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MASTERCLASS WONEN EN ZORG • PROGRAMMA 17-18 JUNI 2021 

COINCIDE BV  

Programma Masterclass Wonen & Zorg 17 & 18 juni  
 

Donderdag 17 juni 

Vrijdag 18 juni 

Floris Alkemade 

Jos Lichtenberg 

Casus A – ’s Heeren Loo 

Casus B – De Grote Beek 

Casus C – Hart van Vathorst 

Casus D - De Ruwaard 

Inzicht in Data – Co Politiek 

Team Masterclass Wonen & Zorg 
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Locatie 
 

Van der Valk Zaltbommel 
Hogeweg 65 
5301 LJ Zaltbommel 
 
Voor alle deelnemers is er een kamer gereserveerd. 
Parkeren bij P2 Meetings & Events. Hier bevindt zich de ingang voor de meeting room, 1e verdieping. 
Je koffer kan je beneden bij de receptie achterlaten, deze wordt naar de kamer gebracht. De kamersleutel 
ontvang je na de meetings. 
 

Corona 
 
Er is inmiddels veel mogelijk binnen de RIVM regels. Aan de nog geldende regels zullen we ons wel houden wat 
betekent dat we een ruime zaal tot onze beschikking hebben waar we voldoende afstand kunnen houden.  
 
Tijdens het verplaatsen worden we geacht nog een mondkapje te dragen. Uiteraard is dit niet als we aan tafel 
zitten en dineren.  
 
Wij zorgen voor voldoende desinfectiemiddelen en hebben ook extra mondkapjes. 
 
Wij verzoeken je vriendelijk een test (zelf test / professioneel) te doen voorafgaand aan je komst. Indien je dit 
vergeten bent hebben wij op verzoek ook tests beschikbaar maar het is niet fijn om na aankomst weer weg te 
moeten.  
 

Vervoer 
 
Tijdens de werkbezoeken in Nederland organiseren we vervoer. Mocht je liever met je eigen auto rijden dan is 
dat ook mogelijk. Laat het ons dan wel even weten svp. 
 

Team 
 
De masterclass wordt georganiseerd door Coincide en is ontwikkeld in samenwerking Rob Hoogma, moderator 
van het programma, Co Politiek van Careinvest, en Danielle Harkes en Yvonne Witter van ZorgSaamWonen.  
 
Voor inhoudelijke en logistieke vragen kan je bij contact opnemen met Dorrit, Laurien en/of Rob: 
 
Dorrit Gruijters  06-52088218 
Laurien Herweijer 06-46066088 
Rob Hoogma  06-25303013 
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Donderdag 17 juni 2021 
 

13:00 Inloop & lunch 
 Kennismaking met andere deelnemers 
 

13:45 Opening 
 Dorrit Gruijters, directeur Coincide 

Rob Hoogma, moderator Masterclass Wonen & Zorg 
 

14:15 De kracht van de verbeelding 
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester 
De toekomst van Nederland ligt in onze eigen handen. We hebben een enorme bereidheid om zaken 
anders aan te pakken alleen weten we niet altijd hoe. Floris neemt ons mee in zijn denken over 
veranderen, verantwoordelijkheid en mogelijkheden. Hoe we beter om kunnen gaan met vergrijzing, 
zorg en segregatie en in onze omgeving sociale samenhang kunnen creëren op buurt- en stadsniveau. 

 
15:15 Pauze & benen strekken 
 

15:30  Radicaal anders 
Jos Lichtenberg, TU Eindhoven 
Door maatschappelijke en economische veranderingen moeten we gebieden en gebouwen radicaal 
anders ontwikkelen. De gebouwde omgeving is meer dan alleen woningen. Ze kan prikkelen en een 
context zijn voor gezonde leefstijl, productiviteit en sociale interactie en levert zo meer dan alleen 
woonwaarde. Echte innovaties overschrijden de financieringsschotten. Samen met elkaar dit oppakken 
is de weg naar een oplossing.  

 

16:30 Discussie & verdieping #Hoedan 
 Na de inspirerende introducties over veranderen, verantwoordelijkheid en mogelijkheden en hoe we 

radicaal anders kunnen ontwikkelen, bespreken we in kleiner groepen #hoedan.  
- In welke vraagstukken kun je het initiatief nemen om ze op te lossen? 
- Wat zien we als kansen & bedreigingen in onze eigen situaties? 
- Hoeveel invloed hebben we zelf om het lokale Bestuurlijke Akkoord vorm te geven? 
- Wat ga jij doen? 
- Welke input uit de Masterclass heb je nodig? 
- Wat heb je van andere partijen nodig? 

 
18:00 Einde middag programma ( Na de meeting is er gelegenheid om naar de kamers te gaan.) 
 

18:30 Borrel  
 

19:15 Discussie diner @restaurant 
Per tafel discussiëren we onder begeleiding van tafel voorzitters verder over #hoedan. Waarom neem 
je deel aan de masterclass. 

 

21:00 Praat en relax verder met deelnemers @restaurant 
of  

21:00 Nederland VS Oostenrijk @meeting room 1e verdieping 
De tweede wedstrijd van het Nederlandse Elftal. Niet iedereen is fan, maar voor wie wil is er de 
mogelijkheid om de wedstrijd gezamenlijk te volgen in de vergaderzaal waar we de wedstrijd 
projecteren op een groot scherm.  
 

Overnachting in Van der Valk Zaltbommel   
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Vrijdag 18 juni 2021 
 
Ontbijten is mogelijk vanaf 06:30 
Graag voor vertrek naar de werkbezoeken uitchecken en je koffer afgeven bij de receptie of in je auto leggen.  
 

Vertrek naar parallel werkbezoeken 
 

Casus A 
’s Heeren Loo 
 

Casus B 
De Grote Beek 

Casus C 
Hart van Vathorst 

Casus D 
De Ruwaard 

08:00 vertrek (59 min) 
09:00 aankomst 
Laurien Herweijer 
 

08:45 vertrek (34 min) 
09:30 aankomst 
Yvonne Witter 

09:00 vertrek (49 min) 
10:00 aankomst 
Danielle Harkes 

09:00 vertrek (23 min) 
09:30 aankomst 
Dorrit Gruijters 

 
09:00 – 12:20 
Het Hart 
Apeldoornseweg 80 
Wekerom  
 
 
Inclusief lunch 

 
09:30 – 12:45 
BADLAB 
Landgoed Grote Beek 
Doctor Poletlaan 72 
Eindhoven 
 
Inclusief lunch 

 
10:00 – 12:30 
Uit ‘t Hart 
Angelinapolder 3 
Amersfoort 
 
 
Inclusief lunch 

 
09:30 – 12:30 
Huis van de Wijk 
Coornhertstraat 3  
Oss 
 
 
Inclusief lunch 
 

12:20 vertrek  
13:30 aankomst 
@ Van der Valk 

12:45 vertrek  
13:30 aankomst 
@ Van der Valk 

12:30 vertrek  
13:30 aankomst 
@ Van der Valk 

12:30 vertrek  
13:00 aankomst 
@ Van der Valk 

 

13:30 Evaluatie werkbezoeken 
 Aan de drie casus groepen vragen we terugkoppeling op drie punten:  

- Wat maakte het vraagstuk en onderwerp zo speciaal? 
- Welke oplossingen & creativiteit wordt ingezet? 
- Wat zou achteraf gezien nog beter gekund hebben? 

 

14:00 Inzicht door data 
 Co Politiek, Careinvest 

We verdiepen ons in welke data beschikbaar zijn om goed inzicht te krijgen in de opgave. De Careinvest 
monitor wordt gebruikt om een casus uit te diepen. Gedurende de gehele Masterclass hebben de 
deelnemers toegang tot de Careinvest Monitor om inzicht te krijgen in hun lokale opgave.  
• Inzicht  - Wat voor data is beschikbaar? Inzichten door koppeling van data. Gerelateerd aan het 

Bestuurlijk Akkoord.  
• Toepassing - De “oudere/gehandicapte/kwetsbare” bestaat niet. Wat is de vraag dan wel?  
• Inspiratie voor innovatie – Wat kan je met kennis van de werkelijke vraag?   
  

