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Inhoud

• Waarom bent u in deze workshop - ervaringen

• Een project: Buitengewoon Zorgzaam, Amersfoort

• Multifunctioneel Zorgvastgoed 

• Samenwerken

• Wvttk



Waarom bent u in deze workshop?

• …

• …

• …

• …

• …

• …



Waar hebben we het over?

• Stagnatie op de woningmarkt. Leegstand in verzorgingshuizen. Aanzienlijke krimp van klinische 
capaciteit in de GGZ sector. Leegstaande kantoorpanden en winkels. Verschuiving van de vraag. Wie is 
bereid in zorgvastgoed te beleggen? Het lijkt soms alsof zorgvastgoed een hoofdpijndossier is 
geworden. Maar ondanks crisis en afbouw van zorgplaatsen gaat ook nu de bouw van nieuw, 
toekomstgericht vastgoed door. Waar liggen kansen?  Hoe kom je tot succes? Hoe kun je de juiste 
samenwerkingsverbanden smeden? 

• Buitengewoon Zorgzaam in de wijk Vathorst in Amersfoort is zo’n kans. In 2015/2016 gebouwd. 
Gebruikers van Buitengewoon Zorgzaam gaan leven onder één dak. Door het multifunctioneel gebruik 
van elkaars ruimten wordt een win-winsituatie gecreëerd. Wat zijn de nieuwe woonconcepten? Hoe is 
dit tot stand gekomen?

• Wat zijn de ervaringen? Heeft u ook vernieuwde samenwerkingen gerealiseerd?  In deze workshop 
gaan we in gesprek over vernieuwde zorgvastgoedconcepten en samenwerkingsvormen. Doet u mee?



Multifunctioneel dus … samenwerken?

• Nieuwe maatschappelijke opgaven zijn op inhoud, beleid en besturing domein overstijgend en vragen 
om gedeelde nieuwe wenkende perspectieven  samenwerken

• Nieuwe maatschappelijke opgaven in het sociale en verzekerde domein vragen ook om nieuwe 
invullingen van vastgoed(concepten)  dus vernieuwd vastgoed

• "Communicatie en vertrouwen opbouwen, dat is écht cruciaal. Door elkaar goed op de hoogte te 
houden kweek je wederzijds vertrouwen, misschien wel de meest bepalende factor voor succesvol 
samenwerken. Why!



Het concept
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https://youtu.be/NwHv6kyL8f4


Multifunctioneel gebouw

Opgeleverd: maart 2016



Wat plaatjes

8 IVVD december 2015 



Why?  visie  samen ….

Groeien

Ontdekken

Leren

Bewegen

Opvoeden

Zorgen

Geloven

Beleven

Leven

Accommodatie

Diensten

Kerk

Leven

Het genieten

De ontmoeting

Het contact

De ouders

De bewoners



Buitengewoon Zorgzaam



Multifunctioneel, onder één dak

Uniek in Nederland: kerk, kindercentrum, ouderen- en 

gehandicaptenzorg, tandarts, …..

http://www.bzzzonder.nl/


Kinderopvang: 

• Kinderdagopvang en 

buitenschoolse opvang 

voor kinderen van 0 tot 

12 jaar.



• Ruim 750 leden. Bestaat voor 

een groot deel uit gezinnen 

met kinderen. 

• Organiseert o.a.:

• Stilteruimte

• Aan Tafel



Zorg en begeleiding:

• 4 woongroepen voor  ouderen met dementie 

• Begeleid wonen voor mensen met NAH

• Zorggeschikte huurappartementen

• Dagbesteding



Gehandicaptenzorg: 

• Appartementen voor 34 

jong volwassenen met 

een verstandelijke 

beperking.



Toekomstige bewoners

Julian

“Ik hoop dat ik 

mee kan helpen 

in de bediening in 

het restaurant.’’

Dineke

“Mijn nieuwe appartement staat midden in de 

wijk. Dus kan ik zelf mensen opzoeken. Zélf 

dingen doen, zélf naar de winkel. Dat lijkt me 

heerlijk.’’

Laurraine

“Ik vind het 

geweldig om straks 

in Vathorst te 

wonen. Lekker mijn 

eigen huisje.”



Centrale hal

Bewoners van Buitengewoon Zorgzaam en mensen
voor wie een betaalde baan (nog) niet haalbaar is 
kunnen werken in de centrale hal bij:
-Bakker

- Restaurant

- Winkel Werk & Ambacht

- Ateliers

- Leer- en werk trainingshuis

- Kunst

- Evenementen



Voor en door de wijk

Wijkgenoten ontmoeten elkaar in de centrale 
hal:  

Ruilen en samen klussen

Stilteruimte

Jeugdsoos



BG



1e Verdieping



En nu, anno 11 mei 2016
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How? 

• Waar liggen kansen?   Samen aan de slag

• Hoe kom je tot succes? Werk vanuit gedragen visie

• Hoe kun je de juiste samenwerkingsverbanden smeden?  Partijen die willen!

• Wat andere voorbeelden:

– Bruishuis, Arnhem

– Ringovenpark, Panningen

– ….

– ….

– ….



Multifunctioneel dus … samenwerken?

• Nieuwe maatschappelijke opgaven zijn op inhoud, beleid en besturing domein overstijgend en vragen 
om gedeelde nieuwe wenkende perspectieven  samenwerken

• Nieuwe maatschappelijke opgaven in het sociale en verzekerde domein vragen ook om nieuwe 
invullingen van vastgoed(concepten)  dus vernieuwd vastgoed

• "Communicatie en vertrouwen opbouwen, dat is écht cruciaal. Door elkaar goed op de hoogte te 
houden kweek je wederzijds vertrouwen, misschien wel de meest bepalende factor voor succesvol 
samenwerken. Why!

• Aanpak
– Afwaarderen?

– Krachten bundelen en pijn verdelen

– Integrale (gebieds)visie ontwikkelen

– Investeer in strategie



Vragen?
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