
Waar je leeft,
Waar je ontmoet

Kloosterkwartier Veghel



• Voorstelronde
• Zenzo MV
• Marktontwikkelingen
• Kloosterkwartier
• LeefGoed
• Rondleiding

Agenda



De kracht van 
de toevallige 
ontmoeting –



1. Ontwikkelende belegger

2. Landelijk actief

3. Jaarlijks:

1. Ca 250 (zorg)woningen (3e

zorgvastgoed ontwikkelaar van 

nederland)

2. 15.000 m2 MOG

Zenzo MV



Zenzo MV



• Vergrijzing: In 2019 telde Nederland 
voor het eerst meer volwassen 50-
plussers dan jongeren.

• In 2035 is één op de vier inwoners 
van Nederland ouder dan 65 jaar.

• Met name de groep 85+ groeit de 
komende decennia.

• Mensen willen lang zelfstandig 
wonen, gestimuleerd door de 
overheid.

Maatschappij 2021



Wat zien we 
om ons heen
• Toenemende druk op zorgsector

• Grote vraag naar wonen met zorg

• Zo lang mogelijk thuis wonen vraagt veel van ieder

• Van ‘’dank je wel’’ naar ‘’ik wil’’

• Mensen op zoek naar zingeving: emancipatie van 
vrijwilligerswerk

• Behoefte aan sociale verbinding (herkennen en 
herkend worden)

• Mensen willen niet in een zorgomgeving wonen, maar 
wel directe zorg beschikbaar hebben



Eenzaamheid 2021

• 40 tot 70% van de 12- tot 25-
jarigen voelt zich wel eens eenzaam. 
En 3 tot 10% van de jongeren is 
langdurig eenzaam (Movisie)

• In 2020 gaf 47% van de volwassen 
bevolking (18 jaar en ouder) aan 
eenzaam te zijn. 36% voelt zich 
matig eenzaam en 11% voelt zich 
ernstig eenzaam.

• 50% van de mensen met een licht 
verstandelijke beperking voelen zich 
chronisch eenzaam. 



Franciscanessen-
klooster, Veghel



Ontwikkelgebied
Kloosterkwartier

Kloostercomplex

- 2 rijksmonumenten

- Moederhuis en kapel

- Internaat/pabo/tuinzaal/refter/was-
serij

- Park/Gracht

Ziekenhuisterrein



Missie
Het omvormen  van het kloostercomplex tot een maatschappelijk 
“Hart van Veghel” in lijn met het gedachtengoed van de zusters.  

Uitgevoerd op een eigentijdse en door nieuwe gebruikers gedragen 
wijze. Dit alles binnen bedrijfseconomisch verantwoorde kaders.

• Hart van Veghel
• Eigentijdse gedragen wijze

• Bedrijfseconomisch





Fase I

https://www.youtube.com/watch?v=bi8kieZQuQc


Fase II

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjW68WQg-zkAhUwMuwKHTu6DQoQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.brabantzorg.eu/&psig=AOvVaw1QZZofUfatTbShQXajMkUs&ust=1569502643436788


Fase III

• Samen met de omgeving een plan 
ontwikkeld
• Ongeveer 36 participatie avonden

• Masterplan
• Bestemmingsplan
• Samen met LeefGoed partners LeefGoed 

Concept ontwikkeld



Wonen voor 
gezinnen

Koopwonen met 
service 

arrangement

Huurwonen met 
service 

arrangement

Zorgwonen

Park

Wonen mensen 
met dementie

Wonen jongeren 
met Autisme

Kinderdagverblijf

Gezondheid
centrum

Leefgoedcentrum

Herberg 
Kloosterkwartier

Park

Centrum (horeca 
& winkels)

Kapsalon, pick up 
point, Wasservice

Kloosterkwartier Veghel

https://www.youtube.com/watch?v=BFIb9-FKstY&list=PL928Bgm4WTrM7gOrjdAk8ONf0KUn-AdXY&index=2


Vastgoedontwikkeling als aanjager voor sociale cohesie

- Functiemenging

500 (zorg)woningen & 6500 m2 Maatschappelijk

- Ontschotting tussen LeefGoed partners

Kloosterkwartier Veghel: LeefGoed
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Welke functies willen de LeefGoed partners huis vestigen in de kapel?
Flexconcept

1. verbindingen maken tussen en met mensen, organisaties en 
activiteiten;
2. samenwerking versterken en wederkerigheid optimaliseren;

- Activiteitencentrum (voor een aantal LeefGoed partners)
1. zelf & samenredzaamheid (sociale veerkracht) van bewoners en 

bevorderen;
2. ondersteuning in eigen vertrouwde omgeving, op de juiste plek 

door middel van een collectief aanbod (zodat de 
individuele/ambulante begeleiding minder of niet nodig is);

3. kansen op beschermd en beschut werk met evt. mogelijkheid 
tot uitstromen naar regulier werk;

4. nauwe samenwerking tussen zorg, welzijn, werk en bewoners 
door onder 1 dak te werken;

5. vroegtijdig signaleren en ondervangen van vragen en 
problemen

Functies LeefGoed concept



Functies LeefGoed concept
1e Verdieping



Fysieke invulling 
LeefGoed concept



Fysieke invulling 
LeefGoed concept



Fysieke invulling 
LeefGoed concept



Woonconcepten op
Kloosterkwartier
• Samen zelfstandig wonen

• ‘eigen’ woning
• met ruimte in en om de woning om mensen 

te ontmoeten en activiteiten te ontplooien 

• Wonen met een buddy
• ‘eigen’ woning
• Met ruimte in en om de woning om mensen 

te ontmoeten en activiteiten te ontplooien
• Met actieve ‘buddy’ die gericht naar je ‘om 

ziet’

• Wonen in communiteit
• ‘eigen’ woning
• Met ruimte in en om de woning om mensen 

te ontmoeten en activiteiten te ontplooien
• Inclusief actieve dienstverlening om sociale 

activiteiten te ontplooien & stimuleren



Kloosterkwartier Veghel