17:00 Afsluiting 
Rob Hoogma 
• Wat ga je doen met de informatie van de Strategiesessie I 
• Maak voor jezelf een opdracht 
• Voor welke vraagstukken sta jij nu waar inzicht in data kan helpen 
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Vrijdag 18 juni 2021 
 
 
 
 
 
 

Deelnemers A 
’s Heeren Loo 
 

Deelnemers B 
De Grote Beek 

Deelnemers C 
Hart van Vathorst 

Deelnemers D 
De Ruwaard 

Laurien Herweijer 
06-46066088 
 
Iris van Bennekom 
Annette Groot 
Frank Hendriks 
Rob Hoogma 
Petra de Jongh 
Ernst Klunder 
Dorte Kristensen 
Jan Overweg 
Lex Smetsers 
Edwin Wulff 
 
 

Yvonne Witter 
06-10175039 
 
Tjitske Biersteker 
Marc Dubbelman 
Albert van Esterik 
Henk Fissering 
Toon van Hulten 
Froukje de Jonge 
Natasja Mariman 
Co Politiek 
Joep Verbugt 
 

Danielle Harkes 
06-55123734 
 
Roy Beijnsberger 
Ard-Jan Bolijn 
John Bos 
Helen van Duin 
Jean-Pierre Halmans 
Marjolein de Jong 
Emile Klep (online) 
Daniël de Kruijf 
Audrey van Schaik 
Bart Smits  
Cecile Stallenberg 

Dorrit Gruijters 
06-52088218 
 
Felicia Brandsma 
Mariënne van Dongen 
Eppie Fokkema 
Rick Hogenboom 
Mark de Man 
Ton Moors 
Jan Maarten Nuijens 
Ton Poos 
Eric Scheijgrond 
Yvette van den Tol 
Marco Verheul 
Harrie Windmüller 
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De kracht van de verbeelding 
Floris Alkemade 
 
Door maatschappelijke en economische veranderingen moeten we gebieden en gebouwen radicaal anders 
ontwikkelen. De gebouwde omgeving is meer dan alleen woningen. Ze kan prikkelen en een context zijn voor 
gezonde leefstijl, productiviteit en sociale interactie en levert zo meer dan alleen woonwaarde. Echte innovaties 
overschrijden de financieringsschotten. Samen met elkaar dit oppakken is de weg naar een oplossing.  

 

Floris Alkemade (1961) is architect en 
stedenbouwkundig ontwerper. Na zijn afstuderen 
bij Rem Koolhaas aan de TU Delft was hij 18 jaar 
lang verbonden aan het bureau Office for 
Metropolitan Architecture (OMA), waarvan de 
laatste acht jaar als partner.  Hij werkte aan grote 
projecten en studies over de hele wereld, zowel 
op het schaalniveau van de architectuur als van 
de stedenbouw. Bekend zijn Euralille, een grote 
gebiedsontwikkeling rondom het nieuwe TGV-
station in Lille, het Ruhrmuseum in Essen en in 
Nederland het nieuwe Stadshart van Almere.  
Sinds 2008 leidt Alkemade zijn eigen bureau FAA 
(Floris Alkemade Architect) met projecten in 

binnen- en buitenland. Met FAA werkt hij onder meer aan grootschalige architectuurprojecten in Frankrijk, 
waaronder de transformatie en nieuwbouw van het 600 meter lange entrepotgebouw Macdonald in Parijs. 
Alkemade was negen jaar verbonden als gast-professor aan de Universiteit van Gent en sinds 2014 is hij lector 
aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. 
 
Per 1 september 2015 is Floris Alkemade benoemd als Rijksbouwmeester en als zodanig is hij voorzitter van het 
College van Rijksadviseurs. De Rijksbouwmeester adviseert aan de minister van Binnenlandse Zaken en de 
directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf. Hij bewaakt en bevordert de architectonische en 
stedenbouwkundige kwaliteit van rijksprojecten waaronder ook afstoot en herontwikkeling van rijksvastgoed. 
De Rijksbouwmeester adviseert het Rijk bovendien gevraagd en ongevraagd over kwesties van architectonische 
kwaliteit en de grote ruimtelijke thema’s. Ook speelt hij een belangrijke rol in het aanjagen van het vak-
discours. 
In zijn agenda als Rijksbouwmeester verwoordt Floris Alkemade de ambitie om bij iedere ontwerpopgave op 
zoek te gaan naar maatschappelijke meerwaarde. 
 

Digitale introducties 
Op YouTube zijn veel interessante lezing te beluisteren van Floris Alkemade. Twee links 
 
Rijksbouwmeester Floris Alkemade vertelt over een gezonde en groene samenleving 
“Verandering is onzeker, maar tegelijkertijd gaat het gepaard met avontuur, vernieuwing en een verbetering 
van de kwaliteit van leven.” Volgens rijksbouwmeester Floris Alkemade hebben we een ander verhaal nodig om 
de samenleving groener en gezonder te maken. Hij vertelt welk verhaal. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=SHVmugzjrRs 
 
Alleen verbeelding kan ons redden 
Hoe kunnen we ons leven leiden zonder een spoor van verwoesting achter te laten? Dat is voor 
rijksbouwmeester Floris Alkemade de centrale vraag van deze tijd. In Brainwash Talks zoekt hij het antwoord in 
datgene waar Nederlanders goed in zijn: de verbeelding. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=sTrqUdQhrlQ   

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/rijksbouwmeester
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=SHVmugzjrRs
https://www.youtube.com/watch?v=sTrqUdQhrlQ
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De toekomst van Nederland 
Nieuwsbericht | 22-04-2020 | 10:22 
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/floris-alkemade-over-de-toekomst-van-nl 

 
Rijksbouwmeester Floris Alkemade 
schreef een essay over hoe we de grote 
opgaven van deze tijd het beste kunnen 
aanpakken. Fundamentele 
veranderingen in ons denken en 
handelen zijn daarbij noodzakelijk. ‘Het 
beleid moet voortaan gestoeld zijn op 
morele afwegingen die ondubbelzinnig 
juist zijn.’ 
 
Het is vast niet voorbestemd, maar Floris 
Alkemade’s roep om nu in actie te 
komen verschijnt tijdens wat 
wereldleiders bestempelen als de 
grootste crisis sinds de Tweede 
Wereldoorlog. ‘Het coronavirus is als 
een januskop. Aan de ene kant duister – 

al die mensen die in eenzaamheid sterven, kleine bedrijven die over de kop gaan, het gevaar dat de sociale 
ongelijkheid groter wordt. Aan de andere kant werkt het louterend, zorgt het voor bezinning. Die 1,5 meter 
klinkt als een praktische oplossing, maar wat betekent dit voor de relaties tussen mensen, voor ons begrip van 
intimiteit?’ 
 
Vanuit zijn huis in Sint-Oedenrode vertelt Alkemade via een Skypegesprek dat over enkele maanden pas blijkt 
hoe we zijn omgegaan met de fundamentele vragen die de coronacrisis op tafel brengt. Veel zal volgens hem 
afhangen van ons improvisatievermogen, een van onze krachtigste eigenschappen, een motor voor elke 
samenleving. ‘Improvisatie helpt als we vooropgesteld idee hebben welke kant we op moeten. De makkelijkste 
weg is een rechte lijn van a naar b. Maar wat als we niet weten waar b ligt?’ 
 

Dat we veranderen lastig vinden blijkt wel uit 
de levensgrote kloof tussen hoe we zouden 

moeten handelen en wat we werkelijk doen. 
 
Het is de kern van Alkemade’s essay dat deze week onder de titel ‘De toekomst van Nederland’ verscheen. 
Daarin beschrijft hij niet alleen de onvermijdelijkheid van verandering – om complexe vraagstukken over 
klimaatverandering, woningnood en voedselproductie van antwoorden te voorzien –, maar ook hoe 
ingewikkeld veranderen eigenlijk is. Niet voor niets noemt hij het in de ondertitel een kunst, waarvoor naast 
improvisatie durf en verbeeldingskracht noodzakelijk zijn. 
 
Dat we veranderen lastig vinden blijkt wel uit de levensgrote kloof tussen hoe we zouden moeten handelen en 
wat we werkelijk doen – zo kennen we allemaal de desastreuze gevolgen van de CO2-uitstoot, maar stappen 
we toch en masse in een vliegtuig. De virtuele wereld waarin we steeds vaker verkeren vertroebelt bovendien 
het zicht op wat er in de werkelijke wereld gebeurt, zoals de stijging van de zeespiegel of de zorgwekkende 
daling van de biodiversiteit. ‘Maar bovenal’, legt Alkemade uit, ‘zijn we door onze welvaart angstig geworden, 
en zien we elke verandering als een bedreiging voor onze comfortabele manier van leven.’ 
 
