Budgetwoning®:
betaalbaar wonen
voor eenpersoons
huishoudens

Anticiperen op
veranderingen
in wonen en zorg
Er staat veel te gebeuren in de zorg. De Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) geldt straks alleen nog voor mensen die zeer
intensieve zorg nodig hebben. Lichtere zorg en ondersteuning
komen via de WMO bij de gemeente te liggen. De scheiding van
wonen en zorg heeft veel impact op de woningmarkt. Hoe kunnen

Een oppervlakte van

zorginstellingen, corporaties en gemeenten hierop inspelen?

70 m², rolstoeltoegankelijk,

Hendriks Coppelmans heeft de oplossing: de Budgetwoning®.

een uitgekiende indeling,
gemakkelijk te stapelen of als complex

Wonen binnen de muren van een zorginstelling is in de toekomst

op te zetten en bovenal betaalbaar. Dat zijn de

alleen nog mogelijk voor mensen die zeer zware zorg nodig hebben.

voordelen van Hendriks Coppelmans’ Budgetwoning®

Alle anderen krijgen hulp in hun eigen woonomgeving en kopen wonen

in een notendop. Ideaal voor ouderen die zorg nodig hebben,

en zorg gescheiden in. Zij krijgen meer keuzevrijheid, maar lang niet

maar ook voor singles en starters. En dus voor de leefbaarheid

iedere woning is geschikt. “De vraag naar betaalbare woningen voor

in dorpen en wijken.

mensen met een zorgvraag stijgt hierdoor enorm”, vertelt Wim Schraven,
huisvestingsadviseur welzijn, wonen en zorg van Hendriks Coppelmans.

Met een prijs vanaf € 79.000,- (turnkey levering, exclusief btw en

“Voor zorginstellingen, corporaties en gemeenten ligt er een uitdagend

grondkosten), is de Budgetwoning betaalbaar voor de lagere inkomens

vraagstuk. De Budgetwoning biedt uitkomst. Niet alleen met het oog op

in de sociale huur- en koopsector. Het concept is makkelijk inpasbaar en

de veranderingen in de zorg, maar ook als het gaat om leefbaarheid.”

voldoet aan alle eisen van Woonkeur. De woning is te realiseren op elke
gewenste locatie, bijvoorbeeld in de buurt van een zorgcentrum.

Betaalbaar én flexibel
De Budgetwoning heeft alles in zich om mensen met een zorgvraag een

Doordachte bouw en indeling

goed en betaalbaar thuis te bieden. Een ideale oplossing, ook voor

Bij de Budgetwoning gaan een lage prijs en een hoge kwaliteit hand

zorginstellingen en corporaties. En natuurlijk voor gemeenten, met het

in hand. Dit is mogelijk dankzij een uitgekiende indeling en slimme

oog op hun Wmo-verantwoordelijkheid en de te maken prestatieafspraken

constructies. Daarbij doen we geen concessies in materiaalgebruik

met corporaties. Wim Schraven: “We zien dat veel zorgcentra hun pand

of kwaliteit. Dit blijkt onder andere uit:

willen aanpassen of uitbreiden voor intensieve zorg of zelfstandig wonen.

• een oppervlakte van ten minste 70 m2;

Of er liggen plannen voor compleet nieuwe complexen, waar mensen met

• een overdekte buitenruimte en aparte berging;

verschillende behoeften betaalbaar kunnen wonen, met de zorgverleners

• lage onderhoudskosten door toepassing van hoogwaardige,

dichtbij. Met onze expertise op het gebied van planontwikkeling en ons

onderhoudsarme materialen;

concept Budgetwoning, hebben wij alles in huis om een geschikte en

• eenvoudig aanpasbare ruimtes dankzij uitgekiende casco-opbouw;

betaalbare oplossing te bieden. En verandert de markt? Dan is er niets

• een integrale bouwmethode en slimme (prefab)constructies.

aan de hand. De Budgetwoning is ook uitermate geschikt voor starters

Levensloopbestendig
In de Budgetwoning kunnen mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven
wonen. De woning is volledig rolstoeltoegankelijk, geschikt voor de plaatsing
van hulpmiddelen en helemaal afgestemd op de wensen van de doelgroep.
Ideaal voor de combinatie met zorg dus. Eens te meer omdat de woningen
samen een complex kunnen vormen, compleet met galerij, lift, gezamenlijke
entree en zelfs gemeenschappelijke ruimtes. Daarin zijn vele varianten
mogelijk, van woontorens tot laagbouw rondom een centraal steunpunt.

Ontwikkeld in BIM
De Budgetwoning van Hendriks Coppelmans is ontwikkeld in BIM.
Dit helpt om faalkosten te vermijden en zorgt voor een efficiencyslag in
het ontwerp en de bouwfase. Dankzij een digitaal 3D-woningmodel
kunnen wij de woningen gemakkelijk aanpassen aan persoonlijke
wensen, en tegelijkertijd de kosten laag houden.
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Wim Schraven, huisvestingsadviseur welzijn,
wonen en zorg bij Hendriks Coppelmans

