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Logistiek 
 

Locatie 
Van der Valk Hotel Uden-Veghel 
Rondweg 2 
5406 NK UDEN 
+31 413 79 79 10 
 
Voor alle deelnemers is er een kamer gereserveerd. 
Als gast van Van der Valk Uden-Veghel kunt u gratis gebruik maken van de met camera's beveiligde 
parkeerplaats op eigen terrein. Deze wordt 's nachts afgesloten met een automatische poort. 
 
Je koffer kan je beneden bij de receptie achterlaten, deze wordt naar de kamer gebracht. De kamersleutel 
ontvang je bij het inleveren van je bagage. 
 
In het hotel bevindt zich een fitnesruimte en rondom het hotel zijn er verschillende hardlooproutes. 
 

Vervoer 
Tijdens de werkbezoeken op 12 mei staan er busjes klaar om je naar de locatie te brengen.  
 

Team 
 
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.  
 
Coincide Team 
Coincide is initiator van de Masterclass en eindverantwoordelijk voor het programma.  
 
Dorrit Gruijters, directeur Coincide BV 
Mobiel: +31-6-520 882 18, E-mail: dorrit.gruijters@coincide.nl 
 
Doothée Kaiser, programmamanager Coincide BV  
Mobiel: +31 -6-51311392, E-mail: dorothee.kaiser@coincide.nl 
 
Claudia Rollman, eventmanager Coincide BV 
Mobiel: +31-6-28 48 38 40, E-mail: claudia.rollman@coincide.nl 
 
Moderator  
John Bos, voorzitter van de Raad van Bestuur van Woonzorg Flevoland en lid en ambassadeur van Taskforce 
Wonen en Zorg, 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.  

mailto:dorrit.gruijters@coincide.nl
mailto:dorothee.kaiser@coincide.nl
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Bijdragen vanuit de deelnemers 
 

Gedurende de Masterclass vragen we alle deelnemers om verantwoordelijkheid te nemen voor kleinere taken 

zoals voorzitterschap van een discussietafel/ parallelsessie of delegatieleider bij een afspraak of spreker. We 

zullen dit 1 of 2 keer van je vragen. Je wordt door ons aangewezen, tenzij je vooraf een specifieke voorkeur aan 

geeft voor het begeleiden van een bepaalde afspraak bij het aangeven van je keuzes. 

 

Tafelvoozitter  
Gedurende de verschillende dagen discussiëren we in kleinere groepen van 6 tot 8 personen over 

vraagstellingen of ervaringen. Per discussie wordt een tafelvoorzitter gevraagd de leiding te nemen. Mogelijk 

dat we aan het eind van de sessie nog een terugkoppeling vragen aan de voorzitter over het gesprek, ofwel 

mondeling ofwel schriftelijk.  

 

Delegatieleider 
Tijdesn de verschillende parallel sessies en parallel werkafspraken in het buitenland vragen we 1 van de 

deelnemers om als delegatieleider op te treden. DE situatie vraagt om  

• De groep introduceren bij de host. (de namen van de deelnemers in de sessie en 

achtergrondinformatie zijn bij ontvangende partij bekend.)  

• Begeleiden van vragen, mogelijk het stellen van de eerste vraag om het ijs te breken 

• Bedanken van de sprekers voor hun gastvrijheid en tijd 

• Overhandigen van het cadeau (aangereikt door iemand van Coincide) 

• Bewaken van de tijd (samen met iemand van Coincide) 

• Inhoudelijke terugkoppeling tijdens plenaire sessies (wat hebben we gehoord en gezien) 

• Kort verslag achteraf (een halve pagina tot max 1 pagina met evt.. een foto) 

 

Magazine 
We zouden graag ideeën, initiatieven en lessen die we halen uit de Masterclass vastleggen in een magazine. Dit 
wordt verspreid onder een grote groep managers en bestuurders in de zorg (mogelijk ook je eigen achterban) 
en is dus meer dan alleen een kort verslag van een bezoek. We publiceren per artikel via sociale media zodat 
het voldoende aandacht krijgt en je het zelf ook kan verspreiden. Aan het eind voegen we alles samen tot een 
digitaal magazine. Dat is dan ook een soort terugblik op de Masterclass. 
 
Het gaat om nieuwe inzichten, oproepen, specifieke ideeën Bijdragen zijn op eigen titel en hoeven dus niet een 
mening van de groep of een uitkomst van de reis te vertegenwoordigen. Schrijven kan individueel, maar ook in 
duo. Indien jij bereidt bent een bijdrage te leveren, laat mij dat dan svp weten.  
 
Algemene richtlijnen zijn: 
• Lengte: 500 tot max. 1000 woorden (= 1 tot 2 pagina’s) 
• Taal: Nederlands 
• Deadline: er is nog geen vaste publicatie datum vastgesteld, we ontvangen de artikelen graag in de periode 

tot eind juni. Ook in kader van Integraal Zorgakkoord, eind juni. 
• Doelgroep: manager en bestuurders in zorg, welzijn, wonen, gemeenten 
• Redactie: wij lezen het stuk en doen eventueel suggesties voor aanpassingen, je bent zelf de eindredacteur 

van je eigen stuk 
• Vormgeving: het geheel wordt professioneel vormgegeven voor op onze website. Er komen geen foto’s van 

de reis bij, wel een professionele foto van jou als schrijver (minstens 1MB, zelf aan te leveren)  
• Verspreiding: digitaal, pdf per email, via de website, LinkedIn en het netwerk 
• Magazine: OP het eind voegen we artikelen samen tot een digitaal magazine wat specifiek wordt 

ontworpen 
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Woensdag 11 mei 2022 
 
13:00 Inloop & lunch 
 Kennismaking met andere deelnemers 
 
13:45 Opening 
 Dorothée Kaiser, programmamanager Coincide 

John Bos, moderator Masterclass Wonen & Zorg 
 
14:00 Voor ieder een (t)huis  

Chris Kuijpers  
Van de gemeenten wordt gevraagd om de regie voor samenwerking op zich te nemen. Het onderwerp 
staat ook hoog op de lokale politieke agenda. Vanuit het rijk wordt de opgave waar mogelijk 
gefaciliteerd maar welke rol kan het Rijk verder nog spelen? Kan het Rijk samenwerking actiever 
ondersteunen of belemmeringen in regel- en wetgeving wegnemen? Of is het al tijd voor meer centrale 
regie?  

 
15:00 Pauze & benen strekken 
 
15:30 Leefbaarheid van wijken  

Martin van Rijn 
De opdracht voor integratie van wonen en zorg ligt bij alle partijen. Bouwen is meer dan een huis 
alleen, wijken en buurten maak je met elkaar. Wat kunnen zorgaanbieders, gemeenten en corporaties 
bereiken door een gezamenlijke aanpak in huisvesting voor kwetsbare groepen. We hebben een 
coherente en integrale aanpak nodig voor huisvesting aandachtsgroepen. 

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

radicaal anders kunnen ontwikkelen, bespreken we onder begeleiding van tafelvoorzitters in kleinere 
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? 

 
Plenaire Terugkoppeling 
 

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 Koosie (Van der Valk Uden) 

Per tafel discussiëren we verder over #hoedan.  
Waarom neem je deel aan de masterclass. 

 
21:15 Wandeling 
 Een wandeling door het natuurpark Maashorst.  