Iedereen aan zet 
Terwijl, en daarvan is Alkemade overtuigd, de omslag naar bijvoorbeeld een duurzame energievoorziening of 
de stap naar een natuur inclusieve landbouw ons zoveel goeds kunnen brengen. ‘Dat is de voornaamste reden 
om dit essay te schrijven. In de vele gesprekken die ik als rijksbouwmeester voer, bespeur ik een enorme 
bereidheid om zaken anders aan te pakken. Alleen weten velen niet hoe. Met dit essay hoop ik iets van die 

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/floris-alkemade-over-de-toekomst-van-nl
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hopeloosheid weg te nemen, door te laten zien dat het kan.’ 
Het betekent in ieder geval dat iedereen aan zet is. ‘Burgers denken: ik zou minder lang kunnen douchen, maar 
red ik daar de planeet nu echt mee? Mijn antwoord is ja. Persoonlijke keuzes maken wel degelijk het verschil, 
zeker als we gezamenlijk ons gedrag aanpassen. Als we bewuster consumeren, heeft dat invloed op het 
bedrijfsleven – daar gaan duurzaamheid en ethiek een grotere rol spelen.’ De rijksbouwmeester pleit voor wat 
hij noemt ‘logische en samenhangende systemen’ waar ‘een gemeenschappelijk verlangen naar duurzaamheid 
en moraliteit’ kaderstellend is voor de keuzes die we als samenleving maken. Het is aan de overheid om deze 
systemen richting mee te geven, zodat besluiten en handelingen op hun plek vallen omdat ze onderdeel zijn 
van een groter verhaal. 
 
Onbekende werkelijkheden 
Om te bepalen welke richtingen juist zijn, moet het beleid niet langer gebaseerd zijn op spreadsheets met 
getalsmatige schijnzekerheden, of op een nuttigheidsdenken waarin snelle rendementen de boventoon voeren. 
Alkemade haalt in zijn essay de Franse filosoof Simone de Beauvoir aan. ‘Zij stelde dat de wijze waarop we met 
kwetsbare groepen omgaan een graadmeter is voor de ware doelstellingen van een samenleving. In navolging 
van haar zeg ik: ons beleid moet voortaan gestoeld zijn op morele afwegingen die ondubbelzinnig juist zijn. Dus 
dat hoe wij leven de CO2-uitstoot terugdringt, geen spoor van verwoesting achterlaat, de leefbaarheid van de 
planeet niet bedreigt.’ 
 

‘Kunst en wetenschap hebben meer met 
elkaar gemeen dan we denken. Ze worden 

allebei gedreven door een verlangen om nog 
onbekende werkelijkheden op te sporen.’ 

 
In dit zoekproces dicht de rijksbouwmeester – en dat mag geen verrassing heten – kunstenaars en ontwerpers 
een grote rol toe. Door hun verbeeldingskracht hebben zij het vermogen om in chaotische omstandigheden 
structuur te scheppen. Of zoals dichter en acteur Ramsey Nasr het tijdens een tv-gesprek over de gevolgen van 
de coronacrisis zei: het ondenkbare denkbaar maken. Dit geldt ook voor de wetenschap, benadrukt Alkemade. 
‘Kunst en wetenschap hebben meer met elkaar gemeen dan we denken. Ze worden allebei gedreven door een 
verlangen om nog onbekende werkelijkheden op te sporen.’ 
 
Een kracht van architectonisch denken is het leggen van onvermoede verbanden, iets dat bijvoorbeeld in de 
discussie over het woningtekort achterwege blijft. Het draait vooral om hoe snel we de 1 miljoen benodigde 
woningen gebouwd krijgen. Terwijl, aldus Alkemade, die nieuwe woningen niet los kunnen worden gezien van 
de 7,8 miljoen woningen die we al hebben. ‘Al die huizen moeten van het gas. Als we deze 
verduurzamingsoperatie combineren met de nieuwbouwopgave, kunnen we met name de naoorlogse 
woonwijken een geweldige opknapbeurt geven. Ja, dat is ingewikkeld, maar de maatschappelijke winst zal 
enorm zijn. Denk aan hoeveel beter we dan om kunnen gaan met vergrijzing, zorg en segregatie. En dat niet 
alleen: we sparen het open landschap, de sociale samenhang op stadsniveau wordt beter.’ 
Revival van het platteland 
 
Tot slot nog even terug naar de mogelijke gevolgen van de coronacrisis. Ziet Alkemade ook daar een rol 
weggelegd voor kunst en ontwerp? ‘Absoluut. Dit virus is anti-stedelijk – het stadse leven, gebaseerd op 
congestie, het samenkomen van mensen, allerlei sociale functies, wordt op zijn kop gezet. Wat betekent dit op 
termijn voor de inrichting van de publieke ruimte?’ 
 
Hij besluit: ‘Een langdurige crisis kan een revival van het platteland betekenen. Dat mensen het gemak van 
online werken ontdekken en de Randstad ontvluchten, naar een betaalbare woning met een tuin in de periferie 
van Nederland. De ruimtelijke effecten zullen niet van de lucht zijn, de tegenstellingen tussen stad en land 
wellicht op scherp gesteld – dus ja, dat vergt hoe dan ook een ontwerpersblik.’ 
 
De toekomst van Nederland is een uitgave van Uitgeverij Thoth en verkrijgbaar in de boekhandel. 
https://thoth.nl/Home   

https://thoth.nl/Home
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Radicaal anders 
Jos Lichtenberg, TU Eindhoven 
 
Door maatschappelijke en economische veranderingen moeten we gebieden en gebouwen radicaal anders 
ontwikkelen. De gebouwde omgeving is meer dan alleen woningen. Ze kan prikkelen en een context zijn voor 
gezonde leefstijl, productiviteit en sociale interactie en levert zo meer dan alleen woonwaarde. Echte 
innovaties overschrijden de financieringsschotten. Samen met elkaar dit oppakken is de weg naar een 
oplossing.  
 

Jos Lichtenberg 
prof. dr.ir. Jos Lichtenberg 
Jos Lichtenberg werkte jaren in de bouwindustrie, 
later als consultant voor industriële, uitvoerende en 
creatieve bedrijven in de sector. In 2002 
promoveerde hij op succes- en faalfactoren bij 
productontwikkeling en aansluitend werd hij in 2003 
benoemd tot hoogleraar Productontwikkeling aan 
de TU/e. Nog steeds springt hij bij in het 
bedrijfsleven als er een innovatie uitdaging ligt. 
Slimbouwen, zijn visie op het resetten van de 
bouwkolom, heeft marktbreed de nodige aandacht 
getrokken. 

Daarnaast is hij onder andere voorzitter van de Stichting Slimbouwen en mede oprichter van Off Road 
Innovations. Hij is voorts bij diverse bedrijven adviseur voor bouwproductontwikkeling en innovatieve 
vastgoedoplossingen. Hij is ook initiator (en bewoner) van het zogeheten House of Tomorrow Today (HoTT): 
een energieleverend huis gebouwd in overeenstemming met zowel de Slimbouwen-principes, als die van het 
concept Active House. 
 

Living LAB 040: CurioCity for future living 
https://www.livinglab040.com 
 
Realiseren van de stad van morgen, waar het weer fijn, betaalbaar en inclusief wonen is, door én met 
bewoners, gemeente Eindhoven, dwarsdenkende bedrijven, studenten en financiers die het roer samen 
radicaal omgooien in een proeftuin van 119 woningen. 
 
De woningcrisis is niet door individuen op te lossen. Daarom realiseren wij het Living LAB 040; een proeftuin 
van 8500 m2 met 119 woningexperimenten in een innovatieve omgeving. We denken hier los van bestaande 
kaders. Alles, zoals wonen, sociale context, bouw & woonrijp maken, inrichting, mobiliteit, water, groen, 
biodiversiteit én financieren, stellen we hier ter discussie. We bedenken baanbrekende oplossingen, 
experimenteren, delen kennis en schalen op. Wonen moet nl. weer fijn, kwalitatief en betaalbaar worden voor 
iedereen, bewust en in balans met de aarde. Is dit een lange termijn plan? Niets is minder waar. De eerste 15 
experimentele woningen realiseren we al in 2021. De schaal en ruimte voor veel partijen om samen met 
bewoners en gemeente vergaand te experimenteren, is uniek. We bundelen krachten van partijen en mensen 
die dit alleen nooit zo zouden kunnen. Stuk voor stuk pioniers, waarmee wij versnelling kunnen brengen in de 
woningbouwopgave. Wij zijn trots dat zij met ons het avontuur aangaan. 
 
Het Living LAB 040 is een initiatief van Jos Lichtenberg en Monique Donker. dat i.s.m. Gemeente Eindhoven en 
Amvest is uitgewerkt tot het punt waar we nu staan: aan de vooravond van realisatie. Jos heeft zijn sporen op 
het gebied van innovatie in de bouw verdiend in en voor bedrijven, als hoogleraar, als initiator van 
vernieuwende bouwvisies en het House of Tomorrow Today. Monique is een dwarsdenker. Steeds op zoek naar 
hoe het anders en beter kan. Volledig denkend vanuit de gebruiker. Kwartiermaker voor Slimbouwen, aanjager 
van disruptieve projecten als Circular Schools en jurylid voor CoBouw. Wij initiëren samen projecten die 

https://www.livinglab040.com/
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ontstaan vanuit een verwondering over hoe krom ‘het systeem’ werkt, over impasses of noodkreten die niet 
worden gehoord. En niet zonder succes. Medestanders verzamelen zich om ons heen, waardoor wij steeds 
meer energie krijgen om met initiatieven zoals het Living LAB 040 tot een doorbraak te komen. En zo realiseren 
we dromen en komen tot noodzakelijke versnelling. 
 

