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Waarom ben jij in deze workshop?

• …

• …

• …

• …

• …

• …



Wat stond er in de uitnodiging?

• Om in te spelen op de toekomst is het belangrijk om in de toekomst te 
kunnen kijken. Van 18 – 21 september vindt de GLOBAL AGEING NETWORK 
& CURAVIVA Global Ageing Conference 2017 plaats in Montreux, 
Zwitserland. 

• Jan Luursema is één van de deelnemers en vertelt u uit eerste hand de 
belangrijkste trends en ontwikkelingen die besproken zijn tijdens dit 
congres. 

• Gezien zijn ruime ervaring in het zorgvastgoed, maakt hij samen met u de 
vertaalslag naar het Nederlandse zorgvastgoed,  zodat u aan de slag kunt 
met het flexibel inrichten van uw zorgvastgoed...



IAHSA, The Global Ageing Network

• IAHSA = International Association of Homes and Services for the Aging

• Internationale Actiz

• 1x per 2 jaar een ‘wereldcongres’

• Montreux 2017, Aged care: innovation for tomorrow

• > 1.450 deelnemers

• Wereldwijd: Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Australië, USA, Nieuw 
Zeeland, India, Uganda, Canada, Engeland, ….., ….., Nederland (4 
personen)

• Presentaties & Workshops

• Inhoud en Netwerken

http://globalageing.org/

http://globalageing.org/


Onze agenda vandaag

• How should I manage (my) talent  De toekomst

• Repositioning Senior Living  casus Broadmead

• Neubau, Umbau, Erweiterungen  houtbouw

• The future Models of Long Term Care  casus Ontario
– Congres dinner at the casino Montreux

• Evolution of Design for Older People in the UK  nieuwbouw

• Der Beitrag van Bodenbelägen zur Umgebungssicherheit

• Social robots

• Neue Geschäftsmodelle und alte neu denken

• Seven pious sayings

www.congress.curaviva.ch

http://www.congress.curaviva.ch/


How do I manage talent  De Toekomst

• De toekomst is onzeker

– 100 jaar verdubbeling kennis

– 10 jaar verdubbeling kennis

– 24 uur verdubbeling kennis

• Vragen over de toekomst zijn lastig  maar …

• Echter gemiddelden zeggen niets!

– In de zeer veelbelovende prestatiemaatschappij is de stimulans van gemiddelde allround 
deskundigen de hoogste prioriteit geworden. Maar wie bepaalt wat 'normaal' is? We kennen niet 
de uitdagingen die de toekomst zal brengen. Maar we kunnen alleen met hen omgaan als we 
die unieke talenten promoten die in ons allemaal slapen. Het moet de norm zijn om af te wijken 
van de norm. Met andere woorden, we hebben pieken en freaks nodig!

• Verschillen tussen personen geven ruimte en kansen

• Individualiteit, creativiteit, flexibiliteit

• Het vraagt keuzes & ‘totaal denken’

https://de.wikipedia.org/wiki/Markus_Hengstschlager

https://de.wikipedia.org/wiki/Markus_Hengstschl%C3%A4ger


Broadmead  casestudie

• Locatie: Noord-West Amerika, eerste instelling met ‘lifecare contracts’

• Situatie: instelling met omzet $ 40 miljoen en verlies van jaarlijks $ 1 miljoen

• 400 cliënten, oud vastgoed  30 – 40% leegstand

• Analyse gemaakt  de perfecte storm!

– Onverwacht plaatsenverlies;

– Andere vraag van cliënt

– RvT begrijpt business onvoldoende

• Client kiest grotendeels op basis van vastgoed  wie komt wonen?

• Nieuw plannen gemaakt. Eerst een plan met teveel sloop en later een mix. 
Inbreiden van de locatie! Genereren van nieuwe cashcow

www.broadmead.org

http://www.broadmead.org/


Houtbouw

www.renggli.swiss

http://www.renggli.swiss/


Ontario Long Term Care Association

• Ontario  14 miljoen inwoners, 40% van Canadese populatie

• Circa 77.000 verpleeghuisbedden, wachtlijst van 33.000 bedden (137 dagen)

• Van 2,5 jaar naar gemiddeld 1 jaar verblijf (net als in Nederland)

• Veel verouderde locaties (40 jaar oud)

• Veel voorzieningen gaan sluiten (te klein, te oud, te duur, …)

• Druk neemt fors toe

• Oplossingen ‘Long Term Care Plus’

– Ziekenhuisverplaatste zorg

– Zorgpaden

– Thuiszorg

– Vernieuwing

www.oltca.com

http://www.oltca.com/


Designing the future

• Home for life

• Home isn’t a place  it’s a feeling

• Natuur, normaal leven, belevenis

• Veel ruimte

• Inter-generatie

• Buitenkant is ook belangrijk

• Houd altijd rekening met ‘dementie’

• Privé  gemeenschappelijk

• Juiste medewerkers!

www.belong.org.uk

http://www.belong.org.uk/


Diversen

• Der Beitrag van Bodenbelägen zur Umgebungssicherheit

– Door Marin Duske  Ook details zijn belangrijk!

• Social robots

– Unser künftigen begleiter im Alter  Nadine Social Robot 

– Door Nadia Magnenat-Thalmann  zou dit echt komen?

• Neue Geschäftsmodelle und alte neu denken

– Door Werner Widmer, Heike Pollerhoff  Analyse is de basis voor een keuze

• Seven pious sayings (vrome woorden) 

– door Dr. Gottfried Locher, President of the Federation of Swiss Protestant Churches



Excursie PrimeRoche, foundation

http://www.primeroche.ch

http://www.primeroche.ch/


PrimeRoche  verpleeghuis



Vertaling naar Nederland

• De toekomst is onzeker maar …

– Een sterk groeiende groep ouderen;

– Ouderenzorg gericht op kwaliteit van leven;

– Verbonden met de samenleving;

– Budgetten staan onder druk;

• Goed vastgoed is essentieel voor het succes van een organisatie

• Goed vastgoed is gedurfd vastgoed (lange termijn)

• Nederland heeft veel kennis en ervaring ‘in huis’

• Gezocht: creativiteit & ondernemerschap



Enkele voorbeelden

• Combinaties wonen/zorg – onderwijs  Muzerijk, Oss

• Samenwerking onder één dak Hart van Vathorst

• Wonen al dan niet met (zware) zorg  Leyhoeve, Tilburg

• Meergeneratie  Eikpunt, Lent

• Hofjes voor eigentijdse ouderen  Knarrenhof, Zwolle

• Zorgerf Buitenland  Nijkerk

• Verbinden, genieten, ontplooien, leven!  Parkentree, Schiedam

• Hergebruik  Bruishuis, Arnhem

• …

• … en wat ga jij realiseren?

http://www.kcwz.nl/


Vragen?
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http://www.mapalana.nl/