Route, de Slabroekse Vennen, 3 km 
 

Overnachting in Van der Valk Uden 
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Woensdag 11 mei 2022 
 
Tafelindeling 
 

TAFEL 1 TAFEL 2 
 

TAFEL 3 
 

Co Politiek 
Corine Verver 
Eric Temmink 
John Bos 
Mirjam Kräwinkel (vz) 
Mohamed Baba 
Toke Piket 
 

Inge Zwijnenberg 
Johan ten Cate 
Joke Hofman 
Joost van Ravesteyn 
Paul Gennip 
Rosan Oostveen 
Véronique Zeeman (vz) 
 

Bas Sievers 
Bert Hogeboom 
Dennis Lausberg 
Gerland Laureijssen 
Hilde Reints 
Jessica Wesselius (vz) 
Wil Van de Laar 

Tafelvoorzitter: 
Mirjam Kräwinkel 

Tafelvoorzitter: 
Véronique Zeeman 

Tafelvoorzitter: 
Jessica Wesselius 

 
 

TAFEL 4 
 

TAFEL 5  
 

TAFEL 6 
 

Anthonie Maranus 
Arjan Deutekom (vz) 
Jolanda Teeuwen 
Michael Ehlen 
Michel Hovinga 
Rob Hoffmann 
Tinka Van Rood 
 

Dorrit Gruijters 
Edwin Martinus 
Elmer Schrik 
Gilbert Tychon 
Johan Schudde 
Kitty De Laat (vz) 
Yvonne de Groot 

André Kok 
Dorothée Kaiser 
Eddy van Doorn 
Joost Lobee 
Paul Terwisscha (vz) 
Sophie Keulemans 
Willeke Koops 
 

Tafelvoorzitter: 
Arjan Deutekom 

Tafelvoorzitter: 
Kitty De Laat 

Tafelvoorzitter: 
Paul Terwisscha 
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Donderdag 12 mei 2022 
 
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.  
 
09:00 Vertrek Parallel werkbezoeken 
 

Casus A 
De Ruwaard  

Casus B 
De Grote Beek  

Casus C 
Kloosterkwartier Veghel 

09:00 vertrek (20 min) 
09:30 aankomst 
 
Dorothée Kaiser 
06-51 311 392 

09:00 vertrek (35 min) 
09:30 aankomst 
 
Claudia Rollman 
06-28 48 38 40 

09:00 vertrek (15 min) 
09:30 aankomst 
 
Dorrit Gruijters 
06-52 088 218 
 

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

 
09:30 – 12:20 
BADLAB 
Landgoed Grote Beek 
Doctor Poletlaan 72 
Eindhoven  
 
Inclusief lunch @ BADLAB 

 
09:30 – 12:45 
Zenzo 
Deken van Miertstraat 6 
Veghel 
 
 
Inclusief lunch @  
Brasserie Tadaa! 
 

12:30 vertrek  
12:50 aankomst 
@ Van der Valk 

12:20 vertrek  
13:00 aankomst 
@ Van der Valk 

12:45 vertrek  
13:00 aankomst 
@ Van der Valk 

 

 
Anthonie Maranus 
Edwin Martinus 
Elmer Schrik 
Gerland  Laureijssen 
Hilde Reints 
Inge Zwijnenberg 
Jessica Wesselius 
Joke Hofman 
Jolanda Teeuwen 
Michel Hovinga 
Paul Terwisscha 
Paul van Gennip 
Rosan Oostveen 
Tinka van Rood 
Toke Piket 
Véronique Zeeman 
Willeke Koops 
 

 
Co Politiek 
Eddy van Doorn 
Gilbert Tychon 
Johan Schudde 
Johan ten Cate 
Mohamed Baba 
Rob Hoffmann 
Yvonne de Groot 

 
André Kok 
Arjan Deutekom 
Bas Sievers 
Bert Hogeboom 
Corine Verver-van Geesbergen 
Dennis Lausberg 
Eric Temmink 
John Bos 
Joost Lobee 
Joost van Ravesteyn 
Kitty de Laat 
Michael  Ehlen 
Mirjam Kräwinkel 
Sophie Keulemans 
Wil van de Laar 
 

Delegatieleider: 
Anthonie Maranus 

Delegatieleider: 
Eddy van Doorn 

Delegatieleider: 
Michael  Ehlen 
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Donderdag 12 mei 2022 
 
13:00 Evaluatie werkbezoeken 
 Aan de drie casus groepen (delegatieleiders) vragen we terugkoppeling op drie punten:  

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

 

13:30  PARALLELSESSIES – VISIE EN STRATEGIE 
 

1. Datagedreven innoveren 
Co Politiek 
Het beschikken over data is op zich niet meer zo onderscheidend. Het gaat er veel meer over hoe data 
kan worden ingezet om innovaties mogelijk te maken. Daartoe wordt allereerst inzicht gegeven in 
welke data er allemaal is (consumenten-, sociaal/economische-, demografie-,vastgoed-, arbeidsmarkt-, 
zorgvraag-, zorgaanboddata etc.) en wat de belangrijkste kenmerken zijn. Daarnaast worden een aantal 
onderscheidende innovaties besproken die data als basis kennen. 
 
2. Een gezamenlijke woonzorgstrategie 
Martin Bleijenburg  
Mensen die zorg nodig hebben langer in hun eigen huis laten wonen. Omdat ze dat zelf graag willen. Of 
omdat het beleid is. Dat vraagt om passende huisvesting, bijpassende voorzieningen en hulp voor de 
kwetsbare groepen. Als we willen dat iedereen zo lang mogelijk blijft meedoen, moet er echt iets 
veranderen. Nieuwe vormen van wonen, samen leven en samen werken zijn nodig om antwoord te 
geven op de vragen van de toekomst. 

 
3. Woongemeenschappen 50+  
Gabriëlle Verbeek 
'Langer leven, wijzer wonen' De LVGO (opgericht in 1985) is een vereniging van en voor 
woongemeenschappen 50+. Burgerinitiatieven van senioren leren van en met elkaar om 
gemeenschappelijk te wonen op basis van zelfbeschikking, samenredzaamheid, duurzaamheid en 
gelukkig samen leven. Maar hoe bereik je dat? Wat is er nodig voor het opbouwen van een vitale 
community? En wat is de meerwaarde vanuit senioren en voor de maatschappij? Lessen uit 40 jaar 
woongemeenschappen, die LVGO graag deelt met zorgpartijen, gemeenten, woningcorporaties en 
maatschappelijke organisaties. Interactief programma met reflectie op onze eigen gewenste wijze van 
wonen. 

 
15:00 Pauze & benen strekken 

  
15:30 Sociale samenhang op buurt- en stadsniveau 

Floris Alkemade 
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 op buurt- en stadsniveau kunnen creëren. 

 
17:00 Afsluiting 

John Bos 
• Wat ga je doen met de informatie van de Strategiesessie I 
• Maak voor jezelf een opdracht 
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Donderdag 12 mei 2022 
 
Deelnemers per Parallelsessie 
 

Sessie 1 
Datagedreven innoveren  

Sessie 2  
Een gezamenlijke  
woonzorg-strategie 
 

Sessie 3 
Woongemeenschappen 50+ 

Co Politiek Martin Bleijenburg 
 

Gabriëlle Verbeek 
 

 
Bert Hogeboom 
Edwin Martinus (vz) 
Inge Zwijnenberg 
Johan Schudde 
Joost van Ravesteyn 
Michael  Ehlen 
Mirjam Kräwinkel 
Mohamed Baba 
Wil van de Laar 

 
Anthonie Maranus 
Arjan Deutekom 
Bas Sievers 
Dennis Lausberg 
Eddy van Doorn 
Gerland  Laureijssen 
Gilbert Tychon 
Hilde Reints 
Jessica Wesselius 
Johan ten Cate 
Joke Hofman 
Jolanda Teeuwen 
Kitty de Laat 
Michel Hovinga 
Rob Hoffmann 
Rosan Oostveen (vz) 
Tinka van Rood 
Toke Piket 
Yvonne de Groot 
 

 
André Kok 
Corine Verver-van Geesbergen 
Elmer Schrik 
Eric Temmink 
John Bos 
Joost Lobée (vz) 
Paul van Gennip  
Paul Terwisscha 
Sophie Keulemans  
Véronique Zeeman 
Willeke Koops 

Voorzitter: 
Edwin Martinus 

Voorzitter: 
Rosan Oostveen 

Voorzitter: 
Joost Lobée 

 
  



  

 9 

MASTERCLASS WONEN EN ZORG • PROGRAMMA 11 - 12 MEI 2022 

COINCIDE BV  

Voor ieder een (t)huis  
Chris Kuijpers 
 
Van de gemeenten wordt gevraagd om de regie voor samenwerking op zich te nemen. 
Het onderwerp staat ook hoog op de lokale politieke agenda. Vanuit het rijk wordt de 
opgave waar mogelijk gefaciliteerd maar welke rol kan het Rijk verder nog spelen? Kan 
het Rijk samenwerking actiever ondersteunen of belemmeringen in regel- en wetgeving 
wegnemen? Of is het al tijd voor meer centrale regie? 
 