Slim bouwen 
http://www.slimbouwen.nl 
 
De huidige manier van bouwen is niet langer houdbaar. Ondanks de sterk veranderende behoeften van 
opdrachtgevers en gebruikers over de afgelopen decennia is de bouw ambachtelijk gebleven en daarmee 
uitgegroeid tot een weinig efficiënte bedrijfstak. De bouw geldt bovendien inmiddels als een grote 
milieuvervuiler. Slimbouwen is een antwoord op deze problemen. Innovaties op bedrijfsniveau zijn niet meer 
voldoende om de bouw drastisch te verbeteren. Slimbouwen is een visie op integraal niveau. Daarbij wordt 
voor alle partners in de bouw een samenhangende oplossing geboden om tot noodzakelijke vernieuwingen te 
komen. Slimbouwen is: Aarde + € (3P) Het fysiek en organisatorisch ontkoppelen van leidingen (installaties) 
blijkt de sleutel tot een efficiënter en dus economischer bouwproces te zijn. Door de installatietechniek een 
eigen plek te geven in het proces en in het gebouw, wordt industrieel bouwen mogelijk gemaakt en blijven 
gebouwen bovendien voor meerdere functies in de toekomst aanpasbaar (flexibiliteit). Daarmee bereik je een 
aanzienlijk hoger aanvangsrendement, lagere exploitatiekosten een langere exploitatieperiode en een hogere 
restwaarde. Daarnaast is Slimbouwen® een herbezinning op materiaal- en volumegebruik hetgeen samen met 
de levensduurverlenging ten opzichte van het traditionele bouwen, een spectaculaire reductie van de 
milieubelasting met zich meebrengt (ca. halvering van gewicht,constructiediktes productie-energie, CO2 
uitstoot, transport, afval en fijnstof). 
 

Active House 
https://www.activehousenl.info/over-ah/ 
 
Active House is een visie op het bouwen van Gezonde Gebouwen. Het uitgangspunt in de visie is dat de 
aspecten comfort, energie en milieu zo in balans zijn, dat het beste binnenklimaat van een gebouw ontstaat. 
Deze integrale benadering zorgt ervoor dat de Gebruiker en zijn Gezondheid centraal staan en dat gebruiker 
het hoogst mogelijke Wooncomfort ervaart. 
 
Active House Alliance 
Active House is een internationale beweging onder de naam Active House Alliance. De Internationale Alliantie 
kent circa veertig internationale partners die wereldwijd al vele projecten hebben gerealiseerd en het aantal 
neemt toe. Neem ook eens een kijkje op de Internationale site 
 

House of Tomorrow Today  
HoTT staat voor House of Tomorrow Today. De woning is Sterksel is in 2014 i.o.v. Jos Lichtenberg gerealiseerd 
als eigen woning, maar ook als demo en experiment. HoTT verenigt Active House-kwaliteiten en Slimbouwen-
beginselen. Het ontwerp is van KAW/e uit Eindhoven. HoTT laat de stand der techniek zien op het gebied van 
gezond binnenklimaat, decentrale energieopwekking en bouwprocesinnovatie. Met bijna 100 m2 PV wordt 
genoeg gratis stroom opgewekt voor de warmtepomp (lucht-water) en dus de verwarming en koeling van de 
woning, voor het huishoudelijk gebruik en voor elektrisch rijden. 
 
  

http://www.slimbouwen.nl/
https://www.activehousenl.info/over-ah/
http://www.actiefbouwen.eu/
http://www.kaw-e.nl/
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Casus A - ’s Heeren Loo 
Inclusief wonen voor kwetsbare mensen 
 

Locatie 
Het Hart 
Apeldoornseweg 80 
6733 SC Wekerom 

Contact: Marieke van As 06-23959240 
 

Samenvatting 
Kun je wonen voor kwetsbare mensen in een wijk realiseren en tegelijkertijd een mooie dag-invulling leveren of 
kunnen we beter de wijk naar de instelling halen? Leer en denk mee met de casus van ’s Heeren Loo. 
 

Programma: 
08:00  Vertrek vanaf Zaltbommel 
09:00 – 09:10 Ontvangst met koffie/thee 
09:15 – 10:00 Introductie op ‘s Heeren Loo en vastgoedsituatie  

door Roeland Brouns - directeur Vastgoed 
10:00 – 10:45 Inleiding op het dilemma en uitnodiging tot gesprek ”inclusief wonen voor kwetsbare mensen” 

door Timon Dijkman - directeur Advisium 
10:45 – 11:00 pauze 
11:00 – 11:15 Samenwerking in de regio van De Hartenberg 

door Saskia Emmerik - directeur Gelderland Midden 
11:15 – 12:00 Een wandeling over het terrein (inclusief gesprek). 
12:00  Afsluiting en lunch 
12:20  Retour naar Zaltbommel 
 

’s Heeren Loo 
 
Vastgoed 
’s Heeren Loo beheert ruim 1000 panden, vooral op eigen zorgparken, door het gehele land. Ze bouwen zelf en 
huren woningen, meestal in woonwijken. Uitgangspunt bij het renoveren van panden en bij nieuwbouw van 
woningen zijn de klanten en medewerkers. Het vastgoed team werkt daarbij intensief samen met de Zorg om 
de vastgoedportefeuille in lijn te brengen met de cliëntwensen en de bedrijfsmatige randvoorwaarden (CREM). 
Dit betekent dat ze een voortdurende afweging maken tussen de belangen van cliënten, medewerkers en de 
organisatie. ’s Heeren Loo heeft naast woningen ook andere gebouwen in bezit zoals dagbestedingslocaties, 
zwembaden, poliklinieken, kantoren, kerken, winkels, en kinderboerderijen. 
 
Tussen 2021 en 2025 wil ‘s Heeren Loo in totaal 555 miljoen euro steken in vastgoed, ICT, inventarissen en 
duurzaamheid. Het overgrote deel van het geld, 380 miljoen euro, gaat naar vastgoed. Zo krijgen patiënten 
bijvoorbeeld een eigen badkamer en grotere slaapkamers. 
De instelling wil renoveren als het kan, maar gaat ook nieuwe gebouwen neerzetten. Tevens wil ‘s Heeren Loo 
in 2030 de CO2-voetafdruk in hun vastgoedportefeuille met de helft hebben verminderd. 
 
Thema Inclusief Wonen 
's Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking hun leven in te vullen 
zoals zij dat zelf willen. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland. Door de tijd heen verandert onze visie op hoe 
we het beste inclusief wonen kunnen vormgeven en ook e financieringsmogelijkheden veranderen. ’s Heeren 
Loo onderzoekt hoe ze het wonen voor kwetsbare mensen in een wijk kunnen realiseren en tegelijkertijd een 
mooie dag-invulling leveren. Of creëer je dan een isolement in de wijk en is het beter om de wijk naar de 
instelling halen?  
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Sprekers 
 

 

Roeland Brouns, Directeur Vastgoed 's Heeren Loo 
Afgestudeerd aan TU Delft Faculteit Bouwkunde, is Roeland gestart bij 
Ministerie van LNV. Sinds 1991 werkt Roeland in het maatschappelijk 
vastgoed en met name in het zorgvastgoed. Eerst vanuit de profit-kant bij 
Hevo bv en daarna als Directeur Vastgoed bij Ipse de Bruggen en sinds 2016 
bij 's Heeren Loo Zorggroep. 

 
 

 

Timon Dijkman - directeur Advisium 's Heeren Loo 
Na het afstuderen aan de Koninklijke Militaire Academie heeft Timon 
diverse functies vervuld binnen de militaire gezondheidszorg. Geïnspireerd 
door de studie Zorgmanagement aan de Erasmus Universiteit heeft hij werk 
in de reguliere gezondheidszorg gezocht. Later studeerde hij bestuurs- en 
organisatiewetenschappen en bedrijfskunde. Na een korte periode bij het 
AMC werkt Timon nu sinds 2012 bij ’s Heeren Loo. Sinds 2017 is hij 
Directeur Expertisecentrum Advisium van 's Heeren Loo. 
 

