
Hof van Jacob
Wonen, zorg en ontmoeten

Totaalconcept Hof van Jacob
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BESCHERMD WONEN

24/7 zorg waarbij de bewoner 
het leven zoveel mogelijk kan 
voortzetten zoals hij/zij gewend 
was.

2

TIJDELIJK TE GAST

Voor herstel na het ziekenhuis 
of verblijf met zorg wanneer het 
thuis even niet lukt.

3

HART VAN JACOB

Het ‘Hart van Jacob’ voor de bewoners 
én de wijk met oa.:

• Kinderdagverblijf Hero Kindercentra
• Horeca
• Hoofdkantoor Sint Jacob
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VERZORGD WONEN

Zo zelfstandig mogelijk wonen, 
met de moge lijkheid om meer of 
minder zorg te krijgen. 

5

DE ZOED (Zorg Onder éen Dak)

• Apotheek
• Huisarts
• Fysiotherapie
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Voorwoord
Eduard van Bockel 
Bestuurder Sint Jacob

Met de ontwikkeling van het Hof van Jacob speelt 
Sint Jacob in op de veranderingen op het gebied 
van zorg en wonen. Aanpassingen in de wet 
en regelgeving en de toenemende vraag naar 
ouderenzorg vragen om nieuwe woonconcepten. 

We maken een omslag van het aanbieden van 
verpleeghuiszorg naar het zo veel als mogelijk 
ondersteunen van de eigen manier van leven. 
We proberen daarbij ook het netwerk van onze 
bewoners en onze samenwerkingspartners te 
betrekken. Eén van de uitgangspunten hierbij 
is de interactie met de directe leefomgeving. 
Daarom ontwikkelen we het Hof van Jacob als 
een woongebied dat onderdeel is van de wijk. 
Naast de woningen van Sint Jacob zelf komen er 

zelfstandige seniorenwoningen (Verzorgd Wonen), 
een kinderdagverblijf, een horecagelegenheid, het 
kantoor van Sint Jacob en de ZOED (Zorg onder 
één dak). Al die functies tezamen zorgen voor 
levendigheid in het gebied. 

Voor het realiseren van deze voorzieningen zoekt 
Sint Jacob een ontwikkelpartner die achter onze 
visie en het concept staat en een duurzaam 
partnerschap wil aangaan. Dit boekje legt uit hoe 
Sint Jacob kijkt naar het totaalconcept van het Hof 
van Jacob: “Wonen, Zorg en Ontmoeten”. 

Eduard van Bockel
Bestuurder Sint Jacob 
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Dat betekent in de praktijk dat bij Sint Jacob de 
individuele wensen en mogelijkheden van bewoners 
en hun eigen netwerk centraal staan.  Medewerkers 
van Sint Jacob bieden ondersteuning op basis van 
individuele behoeften. Deze visie houdt ook in dat 
Sint Jacob het lokale netwerk van wijkbewoners, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties 
betrekt bij het totaalaanbod van wonen, zorg en 
ontmoeten. Met elkaar zorgen we dat er voor de 
bewoners een fijne en veilige woonomgeving wordt 
gecreëerd.

Met de ontwikkeling van het Hof van Jacob is deze 
visie vertaald naar een allesomvattend woonconcept 
waar wonen, zorg en ontmoeten als leidraad zijn 
genomen. Bovendien draagt Sint Jacob in Haarlem 
op deze manier bij aan de sterk toenemende 
behoefte aan woningen die geschikt zijn voor een 
brede doelgroep en die ook toekomstbestendig 

zijn. Er worden zelfstandige appartementen in een 
beschermde omgeving gerealiseerd voor mensen 
met een intensieve zorgvraag. Daarnaast komen er 
levensloopbestendige appartementen voor mensen 
die zelf willen kiezen welke zorg en ondersteuning 
ze nodig hebben. Tenslotte komen er studio’s voor 
mensen die tijdelijke zorg en ondersteuning nodig 
hebben om vervolgens weer terug te keren naar 
hun eigen woning. Op het terrein van Hof van 
Jacob vestigen zich ook een aantal lokaal betrokken 
dienstverleners en een brasserie. Hierdoor wordt 
de levendigheid van het terrein vergroot. Tussen 
de gebouwen ontstaat een openbaar gebied 
met beschermde binnentuinen en een openbaar 
park: mooie plekken voor ontmoetingen van 
(wijk)bewoners. Dit alles creëert een diverse en 
levendige leefomgeving voor bewoners, waardoor 
zij onderdeel kunnen blijven uitmaken van de 
samenleving. 

Sint Jacob vindt 
het belangrijk 
dat kwetsbare 

ouderen die zorg 
nodig hebben 

zo veel mogelijk 
hun eigen leven 

kunnen leiden, ook 
als er intensieve 

zorg nodig is. 

