept 
opgesteld. Aan de hand van een aantal sessies met de coalitieleden 
hebben we dit vervolgens uitgewerkt naar dit definitieve 
bouwstenenboek.  

Tijdens de coalitieoverleggen zijn we op een interactieve manier het 
gesprek met elkaar aangegaan. Bijvoorbeeld door middel van 
backcasting sessies, waarbij we vanuit de ambities terug zijn gaan 
werken naar wat er daadwerkelijk moet gebeuren in onze wijken en 
buurten. Ook hebben we deze uitkomsten in een sessie met de kaart 
op tafel getoetst aan de hand van gemeentelijke plannen voor 
Strandeiland (een toekomstige wijk in IJburg).

In stap vier en vijf hebben we vervolgens de laatste hand gelegd aan 
de bouwstenen. Het resultaat van dit proces ligt nu voor u.

Proces
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Verbinding met de Omgevingsvisie en de maatschappelijke opgave

De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. Dit heeft een enorme impact op het woonzorglandschap. Er is sterke 
behoefte aan woningen waar mensen zelfstandig kunnen blijven wonen in een veilige omgeving mét eenvoudige 
toegang tot zorg en ondersteuning als zij dat nodig hebben. Een omgeving waar zij ook makkelijk sociale contacten 
kunnen onderhouden. Zelfstandig (geclusterd) wonen draagt bijvoorbeeld bij aan de kwaliteit van leven, het vergroten 
van de zelfredzaamheid en het verminderen van eenzaamheid. Dat leidt tot een afname van de zorg en 
ondersteuningsbehoefte.
Het is daarom belangrijk om bij de (her-)inrichting van wijken de samenhang tussen wonen, woonomgeving, welzijn, 
zorg, economie, mobiliteit, sport en recreatie als uitgangspunt te nemen. Naast voldoende aangepaste of 
levensloopbestendige woningen met gebruik van domotica, is een verhoogd voorzieningenniveau van ondersteunings -, 
welzijns- en zorgdiensten een voorwaarde voor een toekomstbestendig woonzorglandschap. Het resultaat is een woon -
en leefomgeving waar mensen lang(er) zelfstandig, veilig en prettig kunnen wonen.

Op 8 juli 2021 heeft Amsterdam de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 vastgesteld als kader voor ontwikkeling van de 
fysieke leefomgeving in de stad. De omgevingsvisie geeft aan hoe Amsterdam om wil gaan met de grote opgaven van 
deze tijd. Denk aan de woningmarkt, klimaatverandering en toenemende ongelijkheid. In de uitvoeringsagenda van de 
Omgevingsvisie staat beschreven hoe Amsterdam invulling wil geven aan de ambities uit de Omgevingsvisie. De hierin 
opgenomen Woonzorgvisie moet de ambitie Groeien binnen Grenzen vormgeven en de manier waarop de gemeente 
wonen en zorg invult, aansturen. Met de Agenda Samen Stadmaken nodigt de gemeente bewoners en organisaties uit 
om samen aan de stad te werken. 
De bouwstenen in dit boek zullen een constructieve bijdrage leveren aan de Woonzorgvisie voor de Gemeente 
Amsterdam én de Agenda Samen Stadmaken van onderbouwing voorzien. 

https://amsterdam2050.nl/
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Leeswijzer

De bouwstenen zijn opgedeeld in twee groepen. Inhoudelijke- en 
procesmatige bouwstenen. De inhoudelijke bouwstenen zijn de 
principes die we verwezenlijkt willen zien in elke wijk. Deze principes 
hebben we onderverdeeld in drie thema’s:

A. De woning
B. De woonomgeving 
C. Preventie, gezondheid en de samenhang tussen wonen en zorg

Daarnaast zijn er enkele procesmatige bouwstenen geïdentificeerd. 
Deze richten zich op hoe belanghebbenden  en ervaringsdeskundigen 
betrokken zouden moeten worden bij de (her)inrichting van een wijk 
of de woonzorg infrastructuur.

Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de samenstellers van het 
Bouwstenenboek en degenen die kritisch hebben meegelezen. 
Waarvoor onze hartelijke dank! 

10 extra gezonde levensjaren voor kwetsbare Amsterdammers in 2040
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Bouwsteen 1
Realiseer gezonde, toekomstbestendige en 
technologisch vernieuwende woningen

Beschrijving:
Om ervoor te zorgen dat iedereen in een wijk kan (blijven) wonen is het van belang dat 
er voldoende betaalbare, toekomstbestendige, gezonde en geschikte woningen* staan 
om aan de verwachte vraagontwikkeling vanuit de verschillende doelgroepen te 
voldoen. Zo kan zorg worden uitgesteld of voorkomen. Het betreft met name woningen 
voor de volgende doelgroepen:
• Ouderen
• Mensen met een verstandelijke beperking (VGZ)
• Mensen met een fysieke en/of visuele beperking

• Mensen met psychiatrische, psychosociale en verslavingsproblemen(GGZ)
• Doorstromers uit de maatschappelijke opvang, beschermd wonen en jeugdzorg

Aandachtspunten:
• Werk ten eerste aan een gedragen stedelijk beeld van de verwachte 

vraagontwikkeling en het huidige aanbod middels een woonzorganalyse op 
stadsdeelniveau en mogelijk op wijkniveau.

• Zorg voor een gebiedsgerichte uitwerking van de woonzorgvisie: Wat is de visie op de 
wijk?

• Zoek vroeg in de planvorming naar afstemming tussen het woningbouwprogramma, 
de maatschappelijke voorzieningen en de kwetsbaarheid/draagkracht van de wijk.

* Zie bouwsteen 2 met een overzicht van woonvormen die hiervoor nodig zijn.

