
Maatschappelijk Vastgoed

• Jan Luursema – MaPaLaNa

• Henk Jan Bunschoten – Accolade Sprank



• Waarom bent u in deze workshop?

• Wat ervaringen delen

• Een project: Buitengewoon Zorgzaam, Amersfoort

• Multifunctioneel Zorgvastgoed 

• Samenwerken

• Wvttk

Agenda

http://www.bzzzonder.nl/


• ….

• ….

• ….

Waarom bent u hier?

Hart van Vathorst: vernieuwende samenwerking onder één dak
Het is een initiatief ván en voor de bewoners van Amersfoort-Vathorst. Een 
plek met huisvesting voor twee zorginstellingen (Accolade & Sprank), een 
kerk en een kindercentrum met dagelijkse openstelling en beschikbaarheid 
van diensten en vrijwilligers voor de hele wijk. In plaats van diverse losse 
ontwikkelingen is er één gezamenlijke ontwikkeling gedaan. Gevolg hiervan is 
een sociaal, ruimtelijk en financieel voordeel doordat er gebruik gemaakt 
wordt van elkaars personele en facilitaire capaciteiten. Hoe is dit tot stand 
gekomen? Hoe is de vernieuwende samenwerking gerealiseerd? Wat zijn nu 
de ervaringen? Henk Jan Bunschoten (Hartmanager Zorg) en Jan Luursema 
(MaPaLaNa) gaan met u in gesprek over gekozen woonconcepten en 
samenwerkingsvormen. Enkele bewoners vertellen over hun persoonlijke 
ervaringen.



Multifunctioneel, onder één dak

Uniek in Nederland: kerk, kindercentrum, ouderen- en 

gehandicaptenzorg, tandarts, …..

http://www.bzzzonder.nl/


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



• 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!





Voor en door de wijk

Wijkgenoten ontmoeten elkaar in de centrale hal:  

Ruilen en samen klussen

Stilteruimte

Jeugdsoos

Kapper



De bewoners - gebruikers

Julian

“Ik help mee in de 

bediening in het 

restaurant.’’

Dineke

“Mijn 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 

in Vathorst te wonen. 

Lekker mijn eigen 

huisje.”

Predikant: Joost

“Dit is een ideaal typisch product van de 

participatiesamenleving”







BG



1e Verdieping



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

• De Pol, Nijkerk

• Ringovenpark, Panningen

• Sterrenberg, Huis ter Heide

• Het Dorp, Arnhem

• Liebenau, Mehrgenerationenhaüser



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!



MaPaLaNa
Jan Luursema

Jan.luursema@mapalana.nl
Mobiel : 0653 178681
www.mapalana.nl

Accolade Sprank
Henk Jan Bunschoten

HBunschoten@accoladezorg.nl
http://www.hartvanvathorst.nl/
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