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Lef, een Landelijk programma, en een Lange adem 
Martin van Rijn, voorzitter van Aedes  
 
Martin is trots op de corporaties in ons land. ‘ We hebben woningen van goede kwaliteit, zeker als je het 
vergelijkt met het buitenland.’ Toch zijn er grote vraagstukken en uitdagingen. Er wonen steeds meer 
kwetsbare groepen in sociale huurwoningen. Uit onderzoek blijkt dat dit leidt tot een lagere leefbaarheid. 
Gemiddeld neemt de leefbaarheid in Nederland toe maar zwakke buurten worden nog zwakker. De kloof 
tussen goede en minder goede buurten wordt groter.  
 
Een andere grote uitdaging is het oplossen van het tekort aan betaalbare woningen.  Zo’n 300.000 woningen 
zijn nodig. Dit tekort komt onder meer doordat corporaties onvoldoende investeringskracht hebben. Ook is 
onderschat dat er meer mensen een beroep zijn gaan doen op de sociale huurmarkt, zoals de 
arbeidsmigranten. De woningmarkt loopt vast door het tekort.  ‘Er vindt een soort concurrentie op urgentie 
plaats. Als je een woning toewijst aan de één, stel je anderen teleur, die ook een urgente vraag hebben. Dat is 
een grote zorg. De spanning van het toewijzing neemt toe want je kunt het bijna niet goed doen. Spoedzoekers 
verdringen de reguliere zoekers’, aldus van Rijn. De doorstroom is gestagneerd omdat er te weinig 
middelhuurwoningen worden gebouwd. Ouderen die zouden willen verhuizen vinden geen geschikt alternatief.   
Het is belangrijk dat mensen die vanuit de ggz een woning krijgen, de nodige zorg en begeleiding ontvangen. 
Dat proces loopt niet soepel, terwijl dat wel nodig is. ‘Het gaat vaak niet om grote aantallen in de wijk, maar 
toch krijgen we dat proces slecht geregeld.’  
 
Samenwerking is nodig om de koppeling tussen wonen en zorg goed te maken. Ook op landelijk niveau is 
samenwerking nodig.  Daar zijn steeds meer goede voorbeelden van. Zoals het programma Langer Thuis van de 
ministeries van VWS en BZK maar ook het programma Weer Thuis, de Actie agenda Wonen, de 
interbestuurlijke werkgroep versterking beleid huisvesting aandachtsgroepen en Een (t)huis een toekomst voor 
dak- en thuislozen. Door Aedes, ActiZ, VNG en de ministeries van VWS en BZK zijn onlangs bestuurlijke 
afspraken gemaakt over hoeveel woningen nodig zijn. In de uitvoering is er nog een grote wereld te winnen: in 
bestuurlijke zin begint het te lukken want de wil is er maar in praktische zin moeten partijen dieper met elkaar 
in gesprek en afspraken maken. We hebben niet meer inkt op papier nodig maar moeten het in de praktijk 
werkelijk gaan doen.  
 
De Taskforce Wonen en Zorg zet flinke stappen maar er is nog veel te doen. Zo moet de landelijke opgave 
regionaal en per gemeente vertaald worden. Ook moet de samenwerking tussen gemeenten en zorgkantoren 
beter. ‘We zijn te verkokerd bezig, je moet het integraler bekijken.’  Er moet, volgens van Rijn, in, binnen én 
buiten steden gebouwd worden. De opgave is zó groot. Volgens van Rijn zijn de drie L’s nodig: Lef, een Landelijk 
programma wonen en zorg en een Lange adem. 
https://www.aedes.nl/ 
 