Voorbeeld: Woonladder – Gemeente Ede
Om een duidelijk beeld te geven van de behoefte naar
verschillende (innovatieve) woonvormen voor al haar
doelgroepen, heeft de gemeente Ede de woonladder opgesteld.
Deze ladder onderscheidt de verschillende stappen en fasen van
wonen met zorg en laat in één oogopslag de behoefte naar
woonvormen nu en in de toekomst zien.

https://ede.buurtmonitor.nl/report/Sociale_Monitor_Ede_2020.pdf
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Bouwsteen 2
Zorg voor een variatie aan woonvormen 

Beschrijving:
Het is van belang dat een wijk niet op één of twee doelgroepen is ingericht. Dit vraagt 
een waaier aan geschikte woonvormen die voldoen aan de geïdentificeerde opgaven en 
doelgroepen (zie bouwsteen 1) en kan zowel via nieuwbouw als het verbouwen van 
bestaande woonvormen worden gerealiseerd. Voor ouderen, mensen met psychische 

problemen, verstandelijk en lichamelijk gehandicapten gaat het met name om 
geclusterde, levensloopbestendige woningen (ook rolstoelwoningen) in verschillende 
vormen en prijsklassen. Voor overige doelgroepen gaat het met name om kleinere 
sociale huurwoningen die op gespikkelde locaties in de buurt staan met een huur tot de 
lage aftoppingsgrens of de kwaliteitskortingsgrens (voor jeugd). 

Aandachtspunten:

• Woningen moeten alternatief aanwendbaar zijn. Dit vraagt om woningen die ook 
geschikt zijn voor andere doelgroepen. 

• Zorg dat goed inzichtelijk is wat de behoefte is in de wijk (bouwsteen 1).
• Betrek ontwikkelaars en doelgroepen goed bij de gebiedsontwikkeling.
• Borg ruimte voor (innovatieve) woonzorgvormen in tenders en toetsingskaders, 

bijvoorbeeld bij gronduitgifte en aanbestedingen.
• Professionals moeten in de gelegenheid worden gesteld om samen met actieve 

bewoners ontmoeting te stimuleren in het gebouw (bijvoorbeeld via een huiskamer). 
Alleen dan kan vroegsignalering plaatsvinden.

• Kijk naar mogelijkheden om mensen met en zonder zorgvraag te mengen in het 
gebouw. Denk aan Loyaal Wonen concepten waar bewoners naast elkaar wonen.

• Domotica moet makkelijk kunnen worden aangelegd en verwijderd.

Voorbeeld: Het Eenhoorn project (Amsterdam)
Het Eenhoorn project is een goed voorbeeld van samenwerking
tussen zorgaanbieders en woningbouwcorporaties. Doelgroepen
zijn goed gemengd en er zijn slimme keuzes gemaakt: kleine
appartementen waarbij de uitgespaarde ruimtes ingezet worden
voor ontmoetingsruimten waar ook de wasmachines staan en
bewoners koffie kunnen drinken.
Er wonen ouderen, jongeren met begeleiding en mensen met een
verstandelijke beperking samen met andere Amsterdammers. De
wijk is autoluw, er is veel groen en er is ook een sportveld met
fitnesstoestellen voor de wijk.

Voorbeeld: Nico van der Horstpark (Leiden)
In het Nico van der Horstpark hebben 2 corporaties een gemengd-
wonen project gerealiseerd in een reeds bestaande buurt. Het
modulaire complex telt 24 driekamerwoningen en 76
éénkamerstudios die geschikt zijn voor starters, spoedzoekers,
jongeren, uitstromers en statushouders. De woningen zijn zeer
duurzaam, energiezuinig en staan in een groene omgeving waar
ontmoeting wordt gestimuleerd. Ook kunnen de woningen in de
toekomst verplaatst worden naar een andere locatie als die
mogelijk geschikter is.

https://zijdekwartier.nl/loyaal-wonen/
https://www.woningnetregioamsterdam.nl/nl-NL/Nieuws/Vooraankondiging%20Nieuwbouwproject%20de%20Eenhoorn
https://123flexwonen.nl/praktijkvoorbeelden/het-nico-van-der-horstpark-in-leiden/
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Bouwsteen 3
Maak bestaande woningen passend en 
toekomstbestendig

Beschrijving:
De meeste woningen staan er al. Daarom is het van belang om bestaande woningen geschikt te 

maken bij het herstructureren van wijken en als het doorstromen naar een andere woning voor 
een betreffende persoon niet mogelijk of gewenst is. 

Aandachtspunten:
• Zoek naar mogelijkheden om woningen te splitsen (bijvoorbeeld boven - en 

benedenwoningen). 
• Geef mensen financiële ondersteuning bij het levensloopgeschikt maken van hun woning en 

laat ervaringsdeskundigen en thuiszorgmedewerkers meedenken in het proces. 
• Verwijder belemmeringen (zoals regelgeving) die het herstructureren van de bestaande 

woningvoorraad via bijvoorbeeld splitsen bemoeilijken.
• Geef aandacht aan de installatie van technologie/domotica maar zorg ook dat deze weer 

gemakkelijk verwijderd kan worden zodat de woning op langere termijn ook voor andere 

doelgroepen geschikt blijft. 
• Creëer ruimte voor ontmoeting, ook binnen bestaande gebouwen.
• Verduurzaam de woning klimaat-adaptief, d.w.z. bestand tegen klimaatverandering en 

energiezuinig. Voorzie bijvoorbeeld woningen van luifels en individueel bedienbare 
zonwering aan de buitenzijde van het gebouw. Hierbij is de kleurkeuze van belang. Zorg voor 
warmte-reflecterende materialen op woningen. Vermijdt zwarte dakpannen en 
bitumeafwerking en stimuleer de toepassing van groene daken en daken met een sociale 

functie.
• Hou bij de inrichting van algemene voorzieningen rekening met kleuren en lichtinval. Visio

heeft veel expertise op dit vlak en kan hierbij behulpzaam zijn.