Wonen, zorg 
en ontmoeten
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Verbonden 
met de wijk

Het Hof van Jacob is een beschutte buurt als 
onderdeel van de woonwijk. Ouderen kunnen 
hier mee blijven doen in de maatschappij. Om 
de bewoners te ondersteunen werkt Sint Jacob 
samen met lokale ondernemers, maatschappelijke 
organisaties en inwoners van Schalkwijk. Een aantal 
van deze samenwerkingspartners zijn ook fysiek 
onderdeel van het Hof van Jacob, zoals een brasserie,  

een kinderdagverblijf van Hero kindercentra, een 
huisartsenpraktijk, fysiotherapie en apotheek. Samen 
met deze samenwerkingspartners zorgt Sint Jacob er 
voor dat bewoners de ondersteuning krijgen die ze 
nodig hebben en dat bewoners van Verzorgd Wonen, 
zelf een betekenisvol leven kunnen leiden doordat ze  
iets voor een ander kunnen betekenen.
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Als huisartsen merken wij dat er meer aandacht nodig is voor 
ouderen. Als mensen zich niet goed voelen gaan ze vaak in 
eerste instantie naar de huisarts. We zien regelmatig dat er 
ook onderliggende, niet medische oorzaken ten grondslag 
liggen aan klachten. We zijn te veel gewend mensen dan 
maar door te verwijzen, maar daar ligt de oplossing in de 
praktijk vaak ook niet. Problemen als eenzaamheid, verward 
gedrag en langer zelfstandig willen wonen vragen om een 
goede samenwerking met Sint Jacob en andere partners in de 
wijk. De samenwerking van de specialist ouderengeneeskunde 
en praktijkondersteuner ouderen en de huisarts is daarvan 
een mooi voorbeeld. Op die manier willen we voorkomen dat 
problemen zich opstapelen. Het is daarom een hele bewuste 
keuze om ons in het Hof van Jacob te vestigen. Een plek waar 
we coördinerend kunnen samenwerken, maar waar we elkaar 
ook informeel kunnen ontmoeten.

Josha Puite-Jacobs
Praktijkmanager huisartsenpraktijk Puite, 
De ZOED Boerhaavewijk

Samenwerking
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Schalkwijk is een multiculturele stadswijk die de 
afgelopen jaren volop in ontwikkeling is. Er worden 
nieuwe voorzieningen toegevoegd en nieuwe 
woningen ontwikkeld voor zeer uiteenlopende 
doelgroepen. Hiermee wordt Schalkwijk een woon- 
en leefgebied met een grootstedelijke dynamiek. 

Voor de bewoners en bezoekers is het belangrijk dat 
het Hof van Jacob een onderdeel is van de wijk en 
openbaar toegankelijk is zodat het ontmoetingen 
stimuleert. Het gebied is zo ingericht dat mensen 
gezien worden en zich veilig kunnen voelen. 

Sfeerimpressie Haave

Sfeerimpressie Hof van Jacob

Sfeerimpressie Vijverpark

Stedenbouwkundige
visie Beschutting in bruisend Schalkwijk
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Woonzorgconcept: 
Beschermd Wonen

Beschermd Wonen is een woonconcept voor mensen met 
een intensieve zorg- en ondersteuningsvraag waarbij 24-
uurs aanwezige zorg noodzakelijk is. Het is een volwaardig 
alternatief voor het traditionele verpleeghuis. Bewoners krijgen 
een eigen tweekamer appartement, zo ontworpen dat het een 
overzichtelijke ruimte is en er intensieve zorg verleend kan worden. 

De appartementen zijn zo geclusterd dat bewoners op eigen 
gelegenheid gemakkelijk naar een aangrenzende gezamenlijke 
woonkeuken kunnen gaan om anderen te ontmoeten of om aan 
een activiteit mee te doen. Het gebouw is zodanig ingericht dat 
bewoners, indien mogelijk, zelfstandig door het gebouw kunnen 
lopen en naar buiten kunnen gaan, al dan niet ondersteund 

door technologische hulpmiddelen. Rondom het gebouw zijn 
beschermde tuinen ingericht, waar mensen veilig zijn en waar 
toezicht is met behulp van technische hulpmiddelen. De tuinen 
lopen door middel van brede heggen over in het openbare park dat 
voor iedereen toegankelijk is. 