Condities voor kansrijke samenwerking  
Edwin Kaats, Common Eye 
 
Hoe start je een samenwerking? Het komt niet altijd van de grond al zijn de intenties er vaak wel. Het juiste 
gesprek wordt niet altijd gevoerd en is bij de start erg belangrijk. Edwin Kaats, partner bij Common Eye neemt 
ons mee in de wereld van samenwerking.  ‘We stappen soms te snel in het spel met de spelers. Samenwerking 
is kiezen voor wederzijdse afhankelijkheid. De traagste bepaalt het tempo en de kleurlooste de kleur.’ Er is vaak 
spraakverwarring. Waar hebben we het eigenlijk over? Je moet volgens Kaats de brug vinden naar een 
gezamenlijk taal. In een samenwerking vertegenwoordig je ook een belang waardoor je soms met één been in 
de samenwerking en het andere been in de wereld van je achterban sdtaat. Je bent altijd aan het 
manoeuvreren.  
 
Hoe kun je een samenwerking succesvol maken? Eén van de belangrijkste ingrediënten is het hebben van een  
gedeelde ambitie. Ook is het goed te weten wat de belangen, drijfveren van de ander is. Je moet een 
constructieve relatie opbouwen. Een vierde element is organisatorisch van aard. Het vinden van een goede 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/02/kamerbrief-over-bestuurlijke-afspraken-wonen-en-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/02/kamerbrief-over-bestuurlijke-afspraken-wonen-en-zorg
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maat hoort hierbij. Het laatste element is het proces.  ‘Stoppen is moeilijker dan beginnen.’ De rode draad is 
dat partijen samen aan het construeren zijn en niet alleen hun eigen belang op tafel leggen.  
 
Hoe organiseren we het startgesprek? Partijen hebben behoefte -als ze in een samenwerking stappen- om 
vrijelijk te exploreren wat de opgave inhoudt, te verkennen wat het vraagstuk is.  Partijen moeten de 
verschillende invalshoeken belichten, een common ground creëren. Je wil komen tot conclusies, tot een 
gezamenlijk perspectief. Dat kost een paar maanden of meer. Het is van belang te kijken of de juiste partijen 
aan tafel zitten. ‘Vaak gaan we aan tafel en beginnen we te praten maar eigenlijk moeten we het preciezer 
doen.’ De valkuilen zijn dat we teveel focussen op de spelers en te weinig op de opgave. Dan raakt de urgentie 
uit zicht. Een andere valkuil is dat we soms te snel overeenstemming willen.  ‘Dat roept defensieve gevoelens 
op en het onderdrukt de diversiteit.‘ Je loopt hierbij de kans op schijnsamenwerking. ‘Dan stoppen ze er te 
weinig energie in.’ Natuurlijk is een deadline belangrijk maar die moet wel samen bepaald zijn. Een derde 
valkuil is dat we verschillende visies onbegrensd laten stromen. ‘We blijven hangen in abstractie om moeilijke 
beslissingen uit te stellen.’ Dan lekt de energie weg.  
 
Kaats heeft ook oplossingen om de valkuilen te voorkomen. Bij het exploreren en consolideren:  maak duidelijk 
waar je het over hebt. Spreek op voorhand af hoe je tot consolidatie komt. Zet elkaar niet vast. En realiseer je 
dat het niet allemaal in één gesprek hoeft. Bij het ‘perspectiveren’ en construeren: waak voor groepsdenken. 
Blijf weg van standpunten en meningen, zorg dat alle belanghebbenden aanwezig zijn wanneer een gedeelde 
ambitie wordt geconstrueerd. ‘Moraal van dit verhaal: maak goede keuzes. Stap niet te snel in het 
perspectiveren.’ Er is geen standaard proces.  
 
Wat vraagt een goed samenwerkingsgesprek van mij als deelnemer? We gaan hierover in gesprek met elkaar.  
Er komt van alles naar voren: de business van de ander proberen te begrijpen,  oprecht luisteren naar elkaar,  
samenvatten, doorvragen (LSD), niet invullen voor een ander (NIVEA), openheid en transparantie. 
Soms zijn er ander manieren te bedenken dan samen om tafel te zitten, zoals het doen van een onderzoek of 
samen op excursie gaan. Soms is een doe-structuur handiger dan een praat-structuur. Kaats: ‘Hou het klein. 
Grote vraagstukken kun je beter opknippen (think big, act small).’  
 
