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Job Dura Fonds Ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van de Dura Bouwgroep,
thans de Dura Vermeer Groep, werd in december 1994 samen met de familie Dura de
stichting ‘Job Dura Fonds’ opgericht. De stichting zet zich in voor de behartiging van
algemeen maatschappelijke culturele en wetenschappelijke belangen op het gebied van
de gebouwde omgeving, gericht bij voorkeur op de stad Rotterdam en directe omgeving.
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Om dit doel te bereiken kent het bestuur van de stichting subsidies toe aan projecten die
aansluiten bij de statuten van de stichting en wordt één maal per twee jaar de Job Dura
Prijs uitgereikt aan een persoon of instelling die zich op dit gebied verdienstelijk heeft
gemaakt. Het bestuur van de stichting bestaat uit: de heer D.J.M. Dura, de heer
drs. J. Dura, de heer J.S.C. Schoufour, de heer prof. drs. R. den Dunnen, de heer
mr. C.J.A. van Lede en de heer mr. W.F. van Beuningen.
Job Dura Prijs Het thema van de Job Dura Prijs wordt elke twee jaar vastgesteld door
het bestuur van destichting. Om de prijs ook echt van betekenis te laten zijn zoeken de
thema’s aansluiting bij de actualiteit van de gebouwde omgeving in de regio Rotterdam.
Het zal dus over een lange tijd mogelijk zijn aan de hand van de Job Dura Prijs af te lezen
welke vraagstukken of aandachtspunten in deze regio, en landelijk, speelden. De algemene
criteria die voor elke prijs worden gehanteerd, bepalen dat het een gerealiseerd project
binnen het gebied van Groot-Rotterdam moet zijn en niet ouder dan zes/zeven jaar.
De winnaar krijgt een kunstobject dat speciaal voor de stichting is ontworpen door Bruno
Ninaber van Eijben en een geldbedrag ‘te besteden aan iets blijvends’.
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Thema 1998 Bouwen voor ouderen In het kader van het ‘Internationale jaar
van de ouderen’ stond de Job Dura Prijs 1998 in het teken van de ouderenzorg.
Met het thema ‘Bouwen voor ouderen’ wilde de stichting ‘Job Dura Fonds’ personen
of instellingen die interessante initiatieven hebben genomen op het gebied van
de zorg en huisvesting van ouderen in de regio Rotterdam belonen. De projecten
werden beoordeeld op de maatschappelijke relevantie, de innovatieve waarde,
de esthetische waarde (indien het om een bouwproject gaat) en tenslotte de
verbondenheid met Rotterdam.
Jury Voor elke editie van de Job Dura Prijs wordt, met uitzondering van de Job
Dura Prijs 1996, afhankelijk van het onderwerp een jury samengesteld onder
vast voorzitterschap van de heer mr. F.W.R. Evers. De leden van de jury 1998
zijn de heer drs. R. den Dunnen, Secretaris-Generaal van het ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en mevrouw M.H.M.
Gardeniers, oud-minister van Volksgezondheid.

4

Bouwen voor ouderen
Job Dura Prijs 1998

5

Longlist
- Architectenbureau Naarding Straesser van der Linden
- Architectenbureau Post Ter Avest
- Dienst Sociale Zaken, Gemeente Rotterdam
- EGM Architecten
- Fotoproject Noaber, Bejaardenhuis Hofstee (Rotterdam)
- Indicatiecommissie SGGC
- Stichting De Stromen
- Stichting Humanitas
- Stichting Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstelllingen
- Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam
- Stichting Samenwerkende Rotterdamse Verzorgingshuizen en
Bejaardenhuisvesting
- Zorgcentrum ‘Meerpaal – Wetering’ (Vlaardingen)
- Zwembad Frankenland (Schiedam)
Shortlist De jury heeft voor de Job Dura Prijs 1998 vier instellingen genomineerd,
die zich op basis van één of meerdere projecten hebben onderscheiden.
- Stichting Humanitas
- Stichting Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstelllingen
- Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam
- Stichting De Stromen
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Juryrapport De Job Dura

Prijs 1998 is toegekend aan
de Stichting Humanitas
Rotterdam met het Eerste
Seniorenhuis van de
Toekomst. De jury was
unaniem in haar oordeel.
Het seniorencomplex
dat gesitueerd is aan de
Bergweg in RotterdamNoord, onderscheidt zich op
innovatieve en esthetische
factoren van de andere drie
genomineerde projecten.
Bovendien dichtte de
jury het project een nog
hogere maatschappelijke
relevantie toe dan de
overige nominaties.
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Stichting Humanitas Rotterdam: Eerste Seniorenhuis van de Toekomst
Winnaar