Wonen met 24-uurs aanwezige zorg
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Er kunnen heel veel redenen zijn waarom het voor 
ouderen thuis even niet meer gaat en er een plek 
gezocht wordt om op adem te kunnen komen of om 
te kunnen herstellen. Allemaal gericht om uiteindelijk 
weer terug te keren naar hun eigen huis. Het 
concept Tijdelijk te Gast maakt volledig deel uit van 
Beschermd Wonen. Onderdeel van het concept zijn 

20 rolstoel toegankelijke logeerstudio’s, geclusterd 
op één verdieping, met eigen voorzieningen,  waar 
intensieve zorg verleend kan worden. De mensen die 
tijdelijk te gast zijn kunnen gebruik maken van alle 
faciliteiten van Beschermd Wonen en zijn daarmee 
medebewoners in deze beschermde woonomgeving. 

Woonzorgconcept: 
Tijdelijk te gast
Activiteiten, herstellen of op adem komen 
in een groene woonomgeving

10



Tom en Elise
van Oeken

Op zijn zeventigste kreeg Tom van Oeken 
geheugenproblemen. Het leek alsof het zomaar 
begon. In het begin werd er door z’n twee dochters 
wat om gelachen. Ze plaagden hem er een beetje 
mee: ‘Ja pa, je wordt ouder!’ lachten ze als hij weer 
eens niet op de naam van de buurman kon komen. 
Gelukkig had hij zijn lieve vrouw Elise, die er altijd 
voor hem was en alles voor hem wilde regelen. Tom 
ging heel langzaam, bijna onopgemerkt achteruit. 
Elise sprong steeds meer bij, zonder dat ze zich er 
van bewust was. Hun twee dochters waren altijd 
in de buurt. Voor de gezelligheid, maar ook om te 
helpen als het even niet meer ging. Omdat er altijd 
aandacht was voor de dementie van Tom en Elise een 
‘flinke vrouw’ werd genoemd, had niemand in de 
gaten dat Elise langzaam uitgeput raakte. Haar val 
in de winkelstraat in Haarlem en de gebroken heup 
kwam als een grote schok. Omdat ze niet thuis kon 
zijn tijdens het revalideren kwamen hun dochters er 
achter hoe weinig hun vader nog zelfstandig kon. 
Tom kon gelukkig meteen naar Tijdelijk te Gast in het 
Hof van Jacob waar hij een mooie studio kreeg, mee 
kon doen met de bewoners en hij de ondersteuning 
kreeg die hij nodig had. 

Hij had het er prima naar zijn zin maar al snel 
werd duidelijk dat Tom en Elise niet terug konden 
naar de situatie van voor Elise’s val. Maar Elise 
wilde niet zonder Tom wonen. Het gaf haar ook 
voldoening voor hem te kunnen zorgen, als ze 
maar niet overbelast zou raken. Dat gold ook voor 
hun dochters die dicht in de buurt wonen en altijd 
kunnen bijspringen. Gelukkig was er de mogelijkheid 
om in een appartement voor Verzorgd Wonen te 
gaan wonen. Hier konden ze samen zelfstandig 
blijven wonen. In overleg met specialisten van Sint 
Jacob is besproken hoe Tom, Elise en hun dochters 
het best ondersteund kunnen worden en is er een 
arrangement op maat gemaakt. Elise krijgt hulp 
in de huishouding en ze zijn aangesloten op het 
elektronische oproepsysteem van Sint Jacob. Tom 
doet drie dagen per week mee met activiteiten bij 
een wooncluster in Beschermd Wonen en eens per 
maand is Tom tijdelijk te gast omdat Elise dan bij haar 
zus op Texel gaat logeren. Op deze manier kunnen 
Tom, Elise en hun dochters zo veel mogelijk het leven 
leiden zoals ze dat altijd hebben gedaan.  

Bewoners Verzorgd Wonen / 
Tijdelijk te Gast
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Er is op dit moment een beperkt aanbod van 
woningen met extra voorzieningen die het mogelijk 
maken om langer zelfstandig thuis te wonen. Hier is 
wel behoefte aan. Zo is het concept Verzorgd Wonen 
ontstaan. Bewoners wonen zelfstandig in een twee- 
of driekamer appartement met de mogelijkheid om 
zorg en ondersteuning op maat af te nemen. 

De appartementen zijn rolstoel toegankelijk en maken 
deel uit van een veilige en levendige woonomgeving, 
dichtbij voorzieningen. Dit concept is niet alleen 
aantrekkelijk voor ouderen maar voor een veel 
bredere doelgroep. Met Verzorgd Wonen is het voor 
echtparen bijvoorbeeld mogelijk om langer bij elkaar 
te blijven wonen. 

Als een van de twee een afnemende gezondheid 
heeft en eigenlijk naar een zorginstelling zou moeten 
verhuizen, biedt Verzorgd Wonen een prachtige 
oplossing om gezamenlijk zelfstandig te kunnen 
blijven wonen.