 

Samenhang strategie & visie 
Teunis Stoop, Cedrah 
 
Teunis Stoop, oud-wethouder is ruim zeven jaar geleden gestart als bestuurder van zorgorganisatie Cedrah. Hij 
kwam bij deze net gefuseerde organisatie sterk verouderd zorg- en woonvastgoed tegen, tekortschietende 
kennis en kunde voor vastgoedontwikkeling en -beheer én een zwakke financiële positie. Een geweldige 
uitdaging!  ‘Ik heb sterke mensen aangetrokken en een lineair strategisch proces doorlopen. Ook ben ik in 
dialoog gegaan met relevante stakeholders. Dat heeft anderhalf jaar geduurd. Toen wisten we waar we 
stonden.’ De kern van de vastgoedstrategie was het investeren in vernieuwing van het zorgvastgoed. En het 
verkopen van het woonvastgoed aan beleggers. Cedrah bleef wel betrokken als verhuurmakelaar. Stoop heeft 
onderzoek gedaan voor een opleiding aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en heeft veel interviews 
gedaan met bestuurders. Het viel hem op dat sommige bestuurders weinig strategische visie hadden wat 
betreft hun vastgoed.  ‘Dat komt door een gebrek aan kennis en affiniteit. Ik adviseer hen om dat te 
compenseren en te zorgen dat ze die kennis in huis halen’. Na zeven jaar zijn verschillende complexen van 
Cedrah getransformeerd. ‘Nu zijn we opnieuw bezig met het herijken van de vastgoedstrategie. Sommige 
gebouwen zijn namelijk al 20 jaar oud.’  
 
Deelnemers herkennen dat zorg vaak het vastgoed volgt. Sommige deelnemers zijn hun strategisch 
vastgoedplan aan het herijken. Zorgvastgoed dat dichtbij de corebusiness ligt is fijn om in eigen hand te 
houden. Veel hangt af van de relatie met je stakeholder. 
 
Stoop heeft gebruik gemaakt van het DESTEP analysemodel om te komen tot een toekomstbestendig 
zorgvastgoed. ‘Dit voorkomt dat je verkokert kijkt.’ Daarnaast heeft hij een stakeholdersanalyse gemaakt met 
een overzicht van beïnvloeders (banken, waarborgfonds), sleutelfiguren (zorgkantoor, corporaties, 



  

 3 

MASTERCLASS WONEN EN ZORG • DEELNEMERS 2021 

COINCIDE BV  

gemeenten), toeschouwers en belanghebbenden (huurders, ActiZ). ‘We lopen er wel tegenaan dat er bij 
gemeenten veel ‘interimmers’ zitten en je iedere keer opnieuw moet kennismaken. Ook zijn wethouders 
inhoudelijk niet allemaal even sterk.’ Woonzorgvisies zijn soms wat beperkt en het is lastig dat gemeenten een 
beleidscyclus van vier jaar hebben. ‘Je hebt maar twee jaar eigenlijk om zaken te doen.’ Coalities maken en 
assertief zijn, is de tip van Stoop.  
 
Een aantal deelnemers herkent zijn verhaal. Het is raadzaam om een analyse te maken, aannames regelmatig 
te toetsen en kennis in te huren als die ontbreekt. Je moet kijken naar wie je doelgroep is, naar de demografie. 
Het aantal ouderen met dementie groeit enorm en dan moet je inschatten of de gebouwen voldoen om zware 
zorg te kunnen leveren. Ook duurzaamheid speelt een rol. Sommige panden zijn moeilijk te verduurzamen. 
Stoop adviseert het volgende: maak je niet druk over eigendom of huur van vastgoed, focus met je strategie op 
duurzaamheid, flexibiliteit en alternatieve aanwendbaarheid.  ‘Stenen zijn niet flexibel maar concepten wel.’ 
Is strategie alles bepalend? ‘80% is echt vooraf bedacht en vastgesteld. De rest is gebaseerd op ontwikkelingen, 
de praktijk, toevalligheden en opportunisme.’ Is zorgvastgoed een edelsteen of een molensteen? Het is maar 
hoe je ermee omgaat! 
 

