Gefaseerde sluiting Sint Jacob
Medio 2013 is het voorgenomen besluit aangekondigd om Sint Jacob gefaseerd te gaan
sluiten. Vanaf 2004 is op velerlei manier nagedacht over en onderzoek gedaan naar een
haalbaar en realistisch toekomstscenario voor Sint Jacob.
Het ministerie VWS geeft de code Rood en Oranje
Een belangrijke mijlpaal was de landelijke bouwmonitor die in 2005 door het ministerie
van VWS werd uitgevoerd. De uitkomst staat in het Rapport Monitoring Gebouwkwaliteit
in de Verpleging en Verzorging (www.bouwcollege.nl). Het verzorgingshuisgedeelte van
Sint Jacob kreeg de code Rood (= ruim onvoldoende). Het verpleeghuisgedeelte van Sint
Jacob kreeg de code Oranje. De code Rood betekent dat ‘de gebouwkwaliteit niet voldoet
aan de basiskwaliteitseisen voor bestaande bouw voor de betreffende doelgroep’. Deze
uitkomst versterkt de gedachte dat het gebouw niet toekomstbestendig is. Het
middenstuk uit 1866 (gemeentelijk monument) valt daarbij buiten beschouwing.
De moeilijkheden van het pand
Sint Jacob bestaat uit 5 gedeelten:
- Voorkant: verpleeghuis aan Plantage Middenlaan (1986, architect Peeters)
- Zijkant: verzorgingshuis Barbarahuis aan Plantage Westermanlaan (1975)
- Achterkant: Catharinahuis aan Plantage Muidergracht (1977)
- Zijkant: verzorgingshuis Andreashuis aan Plantage Lepellaan (1973)
- Middenstuk: o.a. kapel en aula (1866, architect Offenberg)
Door de complexe indeling is al jaren sprake van een situatie die tegen de grenzen van
het toelaatbare en betaalbare aanzit:
- De woonslaapkamers van het verzorgingshuis zijn ooit ontworpen voor ouderen die
nog mobiel waren (nog konden lopen). Door de nieuwe regelgeving mogen er alleen
nog ouderen met intensieve zware zorg in woonzorgcentra wonen. De kamers zijn
echter te klein voor persoonlijk meubilair én bijvoorbeeld een rolstoel en tillift. Kort
samengevat: de woningen zijn feitelijk ongeschikt voor ouderen die intensieve hulp
nodig hebben bij de zelfverzorging of die rolstoelafhankelijk zijn.
- De kamers in het verpleeghuis voldoen niet aan de huidige standaarden en bieden
nauwelijks privacy. De gezamenlijke huiskamers zijn te klein. Een aantal kamers is
ingericht als 2-bedskamers, wat momenteel nog wel wordt gedoogd door de
Inspectie en het zorgkantoor.
- Het kunnen voldoen aan de normen van veiligheid, hygiëne en legionellabestrijding
vraagt buitenproportioneel veel inzet van personeel en middelen. Er is onlangs wel
geïnvesteerd in een volledig nieuwe brandmeldinstallatie.
- Het gebouw is qua energieverbruik zeer onzuinig. Tonnen aan energiekosten lekken
weg door de complexe bouw, verouderde verwarmings- en warmwatersystemen, niet
geïsoleerde ramen en muren, ontbreken van klimaatbeheersing, etc.
- Er is geen woonzorgtechnologie (domotica zoals bewegingsmelders) in het pand
aanwezig. De gebouwstructuur is niet handig voor bewoners met dwaalgedrag.
Is renovatie van Sint Jacob nog mogelijk?
Meerdere architectenbureaus hebben onderzocht of renovatie van Sint Jacob reëel is.
Het antwoord is: nee. Technisch niet haalbaar en bovendien financieel zo ongunstig
(zelfs sterk af te raden) dat geen enkele investeerder bereid zal zijn dit risico op zich te
nemen.