 
 

Chris Kuijpers 
Directeur-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen, Ministerie van BZK 
 
Chris Kuijpers is directeur–generaal Bestuur, Ruimte en Wonen bij het ministerie 
van BZK. Eerder was hij directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het 
ministerie van I en M. Daarvoor was hij onder andere directeur-generaal Ruimte en 
Water bij hetzelfde ministerie. Kuijpers studeerde geografie/planologie aan de 
Universiteit Utrecht. Tevens is Chris Kuijpers lid van de Taskforce Wonen en Zorg, 
een initiatief van VNG, Aedes, ActiZ, ZN en de ministeries VWS en BZK, om 
gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties te stimuleren en te 
ondersteunen bij een gezamenlijke aanpak van de woonzorgopgave. 
 
'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig 
bestuur. BZK, duidelijk voor mensen'. Dat is de missie van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het ministerie borgt de kernwaarden 
van de democratie, staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een 
overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers 
kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar 
iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. 
 

 

Een thuis voor iedereen  
Adviesrapport interbestuurlijke werkgroep versterking beleid huisvesting aandachtsgroepen 

 
De huisvesting van aandachtsgroepen staat onder druk en de trend laat 
een verslechtering zien. Dat veel inwoners van Nederland geen (t)huis 
hebben is niet alleen een hard gelag voor deze mensen, het is ook voor de 
samenleving als geheel schadelijk. Een thuis begint met een huis en 
wanneer dit ontbreekt zijn de maatschappelijke kosten vaak uiteindelijk 
vele malen hoger. Hoe kan het gezamenlijke beleid voor de huisvesting van 
aandachtsgroepen beter?  
 
Het realiseren van de woonvraag van aandachtsgroepen is een inhoudelijk 
complexe opgave, de vraag is nooit alleen een woning, vaak zijn er extra’s 
nodig - begeleiding, een specifieke woonvorm, een prikkelarme omgeving. 
De aanpak van de opgave is eveneens complex. Om in de woonbehoefte 
van aandachtsgroepen te voorzien, is de inspanning van meerdere 
overheidslagen en maatschappelijke partijen nodig.  
En het vraagt een integrale benadering van het huisvestingsvraagstuk, 
gecombineerd met sociale vraagstukken als ondersteuning, zorg, 

inburgering en meedoen in de maatschappij. Het is dus één grote, geïntegreerde opgave.  
Hoe zorg je er, als één overheid, voor dat in Nederland iedereen in 2030 een prettig en betaalbaar (t)huis kan 
hebben en zo een basis heeft om een bestaan te kunnen handhaven of op te bouwen?  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/07/08/een-thuis-voor-iedereen
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Het gaat daarbij niet alleen om het oplossen van de huisvestingsopgave, maar ook om ervoor te zorgen dat er 
passende arrangementen zijn voor overheden en woningcorporaties (bijvoorbeeld bestuurlijk, financieel en 
juridisch) om werkelijk iedereen van een (t)huis te kunnen voorzien. Het betekent aandacht voor het individu 
en tegelijkertijd ook voor het collectief, om in een woongemeenschap en in een wijk de leefbaarheid voor 
iedere inwoner te kunnen borgen. Het betekent dat de Rijksoverheid ook kritisch naar het rijksbeleid moet 
kijken, zodat dat niet de veroorzaker is van de problemen die mensen ervaren bij het vinden van een goed 
(t)huis. 
 

‘Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid’.  
 
Bepaling 2 in artikel 22 van de Grondwet is helder.  
Wonen is een grondrecht. Een kerntaak van de overheid. 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | Nationale Woon- en 
Bouwagenda  

 
De afgelopen jaren hebben we de rol van de Rijksoverheid voor 
dit grondrecht te klein gemaakt. Te veel is gedacht dat de markt 
als vanzelf en alleen een oplossing zou bieden voor de 
woningnood. Te lang is geloofd dat de optelsom van alle 
gedecentraliseerde keuzes zou leiden tot de oplossing. 
Regie is nu des te gewenster, omdat er – mede als gevolg van 
de bevolkingstoename – een enorme schaarste aan huizen is. 
Die maakt dat we nu met meer tempo en meer regie aan de slag 
moeten. Als we dat niet doen, raken meer mensen in de knel. 
Dat in de knel raken heeft allerlei verschijningsvormen – van 
jonge gezinnen die geen huizen meer kunnen vinden of betalen 
tot kwetsbare huurders van wie misbruik wordt gemaakt. Een 
meer beschermende overheid is nodig, een vermindering van 
kansenongelijkheid in de volkshuisvesting moet de inzet zijn. 
Iedereen moet goed kunnen wonen. De opgave vraagt om 
ambitieuze doelstellingen. Het overkoepelende doel van de 
Nationale Woon- en Bouwagenda is het bevorderen van de 
beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het 
woningaanbod in Nederland.  
 
De beschikbaarheid van een passende woning staat voor veel mensen onder druk: mensen zijn onvoldoende in 
staat om snel een woning te vinden die bij hen past. Dit hangt sterk samen met de betaalbaarheid van wonen: 
veel mensen hebben moeite met hun woonlasten of kunnen geen voor hen betaalbare woning vinden. 
Daarnaast is de kwaliteit in toenemende mate een probleem: veel woningen passen niet bij de levensfase of 
woonbehoefte, zijn niet duurzaam of staan in een wijk waar sprake is van slecht onderhoud of waar de kwaliteit 
van de leefomgeving onder druk staat. 
 
De overheid herneemt de regie op de volkshuisvesting, waarbij het Rijk vaker dan in het verleden de 
lijnen uitzet en normen stelt. Regie nemen betekent echter niet: het vraagstuk zelfstandig oplossen. 
Medeoverheden spelen, samen met het Rijk, een belangrijke rol in de volkshuisvesting. Met hen, maar 
ook met corporaties, de Woonbond en marktpartijen, maken we afspraken over de realisatie en kwaliteit 
van nieuw woonaanbod, de doorlooptijd van die realisatie en betaalbaarheid. Hierbij wordt vastgelegd 
hoe nationale doelen zullen doorwerken in regionale afspraken, hoe deze in lokale prestatieafspraken 
landen en op welke manier bijgestuurd kan worden.  
  

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2022/03/11/nationale-woon--en-bouwagenda/Nationale+Woon-+en+Bouwagenda+def.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2022/03/11/nationale-woon--en-bouwagenda/Nationale+Woon-+en+Bouwagenda+def.pdf
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Leefbaarheid van wijken  
Martin van Rijn 
 
De opdracht voor integratie van wonen en zorg ligt bij alle partijen. Bouwen is meer dan 
een huis alleen, wijken en buurten maak je met elkaar. Wat kunnen zorgaanbieders, 
gemeenten en corporaties bereiken door een gezamenlijke aanpak in huisvesting voor 
kwetsbare groepen. 
 