Grond, Geld en Gebruiker 
Tromp Bakker 
 
Tussen droom en daad staan veel wetten en praktische bezwaren. Dat heeft Tromp Bakker, Gastvrij Wonen & 
Vastgoedstrategie senior living, ervaren bij zijn betrokkenheid bij de Leyhoeve in Tilburg. Hoe houd je je droom 
vast? Vertel je droom en leef ernaar. Dat is de boodschap van Bakker. Daarna denk je na over de 
randvoorwaarden. En dan kan er veel. ‘Let bij elk project op de drie G’s:  Grond, Geld en Gebruiker. De 
Gebruiker is de kern. We zijn meestal te druk met Geld en laten daar onze oren naar hangen. Meer aandacht 
voor de Gebruiker is nodig. ‘ 
 
Bakker ziet een verpleeghuis voor zich met seniorenwoningen ernaast maar ook met een kinderdagverblijf, 
restaurant en activiteiten, waar ook jongeren wonen die wat klussen doen. Een plek waar ook familie graag 
komt. Het is niet makkelijk om dit concept voor elkaar te krijgen, met name is het lastig om de bestemming te 
krijgen. En om de financiering te regelen. ‘Als je verhaal klopt, krijg je veel gedaan. Je moet eerst dromen om 
een goed verhaal te maken.’  
 
Er is volgens Bakker in ons land ruimte voor 150 Leyhoeves, maar die zijn er niet. Terwijl er nu volume nodig is 
want de demografie liegt niet. ‘Mijn droom is dat er meer te kiezen valt voor de senioren van Nederland. En dat 
er meer concepten komen waar leven en welzijn, recreëren centraal staan. Zodat je als oudere er kunt blijven 
wonen ook als je meer zorg nodig hebt. Zo ken ik een oudere man die op de derde verdieping in een 
seniorenwoning woonde en zijn vrouw in een verpleeghuis op de begane grond. Hij speelt biljart in het complex 
en zijn vrouw gaat naar de dagopvang. Toen zijn vrouw overleed bleef de oudere heer in het verpleeghuis 
komen om te eten en daar betaalde hij voor.’  
 
Soms staat een verpleeghuis op maatschappelijke grond en is het moeilijk om daar seniorenwoningen bij te 
bouwen. ‘Waarom zetten we de woningen daar niet tijdelijk bij? Zoek de grenzen op want anders realiseer je 
wat je had.’ Bakker adviseert om ook te kijken naar geld van bewoners. ‘Sommige mensen hebben behoorlijk 
wat geld en willen mensen best mee investeren. Zeker als het een gebouw betreft waar zij zelf gaan wonen.’  
Hij waarschuwt voor renovatiekosten. Die zijn momenteel schrikbarend hoog. Dat heeft te maken met 
schaarste en extra eisen. ‘Als je Integraal denkt en een goede pitch hebt, dan krijg je je droom voor elkaar.’ 
Deelnemer Ton Moors, corporatie Goed Wonen te Gemert voegt een mooie quote toe: Er is geen goede wind 
voor een zeiler die niet weet waar hij naartoe wil. Dus als je weet waarheen je wilt dan helpt elke wind je op je 
koers. En deelneemster Dorte Kristensen, architect bij Atelier PRO wijst op wooncomplex De Scheldehof waar 
integraal is gedacht. https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/de-scheldehof-meer-dan-een-zorgcentrum 
 
 