Sint Jacob is geen beschermd stadsgezicht
De ‘Waarderingskaart beschermd stadsgezicht’ uit 1999 van de gemeente Amsterdam
laat de beschermde stadsgezichten zien. Op deze kaart is voor alle bebouwing van vóór

1940 aangegeven in hoeverre het bijdraagt aan de architectonische en/of
stedenbouwkundige kwaliteit van het stadsbeeld. Sint Jacob is opgenomen als
‘nieuwbouw na 1940’. De achterkant en de zijkanten stammen uit ±1975 en het
voorpand werd in 1986 gebouw. Alleen het middenstuk (niet zichtbaar vanaf de straat)
is echt oud en heeft de status ‘gemeentelijk monument’. Omdat Sint Jacob te boek staat
als ‘nieuwbouw na 1940’ is vanuit de gemeente zowel ‘sloop met nieuwbouw’ als
‘renovatie’ mogelijk, met uitzondering natuurlijk van het middengebouw.
Stadsdeel Amsterdam Centrum schrijft vervolgens in 2005 in de notitie
‘Welstandscriteria verzorgingshuis Sint Jacob’: ‘….Waar het oude gebouw Sint Jacob nog
wel deze binnenstedelijke architectuur bezat vanwege de statige neo-klassieke gevel, is
deze verloren gegaan bij de nieuwbouw uit de jaren zeventig en tachtig. Het is een
architectuur die niet refereert aan de binnenstedelijke locatie.’ Het stadsdeel doelt op het
centrale deel van de voorgevel dat voornamelijk bestaat uit kunststof en glas. De
algemene gedachte is kennelijk dat dit toch niet goed siert met de andere panden in de
Plantagebuurt.
De andere ontwikkelingen
Niet alleen het status van het pand speelt een rol in de beslissing om gefaseerd uit Sint
Jacob te gaan vertrekken, ook andere, landelijke bewegingen spelen mee.
De ‘nieuwe oudere’ kiest voor thuis wonen
De nieuwe generatie ouderen kiest ervoor zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, ook
als er sprake is van ziekte, verminderde mobiliteit en lichte dementie. Vroeger ging men
naar een ‘bejaardenhuis’ als de partner was overleden, het allemaal minder soepel ging
of uit voorzorg. Nu willen ouderen het eerst thuis proberen met allerlei soorten hulp en
als het echt niet meer kan, verhuist men naar een woonzorgcentrum.
Gevolg is dat er in woonzorgcentra bewoners wonen die veel zwaardere zorg nodig
hebben in vergelijking tot vroeger. Zware zorg vraagt meer van een gebouw qua
ruimteverdeling en technische faciliteiten. Het gevolg van langer thuis blijven wonen is
dat sommige woonzorgcentra op den duur leeg komen te staan, vooral woonzorgcentra
die niet toegerust zijn om zwaardere zorg te kunnen leveren.
Afbouw van brede AWBZ naar een kern-AWBZ
De overheid besloot jaren geleden al om de AWBZ fors in te krimpen. Dat gaan we nu
echt merken:
- ZZP 1 en 2 zijn uit de locaties verdwenen per 1 januari 2013. Mensen met een ZZP 1
en 2 moeten thuis blijven wonen en daar zorg aanvragen. De AWBZ betaalt op deze
manier geen ‘kost en inwoning’ meer voor deze mensen. En dat leidt tot
vermindering van de collectieve lasten.
- ZZP 3 verdwijnt in 2014;
- Mogelijk volgt in 2016 de afbouw van een gedeelte van ZZP 4;
- Mensen met een eigen vermogen (bijvoorbeeld een eigen huis) moeten een hogere
eigen bijdrage betalen. Deze financiële impuls blijkt grote invloed te hebben op de
keuze of iemand wel of niet in een woonzorgcentrum gaat wonen.
- De vergoeding per dag die zorgorganisaties ontvangt is verlaagd.