 

Martin van Rijn 
Voorzitter, Aedes 
 
Martin heeft jarenlange politieke en bestuurlijke ervaring.  
Hij begon zijn loopbaan in 1980 bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu. Daar was hij onder meer hoofd van de afdeling 
Inspectie Woningcorporaties. Als plaatsvervangend directeur-generaal was hij vanaf 
1995 verantwoordelijk voor grotestedenbeleid en de sociale huursector.  
 
In de periode 2000-2007 werkte hij als directeur-generaal bij de ministeries van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 
Martin heeft toen samen met Hans Hoogervorst gewerkt aan de invoering van de 
Zorgverzekeringswet in 2006. 
 
In 2008 werd Van Rijn voorzitter van de raad van bestuur van pensioenuitvoerder 
PGGM. Van 2012 tot 2017 was hij staatssecretaris van VWS in het kabinet-Rutte II. Tot 
zijn beëdiging als minister voor Medische Zorg en Sport in maart 2020 was Van Rijn 
voorzitter van de raad van bestuur van ziekenhuisgroep Reinier Haga.  
Op 2 februari 2021 trad Van Rijn toe tot de raad van advies van de Amsterdam School 
of Real Estate (ASRE). De ASRE is hét academisch instituut voor vastgoedkunde. 
 

 
‘We moeten weer gaan praten over volkshuisvesting’  
Corporatie Media 10 december 2020  

 
 “Volkshuisvesting is een cake. Goed gemengd komen de ingrediënten als bouwen, verduurzamen, leefbaarheid 
en betaalbaarheid het beste tot hun recht.” 
Een gesprek met Martin van Rijn over de medische toestand van de corporatiesector, de rijksoverheid als bakblik 
en de volkshuisvesting als volrezen cake. 
………. 
 
Volkshuisvesting 
Hij vervolgt: “Daarnaast moeten we het niet alleen hebben over de woningmarkt, we moeten weer gaan praten 
over volkshuisvesting. Het gaat om betaalbaar bouwen voor kwetsbaren. En dat moet plaatsvinden in de 
context van verduurzaming en sociale cohesie in woonwijken en buurten. De verbinding tussen wonen, zorg, 
welzijn en veiligheid in wijken is harder nodig dan ooit. Die inhoudelijke volkshuisvestelijke opgave is van heel 
groot belang voor Nederland en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren. Daarvoor is ook meer 
samenwerking nodig. Overheid en corporaties hebben misschien iets te veel met de ruggen tegen elkaar 
gestaan. Terwijl je met die grote opgave eigenlijk schouder aan schouder de handen uit de mouwen moet 
steken. Dat geldt ook voor de samenwerking met andere maatschappelijke partijen die in buurten en wijken 
actief zijn, zoals gemeenten, politie en zorg- en welzijnsinstellingen.” 
 
 

https://www.corporatiegids.nl/nl/nieuws/martin_van_rijn_aedes_we_moeten_weer_gaan_praten_over_volkshuisvesting-6334
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Bijdrage sociale huursector cruciaal 
Ondanks de drukke politieke agenda met onder andere corona, stikstof, energietransitie, krapte woningmarkt 
en een lage bouwproductie, wordt de corporatiesector volgens Martin voldoende gehoord. “Dat zal ook wel 
moeten. Ook in politiek Den Haag is het besef ondertussen wel gekomen dat de bijdrage van de sociale 
huursector in de volkshuisvestingsopgave cruciaal is. Ik merkte tijdens mijn kennismakingsronde door de sector 
dat dit ook echt wordt gezien. Daarover ben ik positief gestemd.” 
 
Kroonjuweel 
Martin ziet de corporatiesector als kroonjuweel van Nederland. “Dat wordt internationaal ook zo gezien. In 
tegenstelling tot andere grote Europese steden kennen wij hier geen no go area’s. Daar mogen we best trots 
op zijn.” Op de vraag hoe het komt dat de sociale huursector in eigen land soms wordt verguisd, zegt hij: “Dat is 
vaak zo; als iets heel goed is, waardeer je het pas als er wat ergs mee gebeurt. Ik kan je verzekeren dat de 
corporatiesector zelf nog het meeste heeft gebaald van de nare incidenten.” 
 
Concentratie problematiek 
Nederland heeft weliswaar geen no go area’s zoals de banlieues in Parijs, maar sommige wijken in Den Haag en 
Utrecht kampen de laatste tijd toch regelmatig met ongeregeldheden. “Het klopt dat in sommige wijken de 
problematiek zich concentreert. Daarom pleit ik voor integrale samenwerking in volkshuisvesting. Zoals de 
nationale aanpak in Rotterdam Zuid, waar woningcorporaties samen met andere organisaties integraal 
samenwerken. Als corporaties willen wij bijvoorbeeld daklozen een dak boven het hoofd bieden, maar deze 
mensen hebben vaak ook zorg, steun en begeleiding nodig. Dat vraagt om heldere prestatieafspraken over 
wonen, zorg, welzijn en veiligheid.” 
 
Gebiedsgerichte organisatie 
Volgens Martin is een nieuw soort gebiedsgerichte organisatie dat als één entiteit alle prestatievelden bedient, 
niet per se nodig om de integrale uitdaging goed het hoofd te kunnen bieden. “Er zijn gelukkig genoeg 
succesverhalen waaruit blijkt dat het inhoud geven aan een gebiedsvisie in goede samenwerking kan. Maar dan 
is wel voldoende mandaat binnen die samenwerking noodzakelijk. En natuurlijk, voldoende budget en 
menskracht helpen ook. Soms is het een grote zoektocht naar ruimte binnen de wet- en regelgeving om tot 
oplossingen te komen. Maar de problematiek is zo groot dat we nu gewoon de handen uit de mouwen moeten 
steken. Niet eerst meer of andere regels, niet eerst nieuwe organisatievormen oprichten, maar de ruimte 
vinden om het gewoon met elkaar te doen. Soms nationaal zoals in Rotterdam Zuid, maar vaak regionaal of 
lokaal. Niet alles hoeft hetzelfde te zijn om succesvol te zijn.” 
 

'Volkshuisvesting gaat over mensen, níet over stenen' 
Martin van Rijn was op 15 februari 2022 te gast bij de NieuwsBV, op NPO Radio 1 
  
De nood is hoog. Op dit moment zijn er al zo’n 300.000 woningen te weinig. Dus, hoe lossen we de 
woningnood op en wat kunnen de corporaties doen?  
 
'De opgave is groot. Iedereen kent wel iemand die een woning zoekt. En naast de nieuwbouwopgave moeten 
we onze bestaande woningen verduurzamen, willen we werken aan leefbare wijken en willen we er tegelijk 
voor zorgen dat de huren betaalbaar blijven.'  
 
'De huren dreigen omhoog te gaan', stelt presentatrice Willemijn Veenhoven. 'Is dat een goed plan?'  
Van Rijn: 'Dat geeft een dubbel gevoel. Corporaties willen betaalbare huren, voor iedereen. Tegelijk hebben we 
ook het geld nodig om te kunnen investeren, voor de huidige bewoners én voor toekomstige bewoners.' 
 