 
 

 

Saskia Emmerik - directeur Gelderland Midden, 's Heeren Loo 
Saskia heeft na haar studie Pedagogische Wetenschappen ongeveer 10 jaar 
als management consultant gewerkt, eerst bij een organisatieadviesbureau 
en later als ZZP-er. In die periode heeft zij ook de Postdoctorale opleiding 
Management Consultancy voltooit. Zij werkte van 2009 tot 2019 eerst als 
manager en later als directeur bij Amarant, een instelling voor mensen met 
een beperking. Sinds 2019 werkt zij bij ’s Heeren Loo als directeur en sinds 
2021 voor de regio Gelderland Midden. Daarnaast is zij toezichthouder bij 2 
andere gehandicaptenzorg organisaties.   
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Casus B - De Grote Beek 
Maatschappelijke en economische doelstelling combineren in vastgoedbeleid 
 

Locatie 
BADLAB 
Landgoed de Grote Beek 
Doctor Poletlaan 72 
5626 ND Eindhoven 
Parkeren bij P13, het BADLAB bevindt zich hier tegenover 
Contact: Tosha van der Maas 06-83669477 
 

Samenvatting 
Hoe kunnen we slim investeren in een helende woonzorgomgeving terwijl de bouwkosten, grondprijzen en 
duurzaamheidsvereisten stijgen? Hoe gebruikt GGzEe de bestaande locaties en gronden binnen de huidige 
regels om een inclusieve samenleving te ontwikkelen? Hoe geef je een nieuwe bestemming aan gronden en 
vastgoed en laat deze bijdragen aan de maatschappelijke doelstelling van de organisatie. 
 

Programma: 
08:45  Vertrek vanaf Zaltbommel 
09:30 – 09:45 Ontvangst met koffie/thee 
09:45 – 10:30  De Grote Beek & GGzE – Een groot landgoed met grote opgave en uitdagingen 
  door Thosha van der Maas, Manager Servicecentrum, Facilitair en Vastgoed 
10:30 – 11:30 Inhoudelijke en economische doelstelling combineren in het ontwikkelen 

Vanuit je taakstelling het vastgoed laten renderen met functies die de doelstelling van de 
organisatie ondersteunen. Een zoektocht met out of de box denken en het creëren van 
organische groei van ontvankelijkheid voor maatschappelijk opgaven en economisch 
redendement. 
door Joep Verbugt, voorzitter GGZe 

11:30  Bezoek aan maatschappelijke functies op De Grote Beek 
  Ketelhuis, , Caffeine dealers, , Bed & Breakfast 
12:30  Afsluiting en lunch 
13:00  retour naar Zaltbommel 
 

Landgoed De Grote Beek 
De Grote Beek is de grootste locatie van GGzE met verschillende diensten van Kind & Jeugd tot crisisdienst. Het 
oorspronkelijke complex omvatte een aantal karakteristieke gebouwen, waaronder het naar de straat gekeerde 
hoofdgebouw en het ketelhuis. Het voormalige administratiegebouw, de kapel met foyer en het ketelhuis 
vallen onder de bescherming van een rijksmonument, mede vanwege de neorenaissancestijl waarin destijds 
gebouwd werd binnen de (voorloper van de) Rijksgebouwendienst. 
 
GGzE heeft gekozen om de beschikbare gronden en locaties niet te gebruiken voor de realisatie van woningen 
en andere mogelijkheden die een gunstige financiële opbrengst zouden betekenen voor GGzE. Er is bewust 
gekozen om de mogelijkheden van het landgoed te gebruiken voor het creëren van voorzieningen die een 
inclusieve samenleving bevorderen. Waar cliënten kunnen werken en participeren en anderen kunnen 
genieten van voorzieningen. Waar ontmoeting kan plaatsvinden.   

• Met welke partners werkt GGzE? 
• Hoe werken ze samen met de gemeente? 
• Hoe komen ze tot een positieve financiering  

 
Om out-of the-box denken en creativiteit te bevorderen werkt GGzE vanaf 2021 samen met DAE, de Design 
Academy Eindhoven. De unieke driejarige samenwerking draagt de werktitel ‘Bruggen bouwen in de 
community: van mondiale kennis naar lokale mentale kracht’.  
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GGzE  
GGzE biedt met ongeveer 2400 medewerkers en een budget van 200 miljoen euro jaarlijks specialistische 
geestelijke gezondheidszorg aan zo’n 14.000 cliënten. Dit gebeurt ambulant, klinisch en in een forensisch kader 
binnen De Woenselse Poort. GGzE wil graag een inspirerende community voor mentale kracht zijn en is 
toonaangevend in innovatie, opleiding en de inzet van ervaringsdeskundigheid. 
 

Sprekers 
 

 

Thosha van der Maas, 
Manager Servicecentrum, Facilitair en Vastgoed  
 
Bij verschillende zorgorganisaties is Thosha verantwoordelijk geweest voor 
vastgoed waaronder Maasstad Ziekenhuis en Haaglanden Medisch centrum. 
Sinds Oktober 2020 is ze werkzaam bij GGzE. 
 
Tevens is Thosha politiek actief als raadslid bij de Gemeente Geertruidenberg.  
 

 
 

 

Joep Verbugt, 
voorzitter van de Raad van Bestuur van GGzE.  
is ook deelnemer aan de Masterclass Wonen & Zorg. Zie voor een uitgebreide 
introductie het ‘smoelenboek’. 
Joep is naast GGzE o.a. voorzitter van Planetree Nederland, Volante , 
Coöperatie Brainport Park en het Limburgs Vasteloaoves Leedjes Konkoer (LVK). 
Hij is tevens mede initiatiefnemer van de Denktank Mentale Vooruitgang en 
mede auteur van het gelijknamige boek dat onlangs verschenen is. 
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Casus C - Hart van Vathorst 
Ontwikkelen met bewoners – creëren van participatie & inclusiviteit 
 

Locatie 
Uit 't Hart 
Angelinapolder 3 
3825 LX Amersfoort 
Contact: 033-2030420 (het restaurant, keuze 1) 

 
Samenvatting 
Hoe ontwikkel je een inclusieve wijk waar iedereen een plek heeft en kan bijdragen? Wat voor rol heeft de 
woningcorporatie? Wat betekent het voor professionele partijen om in nauw overleg met de bewoners, 
gebruikers en omwonenden te ontwikkelen? Wat is de visie op inclusief leven vanuit de initiatiefnemers en 
bewoners van Hart van Vathorst? 
 

Programma 
09:00  vertrek vanaf Zaltbommel 
09:45 – 10:00 Ontvangst met koffie/thee 
10:00 – 12:00  Hart van Vathorst; ontstaan , uitdagingen, financiering 
  Michiel Wijnen, Partner Zenzo Maatschappelijk Vastgoed 
  Samen met gebruikers ontwikkelen 
  Joost Smit, Predikant ontmoetingskerk, Hart van Vathorst  
12:00  Afsluiting en lunch 
12:30  retour naar Zaltbommel 
 

Participatie en inclusiviteit 
“Waar je leeft, waar je ontmoet.” Juist in onze huidige maatschappij waar eenzaamheid aan de orde van de dag 
is en verwacht wordt dat je steeds meer zelf de regie neemt zijn sociale contacten door toevallige 
ontmoetingen belangrijk. Maar die contacten krijg je niet zomaar. Zeker niet als je ook nog eens zorg of extra 
hulp nodig hebt.  
 
Hoe creëer je zo’n sterke sociale en inclusieve leefomgeving die ontmoetingen stimuleert? En ook nog eens de 
vitaliteit van de wijk bevordert? Bijvoorbeeld door wonen, zorg, onderwijs en maatschappelijk werk te 
combineren. Met daarbij misschien wel voorzieningen als een restaurant, een winkel, een kerk, medische- en 
sportfaciliteiten, een centraal plein of een prachtige tuin. Gebieden en gebouwen waar zorgbehoevende 
ouderen, mensen met een beperking, schoolkinderen, docenten, hulpverleners of anderen prettig en 
vertrouwd met elkaar samen leven. Waar zij niet alleen wonen, leren of werken, maar zich écht thuis voelen.  
 
Zo’n gemeenschap van wonen, leven, werken en leren moet je ontwikkelen in nauw overleg met de bewoners, 
gebruikers en omwonenden. Al in een vroeg stadium met hen het gesprek aangaan en continue de functionele 
mogelijkheden van het gebouw en gebied afstemmen op  hun behoeften en wensen.  
 