Voorbeeld: Amstelhuis
Het Amstelhuis is een transformatieproject in hartje Amsterdam.
In dit oude pand van een voormalige zorginstelling zijn sinds 2015,
120 sociale huurwoningen gevestigd. De appartementen zijn
merendeels klein (30m2) maar hebben hun eigen keuken,
slaapkamer, en een levensloopgeschikte bad-kamer. Bewoners
moeten 70 jaar of ouder zijn, zelfstandig kunnen wonen en recht
hebben op een sociale huurwoning. Bijzonder aan dit concept is de
focus op ontmoeting. In de “sociëteit” met bar, bibliotheek en
brasserie komen de bewoners elkaar dagelijks tegen. Ook is er een
groot terras op het binnenterrein, een fitnessruimte, wasserette
en een fysiotherapeut.

https://kennisportaal.visio.org/documenten/ergo-tips-zonwering-tegen-lichthinder/
https://kennisportaal.visio.org/nl-nl/thema-s/huishouden-en-gezin/licht,-verlichting-en-inrichting
http://hetamstelhuis.nl/
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Bouwsteen 4
Stimuleer duurzame mobiliteit

Beschrijving:
Creëer een begaanbaar, uitnodigend en veilig straatprofiel voor fietsers en voetgangers 
met bereikbare toegangspunten tot het openbaar vervoer om duurzame mobiliteit te 
stimuleren.

Aandachtspunten:
• Plan woonzorgvoorzieningen dichtbij de voorzieningen die de doelgroep nodig heeft 

om zo zelfstandig mogelijk te leven.
• Realiseer woonzorgvoorzieningen minimaal op loopafstand (250 - 500 meter) van een 

bushalte, maar liever een tram of metro halte (waar mogelijk).
• Maak een eenvoudig straatprofiel met zo min mogelijk obstakels en barrières.
• Zorg voor een buitenruimte die toegankelijk is voor mensen met een fysieke of 

visuele beperking.* Denk hierbij aan:
o Brede voetpaden, minimaal 1.80 meter,  geschikt voor rolstoel, rollator en 

kinderwagen, die ongedeeld bestemd zijn voor voetgangers.
o Scheiding van verkeersfuncties in kleur en materiaal.
o Het aanbrengen van een duidelijke scheiding tussen verblijf - en rustplekken en 

doorstroomgebied (dus geen picknickbanken op een breed voetpad). 
o Aanpassingen voor slechtzienden.
o Het installeren van slimme stoplichten die reageren op trage voetgangers en 

langer op groen blijven staan.
o Het opnemen van voldoende (inpandige) fietsparkeervoorzieningen zodat 

fietsparkeren niet ten koste gaat van voethangers.

* Klik hier voor relevante beleidsnota’s. 

Voorbeeld: Hamerkwartier (Amsterdam Noord)
Het Hamerkwartier is een gebied in Amsterdam Noord dat wordt
getransformeerd voor woningbouw. Er zullen in deze nieuwe wijk
naar schatting 6.000 tot 6.500 nieuwe woningen komen.
Tegelijkertijd wil de gemeente het woon- en werkklimaat
verbeteren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het aanleggen van
brede stoepen, gelijkvloerse oversteekplaatsen, zitplekken en
voorzieningen in de schaduw op loopafstand. Ook zal de wijk
autoluw worden opgezet en is er ruimte voor veel groen in de
buurt (parkgroen, gevelgroen, groene daken en verbindingen met
groen in de omgeving).

https://www.amsterdam.nl/projecten/hamerkwartier/downloads/?PagClsIdt=16623132#PagCls_16623132
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Bouwsteen 5
Zorg voor leefbaarheid in de wijk

Beschrijving:
Plan rust-, speel-, bewegings- en laagdrempelige, deels prikkelarme ontmoetingsplekken
op doorgangsroutes. Versterk daarnaast de groene en blauwe structuur van natuur,
water, recreatie en cultuur(historie).

Aandachtspunten:
• Groen heeft hetzelfde gewicht als mobiliteit bij de (her-)ontwikkeling van wijken en

buurten.
• Met het oog op duurzaamheid en leefbaarheid is klimaat-adaptief bouwen een

belangrijk uitgangspunt.

• Zorg bij rust- en ontmoetingsplekken voor schaduw en verkoeling, mogelijk via
verticaal groen en groenvoorzieningen op/nabij het water.

• Plan rustplekken langs belangrijke doorgangsroutes op ongeveer 500 meter van
elkaar.

• Zorg voor 24-uursleefbaarheid met woonfuncties in de plint en voorzieningen boven.
Zo komt de focus van de woningen te liggen op de straat en wordt ontmoeting
gestimuleerd.

• Stimuleer gezond gedrag door woonzorgvoorzieningen (intramuraal en extramuraal)
goed met sport- en beweegvoorzieningen te integreren.

• Voorzie woonzorgvoorzieningen van tuinen. Niet iedereen kan zelfstandig op pad.
• Zoek naar mogelijkheden om het aantal parkeerplekken te reduceren ten faveure van

park, ontmoetingsplekken of sportmogelijkheden in de openbare ruimte.
• Kijk of het aantal snackbars en andere verkooppunten van ongezonde voeding in een

wijk via vergunningen gelimiteerd of gereduceerd kan worden.