De huren zijn gekoppeld aan de inflatiecijfers. Wat betekent dat voor de huren in de toekomst?  
'Wij gaan uit van 2,3% als maximale huurstijging. Dat is veel gematigder dan de huidige inflatie, want die 
schommelt rond de 6%.' 
 

https://www.nporadio1.nl/fragmenten/de-nieuws-bv/e07328c1-0910-4eb7-9af0-2d35859efdd0/2022-02-15-gemeenten-kom-met-een-overmaat-aan-bouwplannen
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Vier doelstellingen 
Corporaties hebben vier doelstellingen: voldoende woningen, leefbaarheid, verduurzaming en betaalbaarheid. 
Zijn al deze doelen wel haalbaar?  
'Elk van deze doelen is even belangrijk. Je kan niet zeggen, deze wel en deze niet. Er moeten woningen bij, want 
er is een tekort. De oudere woningen moeten verduurzaamd. We moeten blijven werken aan duurzame wijken 
en tegelijk moeten we zorgen voor betaalbare woningen. En daarnaast moeten we nog meer doen, zoals het 
huisvesten van diverse aandachtsgroepen. Het moet, dus het kan.' 
 
Volgens het Nibud hebben steeds meer mensen moeite om de vaste lasten te betalen. Kunnen mensen de 
verduurzaming dan wel betalen?  
Van Rijn: 'Corporaties willen de lasten zo laag mogelijk houden. Dat geldt ook voor de kosten van 
verduurzaming.'  
 
Corporaties verduurzamen, maar slopen ook woningen. Huidige bewoners voelen zich soms uit hun huis gejaagd 
door corporaties en worden niet gehoord. Wat vindt u daarvan?  
'De emotie is duidelijk. Zeker wanneer je ergens al lang woont, dan wil je er blijven wonen. Sloop is dan heel 
ingrijpend. Corporaties worstelen hier elke dag mee. Voor de huidige bewoners én voor toekomstige bewoners. 
Corporaties overleggen altijd met de bewoners over dergelijke ingrijpende maatregelen. Echter, je kan het niet 
altijd iedereen naar de zin maken. Zo’n casus laat wel zien waar het écht om gaat, zoals Hugo de Jonge bij zijn 
aantreden als Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ook zei: Volkshuisvesting gaat over 
mensen, níet over stenen.' 
 
Nieuwe minister 
Bent u blij met Hugo de Jonge als nieuwe minister? 
'Zeker! Hij bestormt het veld. Gisteren heeft hij de Kamer een brief gestuurd met daarin zijn plannen op 
hoofdlijnen. Daarin staat ook dat we de komende tien jaar een miljoen woningen gaan bijbouwen, waarvan één 
derde betaalbare woningen. Of dat haalbaar is? Willen is kunnen. Corporaties hebben al jarenlang ervaring met 
het bouwen van woningen. Wel moeten we nadenken over voldoende locaties, voldoende harde plannen en 
investeringsruimte voor corporaties. Dat kunnen we niet alleen, daarvoor moeten we samenwerken met onder 
andere de gemeenten.' 
 
Geld is geen probleem, maar nu hoor ik geregeld dat met name de traagheid van sommige procedures de 
bottleneck is.  
'Dat klopt. Ook hier is het balanceren. Je wilt bij grote bouwontwikkelingen inspraak van zoveel mogelijk 
mensen. Echter, dat haalt wel de snelheid uit de processen. Ook zullen we bijvoorbeeld met gemeenten om 
tafel moeten om te kijken wat er sneller kan. Kijk naar ontwikkelingen zoals flexibel bouwen en modulair 
bouwen. Wat werkt in gemeente A kan ook werken in gemeente B. Daarnaast denk ik dat we meer moeten 
plannen. Een deel van de plannen sneuvelt altijd. Wanneer je vooraf meer programmeert, laten we zeggen tot 
150%, dan kan een deel van de plannen sneuvelen maar worden nog steeds de kwantitatieve doelen behaald.' 
 
Samenwerken 
'Dit zijn onze plannen, maar we gaan er niet alleen over. Door samen te werken met ontwikkelaars, met 
gemeenten en met regie vanuit het Rijk kunnen we de doelen halen. In maart zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. Ik roep de mensen op om te kiezen voor wonen. Kijk naar de lokale woningmarkt 
en de plannen van de gemeenten. Is het niet voor jezelf, dan voor de generatie na ons. Kies voor wonen!' 
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Casus A – De Ruwaard  
Anders denken, doen, organiseren en financieren voor een vitale wijk  
 
Locatie 
Huis van de Wijk  
Coornhertstraat 3  
5344 XJ Oss 
Contact: Bart Bakker 06- 15856606 
 
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  Ontvangst & introductie  

Bart Bakker  
 
  Wandeling van het voormalig Huis van de Wijk naar ‘de Haard’ 

• Belang laagdrempelig ontmoeten  
• Ontwikkeling collectieve aanpak 

 
  Proeftuin de Ruwaard 

• Ontstaan; Frank van Putten 
• Ontwikkeling Proeftuin; Bart Bakker, hoe doen we dat samen?  
• Huidige situatie; Frank van Putten en Bart Bakker. Van Ruwaard naar andere wijken, andere 

steden. Van proeftuin naar niet te stoppen olievlek; ketensamenwerking.  
 
12:00  Lunch in de Haard 
12:30  Vertrek 
 
De Ruwaard  
In de Ruwaard, een wijk in de gemeente Oss, bedenken wijkbewoners en organisaties samen oplossingen 
waarin mensen meer voor zichzelf en voor elkaar kunnen gaan doen. Gemeente en aanbieders werken samen 
om de leefbaarheid en gezondheid in de wijk te versterken tegen lagere kosten. Zij werken op een compleet 
andere manier: inwoners en beroepskrachten bedenken zelf oplossingen en instanties ondersteunen 
hen daarbij. De wijkbewoners en hun behoeften staan centraal. De vraag van de inwoner leidt tot een nieuw 
aanbod, omdat beroepskrachten de ruimte krijgen om te doen wat nodig is. Door anders en integraal 
gebiedsgericht samen te werken, wordt bij Proeftuin Ruwaard meer gezondheidswinst, welzijn en kwaliteit van 
leefbaarheid en veiligheid behaald. Daarnaast wordt slimmere zorg en ondersteuning gerealiseerd door 'anders 
denken, doen en organiseren'.  
 
Anders denken is oplossingsgericht en met alle betrokken en noodzakelijke competenties dus MET de burger 
samen zoeken naar een oplossing waar iedereen het mee eens is.  
Ander doen betekent de mogelijkheid hebben en de vrijheid voelen om de gezamenlijk gedragen oplossing(en) 
ook te kunnen en mogen uitvoeren.  
Anders Organiseren maakt dat organisaties zich zo moeten organiseren dat ze dienend zijn aan de oplossing en 
hun interne systemen zo inrichten dat ze steunend zijn.  
Samenwerkingspartners binnen de proeftuin Ruwaard zijn: BrabantWonen, BrabantZorg, Zorgverzekeraar CZ 
en VGZ, gemeente Oss, GGD Hart voor Brabant, GGZ Oost-Brabant, Interzorg, Ons Welzijn en Pantein.  
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Anders financieren 
Vanaf 1 januari 2018 werken organisaties van de Proeftuin Ruwaard vanuit één (wijk)budget voor Wmo en 
welzijn. Het budget is tot 2023 vastgelegd. Het Wmo- en welzijnsbudget wordt uitgekeerd in de vorm van een 
subsidie en is gebaseerd op de kosten die de partijen in 2016 en 2017 in de wijk Ruwaard maakten voor de zorg 
en ondersteuning. Samen nemen de organisaties de verantwoordelijkheid en het risico om voor dit bedrag de 
zorg en ondersteuning in de wijk te leveren. Door te werken met een vast integraal budget, gekoppeld aan een 
gezamenlijke opgave, is de verwachting dat de prikkel meer gericht zal zijn op kwaliteit en effectiviteit van zorg. 
Met als streven dat uiteindelijk méér mensen geholpen kunnen worden vanuit hetzelfde budget.  
 