Zenzo 
Met een team van ondernemende en ervaren professionals pakt Zenzo projecten integraal aan, samen met de 
opdrachtgever en de betrokken organisaties: van ontwerp tot realisatie, van exploitatie tot financiering. Zenzo 
is hierbij verantwoordelijk van begin tot eind… én daarna, want het is nooit af. Zenzo richt de leefomgeving zo 
in dat deze moeiteloos kan meebewegen met de tijd. Zodat deze makkelijk en efficiënt aan te passen is aan de 
veranderende behoeften in de toekomst. En spontane ontmoetingen het leven van bewoners en gebruikers 
kunnen blijven verrijken.  
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Voorbeelden 
Via deze links zie je korte introducties op drie treffende voorbeelden waaraan Zenzo heeft gewerkt. Deze 
komen ook ter sprake tijden de sessie: 
(1) Hart van Vathorst, samen leven, ontmoeten, groeien en geloven! - YouTube 
(2) (1) Hart van Vathorst en Kloosterkwartier; voorbeelden van een inclusieve samenleving - YouTube 
(3) (1) Zenzo Sociale Cohesie Huis van Leusden - YouTube 
(4) https://www.youtube.com/watch?v=HPeeARpV_Sw (Kloosterkwartier/Leefgoed) 
 
 

Hart van Vathorst  
Hart van Vathorst ligt in een jonge wijk in Amersfoort. Deze plek is een combinatie van 93 zorgappartementen, 

een kerk, een kinderdagverblijf, een restaurant, een bakkerij, een advies- en 
behandelcentrum, een zorgtechnologie lab en een centraal plein. Hier 
draait het om ontmoetingen. Tussen hulpbehoevende ouderen, jonge 
kinderen, mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking en vele 
anderen mensen die hier komen. De gebouwen en het gebied zijn zo 
ingericht dat mensen elkaar per toeval tegenkomen. Ze kunnen er zichzelf 
zijn, helpen elkaar en voelen dat ze er echt bij horen.  
 

 
Kloosterkwartier 

Kloosterkwartier is gesitueerd in hartje Veghel. De basis van het 
Kloosterkwartier is een herbestemming van het erfgoed van de Congregatie 
der Zusters Franciscanessen en voortzetting van een traditie van 175 jaar. De 
zusters waren altijd erg betrokken bij de Veghelse samenleving en hadden 
bijzondere aandacht voor opvoeding, zorg en scholing 
Het gebied bestaat uit twee rijksmonumenten, een openbaar park met 
kloostertuin, ca 6000 m2 maatschappelijke functies, zoals 
gezondheidscentrum, buurthuis, jeu de boules, biljartcentrum en ca 500 

woningen. Woningen met en zonder zorgarrangementen, diverse grootte, diverse prijsniveaus, huur en koop. 
Hier kunnen kwetsbaren net zo goed meedoen als mensen die het makkelijker hebben. Dat zit ‘m in de 
woonvormen, de mix van bewoners, de aanwezigheid van zorgvoorzieningen en in het behoud van het 
materiële en geestelijke erfgoed van de zusters. Het zit ‘m bovendien ook in Leefgoed, een concept voor 
wonen, werken, leren en (be)leven waarin verbinden, ontmoeten en ondersteunen samenkomen.  
Een sociaal sterke omgeving die ook echt iets toevoegt aan het centrum van Veghel. Een treffend voorbeeld 
van denken vanuit de leefwereld van gebruikers.  
 

Huis van Leusden 
Huis van Leusden ligt in het centrum van Leusden. Het multifunctioneel 
gebouw omvat 30 zorgwoningen, 35 koopappartementen, horeca, een 
eet/werkcafé, een binnentuin en het gemeentehuis van Leusden. De 
bewoners zijn volwassenen met en zonder verstandelijke beperking. Ook 
is dit het onderdak van maatschappelijke onderwijs- en 
vrijwilligersorganisaties, een maatschappelijk infocentrum en een 
steunpunt voor vrijwilligerswerk. Een bijzondere combinatie van wonen, 
werken en zorg. Omdat het (energie neutrale) gemeentehuis hier ook is 

gevestigd, is hier altijd reuring. De mensen met een beperking gaan naar de dagbesteding in het eet/werkcafé. 
Het is een omgeving die veilig voelt, maar waar je toch helemaal tot je recht kunt komen. Midden in de 
maatschappij, met oog voor het individu. Gebruikers hebben veel inspraak gehad. Huis van Leusden is een 
geslaagd toonbeeld van sociale cohesie. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=s5hGMZqqgAk&list=PL928Bgm4WTrNtlWWrKavk2UOiChpsZw5Z&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=YwFQacv7loo&list=PL928Bgm4WTrNtlWWrKavk2UOiChpsZw5Z&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=DryXgqgMxQc&list=PL928Bgm4WTrMJ7qJfwFzUO17dIZAUpotE&index=1&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=HPeeARpV_Sw
https://www.meierijstad.nl/home/leefgoed-veghel_43217
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Sprekers 
 

 

Michiel Wijnen,  
Partner Zenzo Maatschappelijk Vastgoed 
Maatschappelijk vastgoed draagt bij aan de vitaliteit en leefbaarheid van 
buurten, wijken, dorpen en steden. Maar ook aan ons maatschappelijke en 
culturele leven. Daarom is het belangrijk dat we huisvesting afstemmen op de 
wensen van de gebruikers nu en in de toekomst. De huisvestingsvraagstukken 
van zorg-of onderwijsorganisaties en hun eindgebruikers; dat is waarin Zenzo 
zich specialiseert 

 
 

 

Joost Smit, 
Predikant van de Ontmoetingskerk Hart van Vathorst (gevraagd) 
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Casus D – De Ruwaard  
Samenwerkwijze & gebiedsgericht financieren 
 

Locatie 
Huis van de Wijk  
Coornhertstraat 3  
5344 XJ Oss 
Contact: Harrie Windmüller 06-20408119 
 

Samenvatting 
Hoe maken we van een zoektocht naar grenzeloze samenwerking in één wijk de schaalsprong? Welke stappen 
zetten we in de substitutie van zorg naar preventie en van individuele oplossingen naar collectieve? En wat 
betekent dit voor de deelnemende organisaties?  
 

Programma  
09:30 – 10:00 Ontvangst  & introductie 

door Bart Bakker (kwartiermaker) en bewoners/gebruiker.  
• Belang laagdrempelig ontmoeten.  
• Ontwikkeling collectieve aanpak. 

 
10:00 – 10:15 Wandeling van het Huis van de Wijk naar ‘de Haard’ 

Thema’s: 
• Integratie Huis van de Wijk met ‘traditioneel’ nieuw buurthuis  
• Mede gefinancierd door substitutie, wegvallen indicaties dagbesteding 

 
10:15 – 12:00 Proeftuin de Ruwaard 

• Ontstaan en urgentie; Harrie Windmüller 
• Ontwikkeling Proeftuin; Bart Bakker, hoe doen we dat samen? Belangrijkste interventies.  
• Huidige situatie; Harrie Windmüller en Bart Bakker. Van Ruwaard naar andere wijken, 

andere steden. Van proeftuin naar niet te stoppen olievlek; ketensamenwerking. Hoe 
schalen we op? Nieuwe stip op de horizon. 

 
12:00 – 12:30 Lunch in de Haard 
12:30  Vertrek 
 

De Ruwaard  
Proeftuin Ruwaard is  een project waarin door anders en integraal gebiedsgericht samenwerken, meer 
gezondheidswinst, welzijn en kwaliteit van leefbaarheid en veiligheid wordt behaald. Daarnaast realiseren we 
slimmere zorg en ondersteuning door 'anders denken, doen en organiseren'. Dit doen we door de 
wijkbewoners en hun behoeften echt centraal te stellen. Een gebiedsgerichte, integrale samenwerking tussen 
verschillende maatschappelijke partners, een integrale gebiedsgerichte bekostiging van welzijn en zorg en de 
actieve betrokkenheid van wijkbewoners vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en leefwereld, worden als 
hefboom voor deze gezamenlijke ambitie gezien. Participanten zijn: BrabantWonen, BrabantZorg, 
Zorgverzekeraar CZ en VGZ, gemeente Oss, GGD Hart voor Brabant, GGZ Oost-Brabant, 
Interzorg, Ons Welzijn en Pantein. 
 
De kern van de Proeftuin Ruwaard is, op basis van goed gekozen experimenten, te leren op drie niveaus: 
persoonlijk (zowel bewoners als professionals), binnen de afzonderlijke organisaties en het gehele systeem (alle 
deelnemers in de proeftuin samen). Proeftuin Ruwaard bestaat uit verschillende initiatieven in de wijk 
Ruwaard: Huis van de wijk, casuïstiek en gebiedsgerichte financiering. 
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Samenwerkwijze Oss 
De manier van werken wordt ondertussen de Samenwerkwijze genoemd. Het belangrijkste in de aanpak is dat 
we vertrekken vanuit de leefwereld van de bewoner. De oplossing moet passend zijn voor de bewoner en moet 
een blijvend effect hebben. Er worden zogenaamde MDO’s (Multi Disciplinaire Overleggen) georganiseerd waar 
de bewoners zelf aan deelnemen. Vaak vindt dit overleg plaats bij de bewoners thuis waarbij aan tafel met de 
betrokken partijen een maatwerkplan wordt gemaakt. 
 