Het Eerste Seniorenhuis van de Toekomst heeft een hoge maatschappelijke relevantie
dankzij het grote aantal seniorenwoningen (195 appartementen) dat aangeboden wordt
in combinatie met een medisch ondersteuningscentrum. Bijzonder aan dit medische
ondersteuningscentrum is dat het niet exclusief toegankelijk is voor de bewoners
van het complex maar eveneens ‘zorg op maat’ biedt voor bewoners van de wijk.
Daarnaast is het Eerste Seniorenhuis van de Toekomst met haar aanpak op een aantal
punten vernieuwend in de ouderenzorg. Enerzijds wordt er, door op innovatieve wijze
gebruik te maken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, zowel verzorging als
verpleging aangeboden in het wooncomplex. Anderzijds worden de senioren in het
wooncomplex in staat gesteld hun zelfstandigheid te bewaren. De senioren wonen dan
ook niet in een verzorgings- of een verpleeghuis maar in ‘levensloopbestendige’ units.
De opzet maakt het mogelijk dat een echtpaar, waarvan één van de partners bedlegerig
wordt en verpleegd moet worden, in dezelfde woning kan blijven wonen en er dus geen
gedwongen verhuizing hoeft plaats te vinden. Tenslotte staat de esthetiek van het
Eerste Seniorenhuis van de Toekomst buiten kijf. Het hoofdgebouw naar een ontwerp
van EGM Architecten, stijgt met zijn aflopende daklijn als het ware op uit de wijk.
Op het hoogste punt van het gebouw (45 meter) hebben de bewoners een fraai uitzicht
over de stad. De rode kleur, de basale ronde en vierkante vormen en niet te vergeten
het atrium tussen de hoofd- en nevengebouwen geven het complex bovendien een
markante uitstraling.
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Stichting Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstellingen
Genomineerd
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De Stichting Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstellingen (KVV) zet zich
in voor een zo goed mogelijke zorgverlening die in overleg met ouderen wordt
ontwikkeld en uitgevoerd. Het gaat daarbij niet alleen om de zorgverlening in de
verpleeg- en verzorgingshuizen van de KVV, maar ook om zorggarantiewoningen,
en om andere vormen van zorg zoals dagbehandeling en dagverzorging. Bovendien
bevorderen opbouwwerk en mantelzorg de zelfstandigheid van ouderen. Zij vormen
belangrijke schakels tussen zelfstandig wonende ouderen en de intramurale zorg.
Naast het streven naar zorgvernieuwing wil de KVV zich ook in de uitvoering van
haar werkzaamheden onderscheiden van andere zorginstellingen door een beleid
uit te dragen waarin de aandacht voor het individu, bewoner, patiënt, familie of
medewerkende volledig tot zijn recht komt. Samen met andere organisaties en
instellingen heeft KVV initiatieven genomen om haar doelstellingen te bereiken.
Ouderenhuisvesting is niet gediend bij aanpasbaar bouwen alleen. Essentieel is
dat de zelfstandig wonende oudere huurder van een woning in zijn eigen huis
kan blijven wonen, zelfs als hij verpleegbehoevend is. Bovendien dienen in de
directe omgeving allerlei voorzieningen aanwezig te zijn op het gebied van de
zorg- en dienstverlening.
De KVV is als initiatiefnemer betrokken bij een reeks projecten voor ouderen,
waaronder onder het Woon- en Zorgcentrum Dorpsveld & Michaelsflat en Woongebouw
De Sevencamp.

Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam
Genomineerd

De Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) speelt een (opdrachtgevende) rol
in verschillende seniorenprojecten verspreid door Rotterdam. In Rotterdam-West is
de SOR betrokken geweest bij de bouw van De Boog, een flat voor ouderen die in 1998
werd opgeleverd. De senioren leven daar zelfstandig maar kunnen een beroep doen
op verschillende vormen van hulpverlening. Daarnaast beschikken de inwoners over
een zorgpas waarmee ook allerlei vormen van zorgverlening ingeschakeld kan worden.
In Hoogvliet heeft de stichting in 1998 het woon- en zorgcomplex ‘Siloam’ omgebouwd
en aangepast en in Rotterdam-Alexander is het gebouw ‘De Kroon’ gesloopt en
opnieuw opgebouwd. In dit woongebouw worden thans luxe seniorenappartementen
aangeboden. Ook in Hillegersberg, Pernis en Ommoord heeft de stichting opdracht
gegeven voor de bouw of verbouwing van diverse wooncomplexen, appartementen en
aanleunwoningen, die allen geschikt zijn gemaakt voor ouderen.
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Stichting De Stromen: Het Ronde Sant
Genomineerd

Het Ronde Sant is een initiatief van Stichting De Stromen in samenwerking met
woningcorporatie Woonvisie uit Ridderkerk en Pameijerkeerkring. Het Ronde Sant is
een unieke combinatie van een verpleeghuisdependance met 24 beschermde woningen
en 25 aanleunwoningen en is gesitueerd in Ridderkerk. Het is een voorziening die
voornamelijk bestemd is voor maatschappelijk kwetsbare ouderen (55+) met een
psychische stoornis en daarnaast een lichamelijke of sociale handicap. Uitgangspunt
van Het Ronde Sant is dat mensen met een handicap thuishoren in de samenleving
en recht hebben op een leven als ieder ander. De organisatie ondersteunt hen bij het
verkrijgen en behouden van een plaats in de samenleving. Eén van de mogelijkheden
die in Het Ronde Sant wordt geboden is dat ernstig dementerende bejaarden daar
met hun partners kunnen blijven wonen. Het complex is in januari 1997 geopend.
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