Anders organiseren  
De rol van de bestuurders van de betrokken organisaties is erg belangrijk. Zij vormen samen de steungroep en 
maken op bestuurlijk niveau ruimte voor wijkbewoners en beroepskrachten om datgene te doen wat nodig is. 
Ze zijn betrokken bij de Leergeschiedenis van Proeftuin Ruwaard en weten als geen ander het gedachtegoed 
over te brengen op andere bestuurders, beroepskrachten en geïnteresseerden in de proeftuin. 

 
Samenwerkwijze Oss 
De manier van werken wordt ondertussen de ‘Osse Samenwerkwijze’ genoemd. Het belangrijkste in de aanpak 
is te 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. 
 
https://www.proeftuinruwaard.nl/  
 
 
 
  

https://www.proeftuinruwaard.nl/


 

  16 COINCIDE BV  

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. 
 

 

 
 

Frank van Putten 
Manager locatiegroep Ruwaard, BrabantZorg  
 
Voor mij is Proeftuin Ruwaard: 

• richten op positieve gezondheid (balans van individu en in de wijk), 

• meer samen, ontmoeten, actief deelnemen  

• meer zelf en samenredzaamheid, 

• iedereen doet en telt mee, uitgaan van talenten, 

• integrale zorg en dienstverlening (team Ruwaard ipv 20 verschillende 
aanbieders), 

• lagere maatschappelijke kosten. 
 
De proeftuin sluit op alle fronten aan op waar wij als BrabantZorg voor staan: 

• samenspel in zorg, 

• iedere dag leren, 

• slimme bedrijfsvoering, 

• positieve gezondheid – het herwinnen, behouden van balans, 

• aandachtig, betrouwbaar en samen.” 
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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: Joep Verbugt 06-150 865 02 
 
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: 
09:00  Vertrek vanaf Uden 
09:30  Ontvangst met koffie/thee 

Inhoudelijke en economische doelstelling combineren in het ontwikkelen. 
Joep Verbugt, voorzitter GGzE 
 
De Grote Beek & GGze – Een groot landgoed met grote opgave en uitdagingen. 

  Thosha van der Maas, Manager Servicecentrum, Facilitair en Vastgoed 
 

Bezoek aan maatschappelijke functies op De Grote Beek 
Ketelhuis, Caffeine dealers, Bed & Breakfast 

 
11:45  Afsluiting en lunch 
12:20  retour naar Uden 
 
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. 
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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 de Design 
Academy Eindhoven. De unieke driejarige samenwerking draagt de werktitel ‘Bruggen bouwen in de 
community: van mondiale kennis naar lokale mentale kracht’.  
 
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 
 

 

J.W.M. (Joep) Verbugt 
voorzitter raad van bestuur, GGzE 
 

Joep Verbugt is voorzitter van de Raad van Bestuur van GGzE. Daarnaast is hij 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. 

 

 

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. 
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Casus C – Kloosterkwartier Veghel 
Samen wonen, werken, leren en (be)leven 
 
Locatie 
Zenzo Maatschappelijk Vastgoed 
Deken van Miertstraat 6 
5461 JN Veghel 
Contact: Michiel Wijnen  

 
Samenvatting 
Hoe ontwikkel je een inclusieve wijk waar iedereen een plek heeft en kan bijdragen? 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 van het Kloosterkwartier in Veghel? 
 
Programma 
09:00  Vertrek vanaf Uden 
09:30  Aankomst/ Ontvangst met koffie/thee 
  Zenzo Maatschappelijk Vastgoed – ontstaan/ missie en visie 
  Michiel Wijnen, Partner Zenzo Maatschappelijk Vastgoed 
  Voorbeeldproject Het Kloosterkwartier in Veghel 

Visie op wonen en zorg  
Geleerde lessen en ervaringen 
Kansen en verantwoordelijkheden 

  Michiel Wijnen en wethouder Rik Compagne 
11:30   Wandeling 
12:00  Afsluiting en lunch 
12:30  Retour naar Uden 

 
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.  
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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.  
 
Kloosterkwartier Veghel 
Kloosterkwartier is gesitueerd in hartje Veghel. De basis van het 
kwartier 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. Ze richtten scholen en ziekenhuizen op, hielpen 
zwervers en bedelaars bij het zoeken naar werk en verzorgden 
zieken en ouderen. 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.  
Verschillende organisaties, wijkbewoners en de gemeente maken Leefgoed mogelijk. Het ontwikkelen gebeurt 
in nauwe samenwerking tussen de verschillende partijen die in september 2019 een intentieovereenkomst 
ondertekenden en sindsdien in een kerngroep actief samenwerken aan het vormgeven van Leefgoed Veghel.  

 
  

https://www.meierijstad.nl/home/leefgoed-veghel_43217
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De zusters 
De zusters Franciscanessen hebben veel voor Veghel gedaan. Hun gedachtegoed wordt binnen Leefgoed 
geëerd en in bewaring genomen, in een eigentijds jasje. De mooie gedachte van de zusters, aandacht voor 
diegenen waar de maatschappij niet naar omkeek, zie je nu terug in de kracht van Leefgoed Veghel: Mensen 
die op het Kloosterkwartier wonen en werken versterken elkaar. Ze passen bij de maatschappelijke functie die 
de zusters voor ogen hebben; geen zorgeiland maar een mengelmoes van mooie bedrijven en activiteiten. 
De zusters zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van het complex; Moeder Overste heeft bijvoorbeeld nog 
altijd vetorecht. Ze blijven daarnaast een deel van het klooster gebruiken en verspreid wonen over het terrein. 
Zo blijven ze – ondanks hun gemiddelde leeftijd van bijna 90 jaar – midden in de samenleving staan. 
Als bedankje voor al hun mooie en belangrijke werk krijgen de zusters namens de gehele Veghelse 
gemeenschap een cadeau: de Kapel van de toekomst. Een kleine eigentijdse kapel naar het voorbeeld van de 
Franciscus-kapel in Assisi in Italië. Een monument en ontmoetingsplek, dat blijvend herinnert aan de inzet van 
de zusters. 

 
Voorbeelden van Zenzo 
Via deze links zie je korte introducties op drie treffende voorbeelden waaraan Zenzo heeft gewerkt: 
(1) https://www.youtube.com/watch?v=HPeeARpV_Sw (Kloosterkwartier/Leefgoed) 
(2) Hart van Vathorst en Kloosterkwartier; voorbeelden van een inclusieve samenleving - YouTube 
(3) Hart van Vathorst, samen leven, ontmoeten, groeien en geloven! - YouTube 
(4) Zenzo Sociale Cohesie Huis van Leusden - YouTube 

 

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 

 
 

 
 

Rik Compagne, 
Wethouder Zorg, Volksgezondheid, Volkshuisvesting gemeente Meierijstad 
 
Rik Compagne, 33 jaar, partner van Olga en vader van twee jonge kinderen, Toby en 
Milou. Rik is wethouder in de gemeente Meierijstad met o.a. de portefeuille Wonen 
en Zorg, twee urgente thema’s van deze tijd. En deze twee thema’s zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met alleen stenen stapelen gaan we de 
problemen niet oplossen. We moeten ons veel meer richten op de juiste woning 
voor de juiste doelgroep. Nieuwe woonvormen zouden hierbij ook meer kansen 
moeten krijgen. Rik ziet het als zijn taak om dit integraal aan te pakken. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HPeeARpV_Sw
https://www.youtube.com/watch?v=YwFQacv7loo&list=PL928Bgm4WTrNtlWWrKavk2UOiChpsZw5Z&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=s5hGMZqqgAk&list=PL928Bgm4WTrNtlWWrKavk2UOiChpsZw5Z&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=DryXgqgMxQc&list=PL928Bgm4WTrMJ7qJfwFzUO17dIZAUpotE&index=1&t=5s
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PARALLELSESSIE 1 
Datagedreven innoveren 
Co Politiek, oprichter en directeur, Careinvest group B.V. 
 