Voorbeeld: Groene woonwijk (Westerpark West)
Langs het Westerpark is begonnen met de transformatie van de
oude ING kantoorgebouwen aan de Haarlemmerweg. Er worden
ongeveer 800 - 900 woningen gerealiseerd. Deels in de oude
kantoren en deels in nieuwbouw. De gebouwen zijn met veel
aandacht voor groen ontworpen zodat zij goed aansluiten bij het
Westerpark en de omliggende buurten. De ruimte om de
gebouwen krijgt een parkachtig karakter met ruimte voor
ontmoeting en wordt vormgegeven met de nadruk op langzaam
verkeer (fiets en voetgangers).

Amsterdamse Gezondheidslogica
De Amsterdamse Gezondheidslogica biedt 12 principes voor een
gezonde leefomgeving. Het vormt hiermee een handreiking en
inspiratiebron voor het bevorderen van gezondheid in ruimtelijke
plannen.

https://www.westerparkwest.amsterdam/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/gezonde-stad/
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Bouwsteen 6
Creëer herkenningspunten in de wijk

Beschrijving:
Bespikkel de wijk met herkenningspunten zoals kunstwerken, markante groen - en 
waterpartijen voor mensen die last hebben van vergeetachtigheid. Dit betreft niet 
alleen mensen met dementie maar ook bijvoorbeeld mensen met niet aangeboren 
hersenletsel of andere vormen van geheugenaandoeningen.

Aandachtspunten:
• Integreer herkenningspunten zoveel mogelijk met rust-, speel- of ontmoetingsplekken 

(zie bouwsteen 5).

• Zorg voor variatie in architectuur. Gebouwvormen en kleur van gevels dragen bij aan 
de herkenbaarheid van de omgeving voor mensen die last hebben van 
vergeetachtigheid.

• Voorkom te felle en lichte kleuren en spiegelende gevels bij dicht op elkaar staande 
bebouwing.

• Plaats herkenningspunten op een zodanige wijze in de openbare ruimte dat het zicht 
daarop niet door de omgeving (tijdelijk) wordt belemmerd. Denk hierbij aan 
parkerende auto's, bushaltes en dergelijke.

Voorbeeld architectonische variatie: Ensemble De Werf
Ensemble De Werf, ontworpen door architectenbureau OZ, is
de eerste grootschalige woonontwikkeling op het NDSM-
terrein in Amsterdam-Noord. Het blok is opgebouwd uit
verschillende woontypologieën; het gevarieerde programma is
verdeeld over verschillende gebouwdelen met een eigen
architecturale uitdrukking.
Een waardevol visueel hulpmiddel voor mensen die last
hebben van een geheugenstoornis.

Voorbeeld: Oog voor dementie in de publieke ruimte
Voor mensen die lijden aan (beginnende) dementie is in
Amsterdam-Zuid is een wandelroute vanuit ontmoetingscentrum
het Odensehuis naar het winkelgebied aan de Stadionweg
ontwikkeld.

https://www.ozarchitect.nl/projects/werf/
https://architectenweb.nl/service/externallink.aspx?a=1&url=https%3A%2F%2Fwww.ozarchitect.nl%2F
https://www.alzheimer-nederland.nl/maatwerk/oog-voor-dementie-de-publieke-ruimte
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Bouwsteen 7
Hanteer het wooncirkelconcept als 
uitgangspunt

Beschrijving:
Bij het inrichten van de woonzorginfrastructuur is het belangrijk om rekening te houden 
met de menselijke maat. Dit verstaan wij als een multiculturele wijk/ -buurt van idealiter 
10.000 - 15.000 en maximaal 20.000 inwoners waar mensen elkaar kennen en 
ontmoeten. Het Wooncirkelconcept leent zich hier uitstekend voor en is bij voorkeur 
het uitgangspunt in alle wijken/buurten. In een wooncirkel vormt een centrale 
ontmoetingsplek de kern, en wonen daaromheen (gespikkeld) in de wijk mensen die 
zorg of ondersteuning nodig hebben maar wel zelfstandig wonen. 

Aandachtspunten:
• Zorg dat de mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben op maximaal 20 minuten 

fietsen of 10 minuten met het OV van de kern (het ontmoetingspunt) wonen. 
• Situeer woningen voor specifieke doelgroepen in de nabijheid tot de kern ook op 

maximaal 500 meter van de overige voorzieningen die zij nodig hebben en 250 meter 
van het openbaar vervoer (zie bouwsteen 4).

• Verbindt wooncirkels zoveel mogelijk met de bestaande infrastructuur van 
samenwerking (denk aan bibliotheken, religieuze organisaties, sportverenigingen, 
schoolfaciliteiten, buurtkamers en huizen van de wijk ).

• Ontwikkel en stimuleer een sociale monitor bij alle maatschappelijke en commerciële 
functies in de wijk teneinde kwetsbaren tijdig te kunnen ondersteunen wanneer het 
even niet goed gaat. Stimuleer het omkijken naar elkaar. Train waar mogelijk 
bewoners, winkeliers en/of vrijwilligers op onbegrepen gedrag. 

Voorbeeld: Wooncirkel Oost - Zeeburgerdijk
De kern van de wooncirkel in Amsterdam Oost werd gevonden in
de bestaande infrastructuur. Het instroomhuis van het Leger des
Heils functioneerde namelijk al als kern en kon zo makkelijk tot
inloophuis worden getransformeerd. Er waren goede contacten
met de buurt, en er stonden al enkele woningen voor begeleid
wonen in de omgeving. Momenteel wordt gewerkt om de
samenwerking met andere organisaties op gang te brengen. In de
toekomst is er de hoop dat ook cliënten van HVO-Querido en de
Volksbond in de buurt komen wonen, en dat teams van Cordaan
en andere zorgaanbieders er actief worden, zodat zij gebruik gaan
maken van de voorzieningen.