Voor de situaties waar BrabantWonen bij betrokken was gaat het om: vervuiling, doorstroming van intramuraal 
naar zelfstandig wonen (zorg en leefplan), vetrekken van urgenties en medewerking bij verhuizing, bemiddeling 
woonsituaties (bijvoorbeeld overlast) etc. We hebben uiteindelijk in 10 gevallen een maatwerkoplossing 
gevonden door de toewijzing van een woning (waarvan 7 in de wijk Ruwaard en 3 daarbuiten). 
 
In 2019 heeft de gemeente Oss de beweging gemaakt de Samenwerkwijze ook naar andere wijken uit te 
breiden. De aanpak staat daar nog in de kinderschoenen. In iedere wijk wordt ook een andere weg gevolgd, 
maar wel op basis van dezelfde uitgangspunten. 
 

Gebiedsgerichte financiering en organiseren 
In de Ruwaard zijn we vanaf 1 januari 2018 gestart met het werken in de wijk vanuit één (wijk)budget voor 
Wmo en welzijn. BrabantWonen ontvangt geen middelen uit het wijkbudget en legt ook geen middelen in. We 
committeren ons wel aan de werkwijze en leveren een bijdrage in menskracht. 
Leerpunten en opbrengsten: 

• De samenwerking tussen partners is enorm versterkt: lijnen zijn korter en men is meer bereid om (ook 
buiten de eigen lijntjes) mee te denken wat goed is voor de hulpvrager. 

• De vraag staat écht centraal en niet het aanbod van instanties.  

• Maatschappelijke kosten worden gedrukt (dit is zichtbaar in de micro-analyses). 

• Er wordt efficiënter gewerkt door de korte lijnen. 

• Er wordt aanspraak gemaakt op de eigen kracht van inwoners. 
 
In 2019 is ook een slag gemaakt om de managers van de diverse organisaties meer te verbinden en op die 
manier dilemma’s te bespreken. BrabantWonen nam hieraan deel. We hebben het dilemma van 
woningtoewijzing en de krapte op de woningmarkt toegelicht. 
 
Zie ook https://www.proeftuinruwaard.nl/aan-de-slag  
 

BrabantWonen 
BrabantWonen verhuurt ruim 15.000 woningen in ’s-Hertogenbosch, Oss en omstreken. Verder levert 
BrabantWonen woondiensten in ruim 30 zorglocaties in de regio, in samenwerking met onze zorgpartners. We 
willen graag dat mensen zo lang mogelijk zo thuis mogelijk wonen. We staan voor betaalbare woningen, 
leefbare wijken en tevreden klanten. 
 
Passend wonen betekent zorgen voor voldoende duurzame, goede huurwoningen, tegen lage woonlasten 
passend in het hogere doel van kwaliteit van leven. Kern thema’s zijn: Beschikbaarheid, Betaalbaarheid, 
Duurzame kwaliteit en Bijzondere aandacht. 
 
Samen met de bewoners, gemeentes, welzijn en zorgpartijen werken we aan deze thema's: Schoon, heel en 
veilig, Samenredzaamheid, Tevreden bewoners en Zorg en ondersteuning. 
 

  

https://www.proeftuinruwaard.nl/aan-de-slag
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Sprekers 
 

 

Bart Bakker 
Eigenaar, Anders denken, Doen en Organiseren 
Het is mijn ambitie de kanteling in de zorg voor zowel gemeente als 
instellingen zo in te richten dat de burger daadwerkelijk en duurzaam 
centraal staat. Ik heb ervaring in zowel de intra als extramurale 
dienstverlening en haal mijn passie uit het vergroten van eigenaarschap bij 
klant / burger medewerkers en teams. Ik voel me het meest prettig in een 
omgeving die continu verandert en waarbij vernieuwing en buiten de 
gebaande paden treden centraal staat. 

 
 

 

Harrie Windmüller 
Bestuurder BrabantWonen 
Voorzitter RvT ROC de Leijgraaf 
Voorzitter RvT RIBW Nijmegen Rivierenland 
Harrie is ook deelnemer aan de Masterclass Wonen & Zorg. Zie voor een 
uitgebreide introductie het ‘smoelenboek’ 
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Inzicht door Data 
Co Politiek 

 
We verdiepen ons in welke data beschikbaar zijn om goed inzicht te krijgen in de opgave. De Careinvest monitor 
wordt gebruikt om een casus uit te diepen. Gedurende de gehele Masterclass hebben de deelnemers toegang 
tot de Careinvest Monitor om inzicht te krijgen in hun lokale opgave.  
1. Inzicht  - Wat voor data is beschikbaar? Inzichten door koppeling van data. Gerelateerd aan het Bestuurlijk 

Akkoord.  
2. Toepassing - De “oudere/gehandicapte/kwetsbare” bestaat niet. Wat is de vraag dan wel?  
3. Inspiratie voor innovatie – Wat kan je met kennis van de werkelijke vraag?   
 

J.C. (Co) Politiek 
oprichter en directeur, Careinvest group B.V.  

Careinvest beschikt over geïntegreerde populatie- en zorgvraagdata, predictive 
modeling, kennis van de zorg en bekostiging, kennis van zorginnovatie, kennis van 
woonzorgconcepten en kennis van ontwikkelen en beleggen waardoor 
vastgoedrisico’s voor alle betrokken partijen tot een minimum beperkt worden. 
Daarnaast is Careinvest constant aan het vernieuwen, ook in samenwerking met 
andere bedrijven, om de markt te kunnen versnellen.  
 
Co Politiek is in de afgelopen 36 jaar in diverse rollen actief geweest in de zorg of 
daaraan aanpalend. Hij heeft onder andere gewerkt voor zorgverzekeraars, 
zorgorganisaties, gemeenten, ontwikkelaars en beleggers. Bekende initiatieven van 
hem zijn www.zorginnovatieboek.nl maar ook recent de landelijke open co-creatie 
wonen en zorg. Co heeft meegedacht bij de samenstelling van het programma van 

de Masterclass en zal vanuit die rol ook bijdragen vanuit zijn expertise. Om meer inzicht te krijgen in de lokale 
woon-zorg situatie kunnen deelnemers Co benaderen gedurende de Masterclass. 
 

Afspraken wonen voor ouderen: Toi toi… de regio’s zijn aan zet! 
Co Politiek 
Skipr, 11 juni 2021, 11:40  
https://www.skipr.nl/blog/afspraken-wonen-voor-ouderen-toi-toi-toi-de-regios-zijn-aan-zet/ 
 
Afgelopen week was het zover. De tweede kamer werd geïnformeerd over “witte rook” met betrekking tot het 
bestuurlijk akkoord wonen en zorg. Uitvoering van het akkoord zal om een bijzondere ‘toverkunst’ vragen. 
 
De doelstellingen voor nieuwe nul-treden-woningen, extra geclusterde woonvormen als extra 
verpleeghuiscapaciteit zijn voor 2026 en 2031 in getallen scherp geformuleerd. Vanuit het rijk geldt de 
randvoorwaarde voor het invullen van extra WLZ budget voor vergroting van de verpleeghuiscapaciteit. En 
verder is het aan de zorgkantoren en gemeenten in de regio’s om in 2022 met alle stakeholders tot 
uitvoeringsplannen te komen. 
 
Toverkunst 
Ingewijden weten natuurlijk dat dit bestuurlijke akkoord een bijzondere “toverkunst” vraagt om de 
doelstellingen in doorlooptijd, kwaliteit en kwantiteit te kunnen realiseren. Want zorgprofessionals maken we 
niet zomaar erbij terwijl juist de zorgvraag ook oploopt. En locaties komen er ook niet zomaar bij. Zeker niet als 
iedereen ze nu al niet vindt en ook nog niet met de recente oproep van het Economisch Instituut voor de Bouw 
om meer buitenstedelijk in het groen te gaan bouwen.  Iedereen zal er om vechten als we allemaal in dezelfde 
vijver vissen. Ook procedures bij gemeenten zullen naar verwachting niet sneller gaan, een ontwikkeling kan zo 
maar gemiddeld 4 tot 5 jaar duren, nog los van stijgende bouwkosten en grondprijzen waardoor het niet meer 
financieel haalbaar is. Resume: Het rijksoverheid geeft wel zorgbudget maar daarmee zijn alle hete hangijzers 
en waar nog geen oplossingen voor zijn, zoals onder andere het tekort aan zorgprofessionals en locaties, 

http://www.zorginnovatieboek.nl/
https://www.skipr.nl/blog/afspraken-wonen-voor-ouderen-toi-toi-toi-de-regios-zijn-aan-zet/
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onderdeel van het uitvoeringsvraagstuk gemaakt. 
Innovatie 
De benodigde “toverkunst” vraagt daarom een hoge mate van innovatie. Van sociale interventies, door samen 
meer te doen met minder, tot de inzet van technologie. En alle vormen van innovatie daartussen. 
 
