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De visie op zorg verandert. Steeds meer ggz-cliënten ontvangen thuis de behandeling 

die ze nodig hebben. GGz Centraal heeft ‘brede geestelijke gezondheidszorg’ als  

belangrijke pijler van haar strategische koers. Samen met partners leveren we die 

brede zorg. Daarbij werken we intensief samen met gemeenten, wijkteams, politie, 

woningcorporaties en huisartsen. 

Thuis’ behandelen op Zon & Schild
Onze intensieve zorg vraagt om meer nabijheid 
en om specialistische, vaak arbeidsintensieve, 
behandelmethoden en voorzieningen. Sommige 

cliënten hebben een beschermende setting nodig om 
zichzelf te kunnen zijn en die is in de stad niet altijd te 
vinden. Voor deze cliënten willen wij de zorg organiseren 
in een woonomgeving op onze zorglocatie. Op het nieuwe 
Zon & Schild realiseren wij dan ook woningen voor 
cliënten die wel graag zelfstandig wonen, maar ook de 
beschutte setting van dit terrein nodig hebben. Zo helpen 
we de gemeente om oplossingen te bieden aan burgers 
voor wie het wonen in de stad niet optimaal is. Dat kunnen 
zelfstandige woningen zijn van een corporatie of bescher-
mende woonvormen van samenwerkingspartners. 
Inmiddels verhuren wij al vastgoed aan verschillende 
samenwerkingspartners met een ander, specifiek zorg-
aanbod. Dit zijn partijen die we graag in de buurt hebben, 
zoals Kwintes met nachtopvang voor dak- en thuislozen en 
het Leger des Heils. Maar ook de King Arthur groep met 
een logeerhuis voor mensen met dementie. We halen 
hiermee de buitenwereld naar binnen en werken samen. 
De veranderende visie op de geestelijke zorg stelt andere 
eisen aan onze terreinen. Wij hebben hier de infrastruc-
tuur en de ervaring om mensen met ingewikkelde proble-
matiek te behandelen en begeleiden. 

Bijzondere woonwijken
Grote delen van onze instellingsterreinen, Landgoed 
Veldwijk in Ermelo en Zon & Schild in Amersfoort, zijn niet 
langer nodig voor deze veranderende zorgvisie. Dat biedt 
ons de kans deze twee terreinen een nieuwe bestemming 
te geven. Ze liggen op zeer gunstige locaties in gebieden 

waar grote vraag is naar woningen. Dit geeft de unieke 
mogelijkheid om de buitenwereld naar binnen te halen. 
Op beide terreinen is ruimte voor zo’n vijfhonderd 
woningen in een groen en duurzaam woonmilieu. In 
Ermelo hebben we daar al ervaring mee. Op landgoed 
Veldwijk is deze omgekeerde integratie tien jaar geleden al 
ingezet door de bouw van een woonwijk met ruim 
honderd woningen. 

Met de nieuwe wijk brengen we een vliegwiel op gang om 
onze plannen te realiseren. Wij hebben ons laten inspi-
reren door Landgoed Duin en Bosch in Castricum. Naar 
dit voorbeeld kunnen onze terreinen transformeren tot 
bijzondere woonwijken op unieke locaties met grote 
natuur- en cultuurhistorische waarden. In deze wijk is 
naast wonen en zorg ook ruimte voor een bedrijfsverza-
melgebouw waar startups onderdak vinden. Met voorzie-
ningen die je graag in de buurt hebt, zoals een supermarkt 
of een huis van ontmoeting. Met een eigen lunchcafé dat 
zelf verbouwde producten serveert. Voorzieningen waar 
ook cliënten kunnen werken. 

Gezamenlijk belang
De gemeenten en GGz Centraal hebben een gezamenlijk 
belang om vernieuwende concepten te bedenken. Er is 
grote behoefte aan passende woningen voor diverse 
doelgroepen. Zo moeten er in Amersfoort de komende 
jaren 13 duizend woningen gebouwd worden. Ook de 
gemeente Ermelo heeft een grote opgave op dat gebied. 
We trekken intensief met deze gemeenten op. Er is een 
structuurvisie ontwikkeld die marktpartijen duidelijkheid 
biedt over de mogelijkheden die passen binnen de visie 
van de gemeenten en GGz Centraal. Het is voor ons en 

Samen bouwen aan een bijzondere woonwijk.
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voor de gemeente belangrijk dat de herontwikkeling 
aansluit bij de woonbehoefte van burgers en past binnen 
de zorgvisie die wij vormgeven in deze woonwijken.

Werk in uitvoering 
Inmiddels zijn wij gestart met de voorbereidingen voor 
onze eigen nieuwbouw. De zorgverzekeraar ondersteunt 
onze visie en de Rabobank verzorgt de financiering van 
deze plannen. Het proces van verkoop van onderdelen 
van het terrein is in voorbereiding en enkele kleine 
percelen brachten we al op de markt. Er is belangstelling 
bij zorgpartners, ontwikkelaars en corporaties en dat is 
best spannend. Het is nu de uitdaging om de beoogde 
transformatie daadwerkelijk vorm te geven. 
Wij zullen in nauw overleg met onze huidige en nieuwe 
buren invulling geven aan deze bijzondere woonwijken. 
Het samen laten komen van diverse belangen en de 
specifieke wensen op het gebied van samenwonen op 
deze terreinen vraagt aandacht. Je wil graag weten wie er 
naast je komt wonen. Dat is wederzijds. En wat voor de 
een bijzonder is kan voor de ander een belemmering zijn. 
Daar letten we op bij de vormgeving van deze bijzondere 
woonwijken. 

“Wat voor de een  
bijzonder is kan voor de 
ander een belemmering 
zijn. Daar letten we op bij 
de vormgeving van deze 
bijzondere woonwijken.“