Voorbeeld: Welzijnscoach GGZ
Het programma GGZ in de Wijk in stadsdelen Zuid en Oud Oost
is bedoeld om kwetsbaren te ondersteunen en de bewoners te
trainen op het omgaan met onbegrepen gedrag. Hiervoor is het
handboek Een buurt voor iedereen gepubliceerd.

https://www.onsverhaal.nl/wooncirkels/cover
https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/de-lessen-van-zes-wooncirkels-amsterdam
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2022-06/Een%20buurt%20voor%20iedereen_Herzien_2022.pdf
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Bouwsteen 8
Realiseer wijken en gebouwen waar flexibele 
zorg mogelijk is

Beschrijving:
De zorg en ondersteuningsbehoefte van mensen kan veranderen. Iemand die eerst bijna 
volledig zelfstandig kan wonen, heeft wellicht op een later moment intensieve zorg 
nodig en andersom. Daarom is het belangrijk om binnen de woonzorginfrastructuur 
goede op- en afschaalbare (thuis-)zorg/welzijn te organiseren.

Aandachtspunten:
• Zorg voor voldoende huisartspraktijken, een apotheek of medicijnpost, evenals 

voorzieningen voor zorg/welzijn aan huis, tijdelijke opname of korte revalidatie.

• Zorg voor voorzieningen die als een dependance kunnen functioneren voor het ter 
beschikking stellen van medische hulpmiddelen ten behoeve van het revalideren in 
de eigen (woon)omgeving.

• Faciliteer respijtplekken in de wijk voor bewoners met een zorgvraag om de druk op 
de dagelijkse zorgtaak voor mantelzorgers voor een korte periode te verlichten.

• Agendeer actief of de ondersteuningsbehoefte nog actueel is en pas deze naar de 
omstandigheden aan.

Voorbeeld: Respijthuis Amerbos (HVO-Querido)
Sinds 2016 biedt HVO-Querido in het Respijthuis Amerbos
elf kamers aan Amsterdammers die ‘respijt’ van hun thuissituatie
zoeken. Deze kamers zijn gevestigd in een hoekhuis aan het
Amerbos, een rustige straat in Amsterdam Noord.

Mensen doen om verschillende redenen een beroep op het
Respijthuis: om terugval of een crisis te voorkomen, ernstige
vereenzaming tegen te gaan, toe te werken naar een steviger dag-
en nachtritme of zich voor te bereiden op een opname. Verblijf in
het Respijthuis is bedoeld om bij te dragen aan het herstel van de
gast en de terugkeer naar huis.

In 2021 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de beleving
van 175 gasten. Vierennegentig procent van hen heeft een
positieve tot zeer positieve ervaring.

https://hvoquerido.nl/locaties/respijthuis-amerbos/
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Bouwsteen 9
Zorg voor een digitale infrastructuur

Beschrijving:
Bij dezelfde persoon met een zorg of ondersteuningsvraag zijn vaak meerdere organisaties 
betrokken (bijvoorbeeld gemeente, corporatie, zorgorganisatie, etc.) Het is daarom van belang 
om te zorgen voor een goede digitale infrastructuur, ingericht op het samenwerken tussen 

verschillende organisaties.

Aandachtspunten:
• "Internet of things" en sensoren/robots voor het besturen en managen van huishoudens doen hun 

intrede. Sensoren zijn ook geschikt voor het monitoren van omgevingen. Voorzie in de directe 

woonomgeving van mensen en in de gebouwen/woningen voldoende ruimte en koeling voor het 

onderbrengen van ICT infrastructuur die de SmartHome en HomeCare functies ondersteunt.

• Werk samen bij het opstellen van tenders voor de ontwikkeling, exploitatie en aanschaf van 

domotica-systemen zodat deze passen in de woning en gebruikt kunnen worden door verschillende 

organisaties.

• Voorzie woningen, die in eerste aanleg bedoeld zijn voor verschillende zorgvragers, van een 

uitgebreide ICT basisinfrastructuur om in de toekomst eenvoudig nieuwe SmartHome en 

HomeCare toepassingen op aan te sluiten.

• Voorzie woningen van een infrastructuur waarmee helder en duidelijk mondeling communiceren op 

afstand mogelijk wordt gemaakt.

• Voorzie woningen van brandmelders die gekoppeld zijn aan een PAC (Particuliere Alarm Centrale)

• Bereid toegangsdeuren van woningen en/of algemene ruimten zodanig voor dat elektronische 

aansturing en toegangscontrole mogelijk wordt.

• Voorzie de wijk van een openbaar en veilig WiFi netwerk en breng access points onder in 

verlichtingspalen of ander straatmeubilair.

• Overleg gezamenlijk bij het aanschaffen van nieuwe IT -systemen en zorg dat deze met elkaar kunnen 

communiceren of dat informatie uitwisselbaar is (grote compatibiliteit).

• Houdt rekening met privacy. Zorg dat de burger controle heeft als er informatie over hem tussen 

organisaties wordt gedeeld.