De landelijke open co-creatie wonen en zorg wil om die reden een bijdrage leveren aan het bestuurlijke 
akkoord door een “infrastructuur” aan te bieden voor het beter kunnen invullen van de randvoorwaarden en 
daarmee versnelling c.q. ondersteuning aan de doelstellingen. Daarin wil het initiatief complementair zijn t.o.v. 
de bestaande initiatieven en heeft het de doelstelling om maximale samenwerking te zoeken en te versterken 
waar mogelijk en gewenst. 
 
Infrastructuur 
Deze “infrastructuur” bestaat uit onder andere de volgende elementen: 
 
• Een overzicht van alle verpleeghuiscapaciteit per locatie in heel Nederland. In de bestuurlijke afspraken 

wordt gerept over de noodzaak van een dergelijk register. Dit register is al grotendeels op de markt 
beschikbaar inclusief de mechanismen om deze data actueel te houden. De complexiteit zit met name in 
het feit dat verpleeghuiscapaciteit niet alleen meer in echte verpleeghuizen wordt gegeven. Ook in andere, 
bijvoorbeeld geclusterde woonvormen, vindt de levering al plaats. De reeds geplande capaciteit maakt hier 
geen onderdeel van uit maar kan, in overleg en indien gewenst, in samenwerking met zorgorganisaties 
hieraan worden toegevoegd. 

 
• Een dataplatform om partijen de juiste discussies te laten voeren over de opgave en de oplossingen. Dit 

dataplatform wordt in de co-creaties met gemeenten ingezet. De gemeente Roosendaal bijt de spits 
hiervoor af op 22 juni as.  Naast het dataplatform wordt een en ander verbonden vanuit een 
stedenbouwkundig -, zorginnovatie -, ontwikkel – en beleggingsperspectief. Zodat vooraf de samenhang 
kan worden geborgd. 

• Effectief woonwensenonderzoek (in samenwerking met Rigo) bij ouderen met behulp van conjunct meten, 
een beproefde methode om te kunnen bepalen hoe verschillende groepen woonconsumenten afwegingen 
maken tussen verschillende woonconcepten en welke combinatie van kenmerken daarin doorslaggevend 
is. In deze vorm van onderzoek kunnen verschillende vormen van zorg  sociale aspecten van woonvormen 
als co-housing worden meegewogen én het blijven wonen in de eigen, bestaande woning als concurrent 
voor een nieuwe woonplek. De resultaten kunnen worden gebruikt om concepten te finetunen en kunnen 
zo ook bijdragen aan meer doorstroming. 

 
• Een arbeidsmarktplatform met state of the art arbeidsmarktoplossingen en waar allerlei 

samenwerkingsvormen ongelimiteerd worden ondersteund en waarmee zorgorganisaties de regie weer 
terug krijgen en zelf bepalen welke arbeidsmarktoplossingen zij aan de zorgprofessionals aanbieden. Van 
collegiale uitruil, tot extra bijwerken, innovatieve werkgevers- en werknemerscollectiviteiten, doorwerken 
na pensioen tot een gratis ZZP kanaal, waarmee een inkoopcollectief kan worden georganiseerd en externe 
dure inhuur kan worden gereduceerd. Ontworpen in overleg met vakbonden en belastingdienst en 
compliant met de beoogde nieuwe arbeidsmarktafspraken, waarbij het loondienstverband de solide basis 
vormt. 

 
• Een acquisitie-engine waar met behulp van data organisaties zoals ontwikkelaars en zorgorganisaties 

locaties off market kunnen vinden. En daarmee minder afhankelijk zijn van wat openbaar wordt 
aangeboden. Op basis van vooraf gedefinieerde selectiecriteria voor zowel de doelgroep als de bebouwde 
omgeving kan op allerlei manieren slim gezocht worden naar locaties. Hierbij zijn inclusiviteit van diverse 
doelgroepen, toekomstbestendigheid van de situatie en de stedenbouwkundige inpassing belangrijke 
elementen. Tevens hebben we hierin speciale aandacht en oplossingen voor krimpgebieden of gebieden 
waar de basis onder de voorzieningen wegvalt. 

 
De komende periode zal de Landelijke open co-creatie Wonen en Zorg de onderdelen van deze “infrastructuur” 
verder positioneren en introduceren in de vorm van webinars.  In de co-creatie per gemeente zullen elementen 
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van bovenstaande “infrastructuur” worden ingezet bij de uitwerking van de “hoe” vraag per gemeente. 
Dit is het eerste artikel in een reeks op Skirp rondom de Landelijke open co-creatie wonen en zorg. Deze co-
creatie richt zich op de “hoe” vraag en start met een webinar met de gemeente Roosendaal op dinsdag 22 juni 
van 15:00 tot 17:00. Wethouder Klaar Koenraad doet daarbij een inleiding waarna op basis van de 
woonzorgvisie van de gemeente de verdere co-creatie zal plaatsvinden. Klik hier voor meer informatie en 
aanmelden. 
 

Careinvest 
https://careinvestgroup.com/ 
 
Careinvest – de integrator in de zorgvastgoedmarkt  
Ons doel is om alle belangen te dienen van alle betrokken partijen in de zorgketen. Careinvest vindt het 
belangrijk om toegevoegde waarde te creëren en risico’s te beperken voor stakeholders in de keten, de 
maatschappij en de eindgebruiker. Dit gaat hand in hand. De eindgebruiker en consument staan altijd centraal 
in de oplossing. Deze worden altijd getoetst aan de waarden die de eindgebruiker of consument centraal stelt. 
Ook denken we verder dan alleen de gebouwen en locaties. Careinvest beschikt over geïntegreerde populatie- 
en zorgvraagdata, predictive modeling, bridgefinanciering en financial risk solutions waardoor vastgoedrisico’s 
voor alle betrokken partijen tot een minimum beperkt worden of zelfs volledig worden weggenomen. Nieuwe 
en unieke producten en diensten voor de zorgvastgoedmarkt, toegang tot strategische vastgoedposities, kennis 
van zorginnovatie en een groot (bestuurlijk) netwerk maken onze services compleet. Careinvest en haar 
partners maken zorgeloos en verantwoord beleggen en ondernemen in de zorg mogelijk. 

 
  

https://careinvestgroup.com/
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Team Masterclass Wonen & Zorg 
 
Coincide is initiator van de Masterclass en is eindverantwoordelijk voor het programma. Ten behoeve van een 
nog betere kwaliteit werkt Coincide samen met partners die ieder hun expertise meebrengen.  
 

Coincide 
VERNIEUWEN DOOR VERBINDEN 
Door bestuurders, managers en professionals te verbinden faciliteert Coincide de publieke sector in het 
vernieuwen ten behoeve van een duurzame samenleving. 
Coincide verzorgt op maat gemaakte programma’s waar verbinding, kennisdeling en inspiratie centraal staan. 
Zowel debat en dialoog tussen de deelnemers als kennisdeling met inspirerende leiders van buiten en binnen 
de sector, vormen de basis van de programma’s. Initiatieven variëren van online webinars en discussies, 
meerdaagse congressen, studiereizen als debatdiners. We verzorgen de inhoudelijke programmering, de 
logistieke organisatie als de begeleiding van de bijeenkomsten. 
 
Vanuit Coincide nemen deel: 
• Dorrit Gruijters 
• Laurien Herweijer 
 

Hoogma Innovatie 
Rob Hoogma is voormalig voorzitter raad van bestuur Siza en Academy Het Dorp. Rob zal de gehele masterclass 
inhoudelijk begeleiden, zowel de strategiesessies als de studiereizen. Door te luisteren en te prikkelen zal hij de 
deelnemers stimuleren buiten de gebruikelijke kaders te denken en te zoeken naar oplossingen voor de opgave 
in wonen en zorg. 
 

ZorgSaamWonen 
ZorgSaamWonen is een landelijk platform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn. Zij delen hun kennis en begeleiden workshops en discussiediners. Met Zorgsaamwonen maakt Coincide 
ook een publicatie waarin we alle opgedane inzichten bundelen.  
Vanuit ZorgSaamWonen nemen deel: 
• Yvonne Witter 
• Danielle Harkes 
 

Careinvest  
Careinvest beschikt over geïntegreerde populatie- en zorgvraagdata, predictive modeling, bridgefinanciering en 
financial risk solutions. Als onderdeel van de Masterclass kunnen deelnemers vanuit een corporatie, gemeente 
of zorginstelling een woonzorgscan op maat krijgen.  
Vanuit Careinvest neemt deel: 
• Co Politiek 
 