Voorgenomen besluit: gefaseerde sluiting Sint Jacob
Voorzitter Raad van Bestuur Rob van Dam maakte medio 2013 aan bewoners en
medewerkers van Sint Jacob bekend dat al deze feiten bij elkaar hebben geleid tot de
uiteindelijke conclusie dat Amstelring helaas en tot onze grote spijt overgaat tot
gefaseerde sluiting van Sint Jacob. We weten dat bewoners zich over het algemeen
prettig voelen en dat Sint Jacob als een thuis voor ze is. En, dat veel medewerkers en
vrijwilligers er al jaren werken en zich echt verbonden voelen met het huis. De impact is
groot, we hopen dat gaandeweg enig begrip ontstaat voor deze beslissing.
Voorlichting, informatie en begeleiding

Amstelring gaat haar uiterste best doen om het vertrek van bewoners, medewerkers,
vrijwilligers en andere betrokkenen zo goed mogelijk te begeleiden. Daarbij putten wij
uit de kennis en de positieve ervaringen die zijn opgedaan bij het vertrek uit het A.H.
Gerhardhuis.
Het is te veel om alles op internet op te sommen, maar het volgende is gegarandeerd:
- Voorlichtingsbijeenkomsten voor bewoners en hun eerste contactpersoon.
- Voorlichtingsbijeenkomsten voor medewerkers en vrijwilligers.
- Een wekelijks open inloopspreekuur bij de locatiemanager.
- Frequente overleggen zijn met de cliëntenraad van Sint Jacob.
- Informatievoorziening aan alle andere betrokkenen, waaronder cliënten van de
dagbehandeling, betrokken huisartsen, leveranciers, stadsdeel, buurtbewoners, etc.
- Een woonwensgesprek met elke bewoner en diens eerste contactpersoon. Een
woonwensgesprek houdt in dat speciaal getrainde interviewers met elke cliënt en
diens contactpersoon komt praten en informatie verschaft over de (on)mogelijkheden
voor herplaatsing binnen of buiten Amstelring. De interviewer doet navraag naar de
individuele woonwensen, leefgewoonten, sociale voorkeuren en de familiaire situatie.
- Bewoners en hun contactpersoon kunnen andere locaties van Amstelring bezoeken
om zich te laten informeren en zich te oriënteren.
- Het verhuizen zelf gaat onder volledige begeleiding. Wij regelen – als de bewoner dat
wil - alles, ook de daadwerkelijke verhuizing. Er is een wettelijk vastgestelde
vergoeding voor kosten die met de verhuizing te maken hebben, zoals het
stofferen/behangen van de nieuwe woning.
- Er is een Sociaal Plan voor Bewoners. Dat zijn spelregels waaraan Sint Jacob zich
moet houden ten opzichte van de bewoners die gaan verhuizen.
- Er komt een Toetsingscommissie met drie onafhankelijke afgevaardigden. Deze
commissie ziet toe op een juiste naleving van het Sociaal Plan Bewoners en
signaleert zo nodig knelpunten vertaald in een verzwaard advies. Cliënten kunnen bij
deze commissie terecht als zij het oneens zijn met een cliëntgebonden beslissing of
gang van zaken.
- Onze aandacht is, naast het individuele welzijn van onze bewoners, ook gericht op
behoud van de leefbaarheid van de locatie. Daarmee bedoelen we dat de woonsfeer
aangenaam en de levenskwaliteit goed moet blijven.
- Medewerkers worden vaak geïnformeerd. Zij zullen in de loop der tijd gevraagd
worden aan te geven welke toekomst zij voor zichzelf zien. Misschien in onze
thuiszorg of in een van de andere locaties? Er komt een Sociaal Plan voor
Medewerkers.
- Van medewerkers en vrijwilligers wordt uiteraard een optimale inzet en medewerking
gevraagd. Als professionals zullen zij de bewoners bijstaan in de commotie rondom
de verhuisplannen tot en met de daadwerkelijke verhuizing.
In de diverse communicatievormen (bijeenkomsten, gesprekken, brieven en
nieuwsbrieven) komen bovenstaande aspecten afzonderlijk aan bod.