Voorbeeld: Reena community residence
In Vaughan (Toronto; Ontario) staat de Reena Community
Residence. Hier wonen in totaal ongeveer 70 mensen met een
verstandelijke beperking (variërend van een lichte beperking tot
een zeer zware fysieke en verstandelijke beperking). Alle
appartementen zijn volledig zelfstandig en volledig ingericht op
op/afschaalbare zorg en ondersteuning. De bewoners worden
ondersteund door drie verschillende organisaties. Dit gaat om
Reena zelf, maar ook om March of Dimes en Circle of Care. Alle
drie de organisaties delen software en werkplekken en kopen waar
mogelijk gezamenlijk in. Zo kan elke bewoner ondersteuning
krijgen van elke organisatie. De zorgpartijen hebben afgesproken
ondersteuning te bieden aan bewoners als de andere partij dit
(even) niet kan. Zo kunnen de bewoners altijd ondersteund
worden wanneer zij dit nodig hebben.

https://www.reena.org/about/reena-community-residence/
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Bouwsteen 10
Geef de buurtteams en welzijnsvoorzieningen
een herkenbare  plek in de wijk 

Beschrijving:
Vanaf april 2021 werkt de gemeente Amsterdam met buurtteams. In elk buurtteam zitten 
verschillende hulpverleners met specialistische kennis en ervaringsdeskundigen bij elkaar, o.a. 
om bewoners te ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Binnen de wooncirkel 
is het buurtteam een cruciale spil in de woonzorginfrastructuur. Amsterdammers hebben baat 
bij een breed en laagdrempelig aanbod van activiteiten en ondersteuning in de eigen buurt of 
wijk. Dat helpt om zelfredzaam te zijn, vermindert eenzaamheid en vergroot de sociale 

netwerken. Dat aanbod, op initiatief van Amsterdammers, professionele en 
vrijwilligersorganisaties of de gemeente, noemen we de sociale basis. Het vergroot de 
burgerkracht, zorgt dat Amsterdammers mee kunnen doen en voorkomt dat Amsterdammers 
met een kleine zorg- of ondersteuningsvraag in een zwaar traject terechtkomen. 

Aandachtspunten:

• Er dienen voldoende fysieke plekken in de wijk te zijn waar ontmoeting en activiteiten 
kunnen plaatsvinden. Situeer het buurtteam bij voorkeur op een centrale ontmoetingsplek. 
Zo weten bewoners en samenwerkende organisaties elkaar goed te vinden.

• Van belang zijn: goede bereikbaarheid met het OV, situering in de plint en herkenbare en 
uitnodigende entree.

• Realiseer ook satellietlocaties op plekken waar het eerste contact met bewoners (eventueel 
anoniem) kan plaatsvinden, in bijvoorbeeld buurthuizen of gezondheidscentra of andere 

locaties in de buurt waar bewoners samen komen. 
• Accommodaties zijn aanpasbaar en flexibel om in te kunnen spelen op de veranderende 

behoefte van bewoners.

• Zorg dat het buurtteam korte lijntjes heeft met de corporaties, de wijkagent, evenals zorg - en 
welzijnsorganisaties. Faciliteer dit door waar mogelijk werkplekken te delen in (of nabij) de 
ontmoetingsplek zodat deze lijntjes organisch ontstaan.

Voorbeeld: WegWijsSalon en het Buurtteam
De WegWijsSalon is een samenwerkingsverband ontstaan in Huis
van de Wijk De Horizon (Westerpark/Spaarndammer buurt). De
Salon helpt buurtbewoners de weg te vinden naar collectieve en
individuele informele ondersteuning en voorzieningen.
De WegWijsSalon heeft primair een preventieve functie door het
versterken van het sociale netwerk van de bezoeker. De
medewerkers en vrijwilligers kennen de buurt en het netwerk, en
helpen de bezoekers op basis van hun interesses naar aansluitende
activiteiten zoals sport, wandelen, eet- en/of praatgelegenheden.
Ook verbindt de salon bezoekers met ervaringsdeskundigen om
praktische oplossingen voor eenvoudige problemen te zoeken. Zo
kan escalatie voorkomen worden.

De Amsterdamse buurtteams zijn partner van de WegWijsSalon en
bouwen dus voort op de infrastructuur die er al is. Zo blijven de
lijntjes kort en kan zorg waar nodig worden voorkomen.

https://wegwijssalon.nl/
https://www.buurtteamamsterdam.nl/
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Bouwsteen 11
Geef prioriteit aan kwetsbare wijken

Beschrijving:
Richt de aandacht in eerste instantie op de wijken waar de grootste winst te behalen is. 
Dit zijn met name de kwetsbare wijken, gekenmerkt door een groot deel van de 
bevolking met een zorg/ondersteuningsvraag, waar veel aanpasbare woningen staan en 
het voorzieningenniveau laag is.

Aandachtspunten:

• Benoem bij de inrichting van het zorglandschap voor een stadsdeelgebied in het 

meerjarig Gebiedsplan of Masterplan van de Gemeente Amsterdam door specifiek in 
te gaan op het realiseren van zorgfuncties die ontbreken of niet voldoende aanwezig 
zijn.

• Neem de analyses en oplossingsrichtingen genoemd in gebiedsplannen en -agenda's 
mee in de (her-)ontwikkeling van het stadsdeelgebied. Geef hierbij prioriteit aan 
zaken die bijdrage aan een goede gezondheid (preventie).

• Gemeente Amsterdam investeert jaarlijks zo’n 10 miljoen euro extra in 32 buurten in 
Noord, Zuidoost en Nieuw-West, die als kwetsbaar worden gezien. Samen met 
buurtbewoners, woningcorporaties en andere organisaties uit de buurt doet de 
gemeente wat er nodig is om van deze buurten prettige plekken te maken om in te 
wonen en op te groeien.

• Vraag van zorgverzekeraars, zorgaanbieders en zorgkantoor ook hun bijdrage om zorg 
voor kwetsbaren in deze wijken extra te financieren (ook al gaat dit ten koste van de 
minder kwetsbare wijken).