In deze sessie worden diverse innovaties besproken gebaseerd op data of data als trigger om innovaties 
mogelijk te maken. Het beschikken over data is op zich niet meer zo onderscheidend. Het gaat er veel meer 
over hoe data kan worden ingezet om innovaties mogelijk te maken. Daartoe wordt allereerst inzicht gegeven 
in welke data er allemaal zijn (consumenten-, sociaal/economische-, demografie-,vastgoed-, arbeidsmarkt-, 
zorgvraag-, zorgaanboddata etc.) en wat de belangrijkste kenmerken zijn. Vervolgens worden een aantal 
onderscheidende innovaties besproken die data als basis kennen.  
 
Conjunct meten wonen en zorg: Innovatief onderzoek naar behoeften van woonzorgvormen. Door inzet van de 
conjunct meten methode wordt er optimaal aangesloten op het keuzeproces van senioren en ontstaat er een 
betrouwbaarder beeld m.b.t. kansen voor doorstroming. Traditionele marktonderzoeken doen dat niet 
waardoor dat soort onderzoeken beperkte toegevoegde waarde heeft. De gemeente Roosendaal heeft recent 
(maart/april 2022) onder haar hele bevolking dit onderzoek uitgevoerd. De ANBO start nu een landelijk 
onderzoek. De eerste resultaten van de gemeente Roosendaal worden in deze masterclass gedeeld. Een aantal 
institutionele beleggers, een grote bank en een grote seniorencorporatie betalen mee voor landelijke 
opschaling. 
 
Geldstromen: In opdracht van BZK is op alle niveaus (buurten, wijken, gemeenten, corporaties, provincie en 
landelijk) gewerkt aan het inzichtelijk krijgen van ingaande en uitgaande geldstromen van huishoudens, zorg, 
gemeente, centrale overheid, semioverheid, bedrijfsleven etc. De resultaten geven inzicht in correlaties op de 
diverse thema's zoals wonen, werk & inkomen, scholing, veiligheid & criminaliteit, sociaal functioneren, 
opvoeding, gezondheid & hulpverlening. De toepassingen voor deze samenhangende inzichten zijn legio. De 
data maken inzichtelijk waar kansen liggen om domein overstijgend te gaan werken en waar substitutie van 
gelden en inzet waarde oplevert. Drie gemeenten (2 grote en 1 middelgrote) gaan starten met validatie van de 
data en de interventies. Een aantal interventies wordt besproken in de sessie.  
 
Informal Care Superblocks: Gebaseerd op een bestaande innovatie in Barcelona waar zorgprofessionals in 
buurten/blocks werken waar ze ook wonen. Hierdoor ontstaat er een efficiëntere inzet van capaciteit, geen 
reisafstanden en grotere sociale cohesie. De toevoeging is dat met consumentendata de lokale burgers in de 
buurt met slimme campagnes worden benaderd voor lokaal flexibel werk in de informele/formele zorg (er is 
immers nog 1 miljoen mensen met onbenutte arbeidscapaciteit van parttimers, studenten maar ook 
gepensioneerden etc.) welke via een lokaal platform kan worden gecontracteerd en afgehandeld. Op dit 
moment wordt dit initiatief in een grote gemeente voorbereid met een aantal zorgorganisaties. 
 
AI toepassing voor het vinden van personeel en slim omscholen van mensen: De tekorten van het aantal 
mensen op de arbeidsmarkt neemt alleen maar toe. Met behulp van slimme technologie is alle, binnen de 
kader van de wetgeving, beschikbare en geregistreerde arbeidsmarktdata (vacaturebanken en social media) 
van individuen verzameld en geanalyseerd met behulp van slimme algoritmen. Hierdoor wordt het mogelijk om 
mensen verder te profileren op zowel harde en soft skills. Schapen met 2 of 3 poten kunnen voor schaarse 
beroepen worden geïdentificeerd en om- of bijgeschoold. Een aantal grote organisaties gaan hier grootschalig 
gebruik van maken evenals de grootste gespecialiseerde opleider in de zorg in Nederland.  
 
Conjunct meten onderzoek werkgeversproposities zorg: Innovatief onderzoek naar typen 
werkgeversproposities om zorgprofessionals te kunnen behouden en nieuwe of bestaande zorgprofessionals 
betere secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden te bieden door meer mogelijkheden in ondersteunen 
kinderopvang of rekening houden met toeslagen waardoor men meer kan werken etc. Ook wordt het mogelijk 
om te toetsen welke werkgeverspropositie interessant is om mensen een alternatief te bieden voor het ZZP 
schap.  
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Uit onderzoek blijkt immers dat zorgprofessionals niet vanwege het geld ZZP’er worden maar vanwege het 
gebrek aan flexibiliteit en werkvariatie. Dit onderzoek gaan een zevental zorgorganisaties in Nederland voor de 
zomer 2022 uitvoeren. Het is het eerste onderzoek onder werkgeversproposities in Nederland met de Conjunct 
meten methode. 
 
Daarnaast komen nog een aantal andere innovaties voorbij in de werksessie zoals de Gemeente 
Verduurzamings Regeling, de flexschil tussen onderwijs en zorg, etc etc. 
 

Co Politiek is in de afgelopen 36 jaar in diverse rollen actief geweest in de zorg of daaraan 
aanpalend. Vanuit een integrale visie combineert hij de werelden van beleggen, 
zorgvastgoed, zorg, verzekeren, zorginnovatie en big data en dicht daarmee de “gap” 
tussen diverse stakeholders zoals gemeenten, zorgorganisaties, zorgkantoren, 
zorgverzekeraars, 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 eerste Masterclass 
in 2021 en zal ook dit jaar vanuit zijn expertise bijdragen. Om meer inzicht te krijgen in de 
lokale woon-zorg situatie kunnen deelnemers Co gedurende de Masterclass benaderen. 

 

Careinvest 
https://careinvestgroup.com/ 
 
Careinvest – de integrator in de 
zorgvastgoedmarkt  
Het doel van Careinvest 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, 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. Nieuwe en unieke producten en 
diensten voor de zorgvastgoedmarkt, toegang tot strategische vastgoedposities, kennis van zorginnovatie en 
een groot (bestuurlijk) netwerk maken de services compleet. Careinvest en haar partners maken zorgeloos en 
verantwoord beleggen en ondernemen in de zorg mogelijk. 
 
  

http://www.zorginnovatieboek.nl/
https://careinvestgroup.com/
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PARALLELSESSIE 2 
Een gezamenlijke woonzorgstrategie 
Martin Bleijenburg, eigenaar Companen advies 
 
Als je het maar algemeen houdt, is iedereen het met elkaar eens. Dat klinkt fijn. Maar: soms moet het schuren 
voor je verder kunt. Moet je doorgaan waar dat niet zo vanzelfsprekend is. Hoe? Door te zoeken naar wat 
bewoners, bestuurders, ontwikkelaars en beleidsmakers écht drijft. Door het gesprek aan te gaan, dring je door 
tot de kern. Daar zit vaak ook de oplossing: slim zoeken naar waar je elkaar wél raakt. 
 

Martin Bleijenburg is senior adviseur en partner bij onderzoeks- en adviesbureau 
Companen B.V. Martin heeft in de corporatiebranche veel kennis en kunde 
opgebouwd rondom de transitie scheiden wonen en zorg, 
betaalbaarheidsprogramma’s, prestatieafspraken, strategisch voorraadbeleid, 
huisvesting statushouders, wijkontwikkeling, huurbeleid, lokaal en regionaal 
woonbeleid, enzovoorts. Naast zijn uitgebreide kennis heeft hij veel ervaring met 
het in goede banen leiden van complexe samenwerkingsprocessen. Hij is naast 
sparringpartner en trainer voor bestuurders en toezichthouders ook een spreker en 
gespreksleider op conferenties en congressen. 
 