Woonzorgconcept: 
Verzorgd Wonen
Zelfstandig wonen met ondersteuning op maat
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Anne van der Meijden (64) woont haar hele leven 
al in Haarlem. Na haar middelbare school kreeg 
ze een leuke kantoorbaan en toen ze op haar 
tweeëntwintigste trouwde met Karel stopte ze met 
werken om het huishouden te gaan doen. Tot de 
kinderen de deur uit gingen stond alles in het teken 
van haar kroost. Karel was wat minder betrokken bij 
de kinderen en het huishouden. Hij had zijn handen 
vol aan zijn baan als boekhouder bij een plaatselijke 
groothandel. Voor Anne verschoof haar aandacht van 
de kinderen naar haar vriendinnen in de straat. Ze 
houdt van gezelligheid en contact. 

Naarmate ze ouder werden verhuisden steeds meer 
vrienden en kennissen naar andere delen van de stad. 
Daar kwamen dan vaak jonge mensen voor in de 
plaats. Anne deed haar best om nieuwe contacten te 
maken, maar dat werd steeds lastiger met veel jonge 
mensen in de straat. Voor het eerst sinds ze met Karel 
getrouwd was keek ze tussen de middag al uit naar 
het moment dat hij weer thuis kwam van zijn werk. 
Maar Karel is niet zo’n prater. Anne werd eenzaam. 
Toen ze door haar rug ging en ze beiden meer 

gezondheidsklachten ontwikkelden en eigenlijk meer 
zorg nodig hadden, stelde ze Karel voor te verhuizen 
naar Verzorgd Wonen in het Hof van Jacob. Hier 
kunnen ze zelfstandig wonen en zorg inroepen als 
het nodig is. Ze wonen er nu ruim een jaar en het 
bevalt ze heel goed. Anne heeft in de buurt een paar 
nieuwe vriendinnen ontmoet die van dezelfde leeftijd 
zijn. Ze doen gezamenlijk vrijwilligerswerk. Eén dag 
in de week koken ze voor mensen met dementie 
en twee uur in de week zijn ze ‘voorleesoma’ bij 
het kinderdagverblijf. En afgelopen zomer hebben 
ze vaak samen op een bankje in het park gezeten 
met een thermoskan koffie. Nu het buiten wat 
kouder wordt gaan ze gezamenlijk naar de brasserie. 
Allemaal mooi in de buurt en je komt elkaar overal 
tegen. Karel geniet van het mooie appartement. 
Geen gedoe met de tuin en onderhoudsklusjes. Hij 
heeft zich aangeboden om voor een paar mensen de 
boekhouding en belastingaangifte te doen. Binnen 
een week had hij vijf ‘klanten’ waar hij eens per 
maand de administratie mee doorspreekt. Voor Karel 
is het Hof van Jacob een paradijs: rust, afleiding en 
ondersteuning op het gebied van zorg waar nodig. 

Anne van 
    der Meijden

Bewoners Verzorgd Wonen / 
Tijdelijk te Gast
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Hart van 
Jacob

Het Hart van Jacob is het centrale deel van het 
gebied. Hier ontmoeten bewoners, medewerkers en 
wijkbewoners elkaar. Er is een ZOED (Zorgverleners 
Onder Een Dak) gevestigd met huisartsen, een 
fysiotherapeut en een apotheek. Verder zorgen 
een brasserie en een kinderdagverblijf van Hero 

kindercentra voor reuring en vrolijkheid. Bovendien 
verhuizen ruim 40 stafmedewerkers van Sint Jacob 
naar het Hart van Jacob. Deze mix van lokale 
ondernemers, maatschappelijke organisaties en 
stafmedewerkers van Sint Jacob zorgen voor een 
levendige omgeving.  
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Wij hebben er heel bewust voor gekozen onderdeel te 
worden van het Hof van Jacob. Er is een groeiende vraag naar 
kinderopvang in de wijk en het geeft de mogelijkheid voor 
zorgmedewerkers om op een gemakkelijke manier hun kinderen 
bij ons te brengen. De echte toegevoegde waarde van het 
concept zit in het feit dat het twee generaties samenbrengt die 
van elkaar leren en samen plezier maken. Een kinderdagverblijf 
brengt veel levendigheid met zich mee. Veel ouderen vinden 
het fijn om naar de kinderen te kijken die buiten aan het spelen 
zijn. Hoe bijzonder is het als de ouderen en kinderen samen een 
activiteit kunnen doen zoals voorlezen, zingen of muziek maken. 
Het is heel mooi dat we straks deze nieuwe unieke opvangplek 
kunnen aanbieden.

Maureen Posthumus 
Directeur-Bestuurder Hero kindercentra

Samenwerking
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Floris van Adrichemlaan 15
2035 VB Haarlem 

023 892 38 00
vastgoed@sintjacob.nl
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