Voorbeeld: Gebiedsanalyse ‘Wonen in derde levensfase’ Zwolle
Om de huisvestingsopgave voor ouderen met en zonder zorgvraag
in Zwolle in beeld te brengen heeft de gemeente wijkanalyses
opgesteld. In deze analyses is gekeken naar de sociaaleconomische
en gezondheidskenmerken van de wijkbewoners aan de hand van
de indicatoren voor positieve gezondheid, gecombineerd met het
voorzieningenniveau in de wijk. Op basis daarvan is aangegeven
wat de belangrijkste kansen en opgaven zijn per stadsdeel en wijk

https://ijssellandscan.nl/rapporten/Gebiedsanalyses
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Bouwsteen 12
Betrek verschillende stakeholders: Werk samen!

Beschrijving:
Gezondheid is meer dan het lichaam, of een zorginstelling alleen. Het vraagt om een 
brede aanpak waarbij meerdere organisaties (gemeente, corporaties, ontwikkelaars, 
zorg- en welzijnsorganisaties, het zorgkantoor, de zorgverzekeraar en het particuliere 
domein) betrokken worden bij het inrichten van wijken en de woonzorginfrastructuur. 
Alleen door samenwerken kan dit goed worden vormgegeven.

Aandachtspunten:
• Zet in op een benadering die gezondheid in een breder perspectief zet. De positieve 

gezondheidsbenadering geeft hier goed invulling aan. Deze benadering is gebaseerd 
op 6 indicatoren (lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van 
leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren) en gaat uit van 
wat mensen wél kunnen.

• Zorg dat alle zorg- en welzijnspartijen op tijd aanhaken:
o Bij nieuwbouw gaat het er vooral om bij de planvorming betrokken te zijn zodat 

vanaf het begin meegepraat kan worden. 
o Bij herstructurering is het ook van belang dat alle partijen een gedragen beeld 

hebben van wat er speelt in de wijk. 
• Zet participatietrajecten in op kwetsbare bewoners en hun behoeftes. Richt  

participatie via sleutelfiguren specifiek op hen. Stel daar vergoedingen voor tijd en 
ervaring tegenover.

Voorbeeld: Casus Strandeiland en Zuidas
Als onderdeel van de planvorming voor de nieuwe wijk 
Strandeiland heeft de gemeente Amsterdam de Coalitie groei van 
de stad al in een vroeg stadium betrokken. Als onderdeel van deze 
samenwerking heeft de coalitie een sessie georganiseerd ter 
ondersteuning van het opstellen van dit Bouwstenenboek. 

In deze sessie gingen leden van alle deelnemende partijen in 
groepjes in gesprek aan de hand van interactieve kaarten waarop 
zij snel de infrastructuur van de wijk in kaart konden brengen. 
Denk aan woningen, openbaar vervoer, winkels, 
woon(zorg)infrastructuur etc. Zo kwam een levendig gesprek op 
gang dat heeft geleid tot enkele concrete ideeën voor Strandeiland 
en dit Bouwstenenboek. Op een vergelijkbare manier is de coalitie 
nu ook betrokken bij (her-)ontwikkeling aan de Zuidas. 

https://www.amsterdam.nl/projecten/strandeiland/
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Bouwsteen 13
Met bewoners voor bewoners: Co-creatie

Beschrijving:
Een goede inrichting van een wijk, en invulling van de woonzorginfrastructuur kan alleen 
worden gerealiseerd als ervaringsdeskundigen (de mensen die er komen wonen of 
gebruik van gaan maken) ook goed mee hebben kunnen denken. Dit vraagt om een 
grondig participatietraject. 

We zien dit al op enkele plekken gebeuren in Amsterdam. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe 
wijken zoals Strandeiland, waar ruimte wordt gecreëerd voor kleinschalige initiatieven. 
Het is echter van belang dit verder uit te breiden en breed te borgen bij 
gebiedsontwikkelingen.

Aandachtspunten:
• Borg de Leidraad Burgerparticipatie niet alleen bij het opstellen van 

participatieplannen voor gemeentelijke projecten, maar stel het als eis voor 
vergunningstrajecten bij alle woningbouwontwikkelingen, woonzorg-initiatieven en 
de herinrichting van de openbare ruimte. Ook als die wordt uitgevoerd door andere 
partijen dan de gemeente.

• Creëer ruimte voor eigen initiatief vroeg in de planvorming en neem dit op in tenders 
en toetsingskaders bij gronduitgifte en aanbestedingen. 

• Organiseer bijeenkomsten om bewoners samen te brengen met ontwikkelaars, 
banken, consultants en architecten die ze nodig hebben om eigen initiatieven van de 
grond te krijgen.

• Creëer toegankelijke materialen die informatie verschaffen van wat er nodig is om 
een initiatief van de grond te krijgen. Vermijdt moeilijke woorden en jargon en stel 
documenten toegankelijk op.

Voorbeeld: Akropolis
De Vereniging Akropolis Amsterdam (VAA) beoogt coöperatieve
woonvormen voor ouderen te organiseren en in hun ontwikkeling
te ondersteunen. Deze woongemeenschappen komen veelal via
intensieve participatie met de doelgroep tot stand. Ze bouwen
immers met elkaar, voor elkaar.