 
 

 

COMPANEN ADVIES 
De zorg en ondersteuning voor mensen met een hulpvraag verplaatst zich steeds meer naar de wijk. Het doel 
daarachter is ‘vermaatschappelijking’: door mensen in een kwetsbare positie volwaardiger deel te laten nemen 
aan de samenleving, wordt meer uitgegaan van de eigen kracht van mensen, en verhoogt het de acceptatie van 
hun kwetsbaarheid. Maar alleen het fysiek verplaatsen van de mens en de ondersteuning naar de wijk is niet 
genoeg. Partners in de wijk, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en woonpartijen, zullen nauwer moeten 
samenwerken met elkaar en met wijkbewoners om inclusieve wijken echt mogelijk te maken. 
Companen geeft in opdracht van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, 
projectontwikkelaars, provincies en het rijk vorm aan de toekomst van Nederland. Ze ondersteunen met 
scherpe analyses en intelligente adviezen rondom alle mogelijke thema’s binnen de woningmarkt en 
leefomgeving. Ze doen woningmarktonderzoek, ondersteunen bij het maken van prestatieafspraken en het 
opstellen van woonvisies en adviseren over maatregelen rond duurzaamheid. Of over passend en voldoende 
woningaanbod. Ook helpt Companen bij de decentralisatie rond wonen en zorg. Ze combineren bewezen 
onderzoeksvormen met eigen ontwikkelde innovatieve methoden. 
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PARALLELSESSIE 3 
Woongemeenschappen 50+ 
Gabriëlle Verbeek, voorzitter Landelijke Vereniging van Gemeenschappelijk wonen 
van Ouderen 
 
'Langer leven, wijzer wonen' De LVGO (opgericht in 1985) is een vereniging van en voor woongemeenschappen 
50+. Burgerinitiatieven van senioren leren van en met elkaar om gemeenschappelijk te wonen op basis van 
zelfbeschikking, samenredzaamheid, duurzaamheid en gelukkig samen leven. Maar hoe bereik je dat? Wat is er 
nodig voor het opbouwen van een vitale community? En wat is de meerwaarde vanuit senioren en voor de 
maatschappij? Lessen uit 40 jaar woongemeenschappen, die LVGO graag deelt met zorgpartijen, gemeenten, 
woningcorporaties en maatschappelijke organisaties. Interactief programma met reflectie op onze eigen 
gewenste wijze van wonen. 
 

Gabriëlle Verbeek is kennisontwikkelaar en inspirator zorg & wonen. Zij studeerde 
geneeskunde Vrije Studierichting (sociale gezondheidszorg) en heeft een Master of 
Business Administration (MBA) gedaan. In 2011 promoveerde zij op het vraagstuk 
van tijds beleving, tijdsdruk en ’timing’ in de zorg, getiteld: “Zorg, een kwestie van 
tijd”. Gabriëlle is als beroepsbeoefenaar en manager / bestuurder werkzaam 
geweest in de ouderenzorg, thuiszorg, kinderopvang en de GGZ. Ze heeft daarnaast 
gewerkt als zorginnovator en heeft landelijke programma’s neergezet op het 
gebied van kwaliteit en cliëntenparticipatie in de zorg. Momenteel is zij 
toezichthouder bij drie zorgorganisaties en voorzitter van de LVGO (Landelijke 
Vereniging van Gemeenschappelijk wonen van Ouderen.  

 
 

LVGO 
Als 50plusser denk je na over hoe je ook straks plezierig kunt wonen 
en leven. In een woongemeenschap bijvoorbeeld. Daar woon je 
zelfstandig met behoud van privacy. Daarnaast zijn er in en rond het 
gebouw ruimtes en voorzieningen die je met de andere bewoners 
deelt. Dankzij de gezamenlijke activiteiten en onderlinge 
betrokkenheid draagt iedereen bij aan een prettige en levenslustige 
manier van ouder worden. Nederland kent inmiddels al honderden 
woongemeenschappen en dit aantal groeit snel. 
 
De LVGO bestaat sinds 1985. Een aantal van hun leden – woongemeenschappen door het hele land – bestaat 
ook al zolang. Dat betekent decennia lang ervaring met gemeenschappelijk wonen. Deze kennis en ervaring 
komt samen in de LVGO en delen (en ontwikkelen) ze graag met de leden en andere belanghebbenden zoals 
gemeenten, landelijke overheid, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties.  
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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 een architect en stedenbouwkundig ontwerper, studeerde in 
1989 met eervolle vermelding af in de Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. 
Aansluitend werkte hij gedurende achttien jaar met Rem Koolhaas en was een van de 
zes partners van het befaamde Office for Metropolitan Architecture, een 
ontwerpbureau met ongeveer 350 mensen in dienst. In 2008 richtte hij zijn eigen 
ontwerpbureau FAA op en later ook BAU+ opererend vanuit Sint-Oedenrode, Brussel en 
Parijs. Van 2015 tot 2021 vervulde hij de functie van Rijksbouwmeester.  
 
Hij combineert zijn werk als architect en stedenbouwkundig ontwerper met het geven 
van onderwijs, lezingen en hij maakt deel uit van diverse vakjury’s. Hij was negen jaar 
gastprofessor aan de universiteit in Gent en van 2014 tot 2018 lector aan de Academie 
van Bouwkunst in Amsterdam. In 2018 werd hij gekozen als Nederlands Architect Van 

Het Jaar. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam. Zijn essay De Toekomst van Nederland is inmiddels aan de 
zesde druk toe. Met de academie van Bouwkunst in Amsterdam publiceerde hij het boek Rewriting 
Architecture, een studie over het creatieve proces dat gepaard gaat aan het ontwerp van hergebruik. Op 18 juli 
2021 was hij gast bij Zomergasten van de VPRO. 
 
De architectuur en stedenbouw van Alkemade is stevig verankerd in de landschappelijke en stedelijke 
structuur. Hij werkt daarbij zowel op nationaal als internationaal niveau aan complexe projecten. Hij valt daarbij 
op door aandacht voor infrastructuur en logistiek, zoals blijkt uit de gebiedsontwikkeling en inpassing van het 
TGV station in het centrum van het Franse Lille. Ook thema’s als herbestemming en stedelijke ontwikkeling zijn 
een belangrijk onderdeel van zijn werk. Zo heeft hij gewerkt aan het nieuwe stadshart van Almere, de 
herontwikkeling van het wereldcultuur erfgoed van de Zeche Zollverein in het Duitse Essen waar hij ook 
verantwoordelijk was voor het ontwerp van het Ruhrmuseum en de herontwikkeling van het zeshonderd meter 
lange entrepotgebouw Macdonald in Parijs. Als Rijksbouwmeester koppelde hij deze ontwerpachtergrond aan 
een sterke sociaal-maatschappelijke agenda. Naast de kracht van het markt- en het politieke denken ziet hij 
hier een grote verantwoordelijkheid voor de ontwerp- en verbeeldingskracht. 
 
Zoals ook uit zijn essay De Toekomst van Nederland spreekt – met als ondertitel De kunst van richting te 
veranderen – bouwt hij vanuit de ontwerpende creatieve blik een hoopvol en samenhangend verhaal op over 
de vele noodzakelijke veranderingen die ons te wachten staan. Vanuit de verbeeldingskracht een verlangen 
naar de toekomst. 
 
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 
 
(Voormalig) 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 

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/floris-alkemade-over-de-toekomst-van-nl
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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?’ 
 

 
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. 
 
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 
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. 
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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  
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