Een eerste wapenfeit is de Akropolistoren op Zeeburgereiland. In
deze woontoren met 86 woningen, wonen ouderen samen. Het
complex bestaat voor 50% uit sociale en middenhuur. Daarnaast is
er een gemeenschappelijke Torenkamer om ontmoeting te
stimuleren. De bewoners zijn verenigd in de Coöperatieve
Vereniging Bewoners Akropolistoren (CVBA) en voeren zelfbeheer
onder leiding van een ledenraad die door loting wordt gekozen uit
de bewoners.

https://www.amsterdam.nl/projecten/strandeiland/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/invloed/participatie/
https://akropolis-amsterdam.nl/
https://de-akropolistoren.nl/cvb
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Overzicht leden Coalitie Groei van de Stad
Vertegenwoordiging Naam Functie

GGZ Ronald Bergkamp Directeur Vastgoed Arkin, coalitievoorzitter

Maatschappelijke opvang Monique Waarts
Harry Doef

Adviseur Vastgoed HVO Querido
Directeur Zorg Leger des Heils

LVB Rob van de Beek Directeur Zorg en Wonen, Stichting Philadelphia Zorg

Woningbouwcorportaties Cees van Boven Afgevaardigde AFWC, bestuurder Woonzorg Nederland

Ziekenhuizen Ronald Steenmeijer Directeur Vastgoed en Zorgtechnologie OLVG

Welzijn/Buurtteams Anneke di Carlo Manager Welzijn Dynamo Amsterdam

Jeugd Wanda Groeneveld Projectleider Huisvesting Levvel

V&V, VGZ en GGZ Sophie Keulemans
Kris Swagers 

Directeur Huisvesting Cordaan
Beleidsadviseur Huisvesting Cordaan

Apotheken Bob de Dood Directeur FBA

GGZ Margriet den Dekker Directeur Huisvesting GGZ InGeest

Eerstelijnszorg vertegenwoordigt ook Aha Annemieke van Dijk Adviseur HKA

Cliëntenbelang Amsterdam Deborah Lauria
Ruud Fiere

Directeur
Community Builder

Zilveren Kruis Femmy Muller
Anique Jansen

Senior Zorginkoper en Regiocoördinator
Strategisch Adviseur Gemeenten

Wonen Jacqueline van Loon Directeur Stichting !WOON

Gemeente Amsterdam Sylvia Kneefel
Dickie Gunning

Senior Adviseur Zorg, coalitietrekker
Manager Maatschappelijke Voorzieningen

Sigra Marieke Maier Adviseur Zorg en Welzijn, coalitietrekker
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Manon Lette, adviseur Zorg en Welzijn
Kelta Meeusen, adviseur Zorg en Welzijn

Coalitie Ouderen
Coalitie Chronisch Zieken

Sigra

Rob van de Beek, bestuurder
Kris Swagers, beleidsadviseur huisvesting
Ruud Fiere, community builder
Jacqueline van Loon, directeur
Anneke Di Carlo, manager
Wanda Groeneveld, projectleider huisvesting

Coalitie Groei van de Stad
Coalitie Groei van de Stad
Coalitie Groei van de Stad
Coalitie Groei van de Stad
Coalitie Groei van de Stad
Coalitie Groei van de Stad

Stichting Philadelphia
Cordaan
Cliëntenbelang A’dam
Stichting !WOON
Dynamo
Levvel

Jet de Waij, senior adviseur zorg
Raymond Hamar, senior adviseur zorg
Marian Koers, beleidsadviseur Wonen
Max Smit, planoloog ruimte & duurzaamheid 
Imke van Moorselaar, adviseur milieu en gezondheid GGD
Melvin Creemers, ontwerper openbare ruimte

Coalitie Arbeidsmarkt & Onderwijs
Coalitie Ouderen
--
--
--
--

Gemeente Amsterdam

Cathelijn Groot, beleidsadviseur Wonen en Zorg -- AFWC
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• Website Samen zelfstandig ouderenhuisvesting nieuwe stijl
• Groenvisie, een leefbare stad voor mens en dier 2022 – 2050 

(2020)
• Zilverenkruis - Rapport landelijke transformatie via kernregio’s 

(2019)
• Website Wijknetwerken Amsterdam informatie voor 

buurtteammedewerkers
• Actieagenda Wonen gemeente Amsterdam (2021)
• Masterplan dakloosheid van de Gemeente Amsterdam (2021)
• Het rapport huisvesting kwetsbare groepen (2017)

Relevante beleidsnota’s bij Bouwsteen 
4:

• Handboek Inrichting Openbare 
Ruimte

• Leidraad van de Centrale 
Verkeerscommissie

• Checklist toegankelijkheid openbare 
ruimte

• Handleiding geleidelijnen
• tPVE toegankelijke bushaltes
• tPVE toegankelijke tramhaltes
• Handboek ZWIA

https://www.onsverhaal.nl/wooncirkels/wat_is_een_wooncirkel
https://docplayer.nl/150923911-Samen-zelfstandig-ouderenhuisvesting-nieuwe-stijl.html
https://wijknetwerken.amsterdam/buurtteams/
https://hior.amsterdam.nl/#/search?Area=Heel%20Amsterdam&orderBy=Theme&textFilter=toegankelijk
https://131f4363709c46b89a6ba5bc764b38b9.objectstore.eu/hior/Documenten/Leidraad%20CVC%20(2020).pdf
https://131f4363709c46b89a6ba5bc764b38b9.objectstore.eu/hior/Documenten/Checklist%20Toegankelijkheid%20(2019).pdf
https://131f4363709c46b89a6ba5bc764b38b9.objectstore.eu/hior/Documenten/Handleiding%20Geleidelijnen%20Amsterdam%20(2014).pdf
https://131f4363709c46b89a6ba5bc764b38b9.objectstore.eu/hior/Documenten/tPvE%20Toegankelijke%20Bushaltes%20(2015).pdf
https://131f4363709c46b89a6ba5bc764b38b9.objectstore.eu/hior/Documenten/PvE%20Toegankelijke%20Tramhaltes%20(2015).pdf
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/werken-openbare-ruimte/handboek-zwia/
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