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hoeft dan niet meer. Wonen is in
Florisberg het uitgangspunt”,
benadrukt Den Ouden. „Zorg is
wel een voorwaarde om er te kun-
nen wonen.” In combinatie met de
woongroepen waar permanent
zorg aanwezig is, is de zorg aan
huis dichtbij.

Appeltaart
In de ontwikkeling van kleinschali-
ge en geclusterde woningen met
zorg vond Amaris een partner in
wooncorporatie Habion. Habion is
van oudsher gespecialiseerd in
woningen voor ouderen en actief
in tachtig gemeenten in Neder-
land. Directeur Peter Boerenfijn:
„Ouderenhuisvesting is enorm
veranderd. Vroeger was er een
bejaardenhuis waar je relatief jong
in ging tot aan overlijden toe. De
overheid betaalde. Als je er plek
kreeg, werd dat moment gevierd
met appeltaart. Nu vinden mensen
het vreselijk als ze naar een ver-
pleeg- of verzorgingshuis moeten,
omdat het thuis niet meer gaat.”
Vastgoedeigenaar Habion kiest
bewust voor het niet slopen van de
’overtollige’ bejaardenhuisgebou-
wen. Boerenfijn: „De echte vergrij-
zing komt nog. Woningen voor
ouderen hebben we straks keihard
nodig. De vraag is: hoe vinden we
die gebouwen opnieuw uit? Hoe
zorgen we ervoor dat het weer leuk
wordt om daar oud te worden? Ik
wil dat ’appeltaartmoment’ terug.”

Een paar oude bomen hebben hun
plekje weten te behouden. Hier
ontstaat de nieuwe Florisberg, op
de plaats van het voormalige woon-
zorgcentrum en vlak naast een oud
wijkje met aanleunwoningen. In
de directiebouwkeet geeft Jan den
Ouden, bestuurder van Amaris
Zorggroep, zijn visie op de ontwik-
kelingen rond wonen en zorg voor
ouderen.
„Het aantal zorgplekken is afge-
bouwd”, schetst Den Ouden de in
2015 veranderde zorgwet en bijbe-
horende financiering. De overheid
stopte in feite het verzorgd wonen
voor ouderen in het klassieke be-
jaardenhuis. Alleen wie een ’zwaar
zorgpakket’ heeft, komt nog in een
verzorgings- of verpleeghuis. De
’nieuwe’ 75-plussers wonen zo lang
mogelijk thuis. Sindsdien zijn veel
van die huizen gesloten, gesloopt
of omgebouwd. Zo maken de 60
klassieke plaatsen in Florisberg nu
plaats voor 3 woongroepen van elk
9 psychogeriatrische ouderen;
mensen met dementie die 24 uurs-
zorg nodig hebben. Plus 20 sociale
huurwoningen voor zorg aan huis,
die Amaris dan levert.

Rollators
„Met die combinatie willen we
flexibel inspelen op zowel de
woonwensen als de zorgbehoefte
van ouderen”, legt Den Ouden uit.
Het zijn dus woningen waar al
rekening is gehouden met bijvoor-
beeld rollators of rolstoelen. Aan-
passingen, die ouderen vaak aan
hun huis moeten doen om er op
latere leeftijd te kunnen blijven
wonen, zijn ’standaard’ in al deze
seniorenwoningen. Dat geeft flexi-
biliteit in wonen en in de zorg, die
met bewoners ’meegroeit’. „En wie
met de jaren meer zorg nodig
heeft, kan hier dan ook blijven
wonen. Verhuizen op hoge leeftijd

Habion experimenteert met ’een
tweede jeugd’ voor deze panden.
En dat is maatwerk, benadrukt
Boerenfijn.
Hij noemt ’t Kampje in Loenen aan
de Vecht als voorbeeld. „Dat ge-
bouw hebben we samen met het
dorp, de gemeente en bewoners,
opnieuw uitgevonden. Zo zou de
bibliotheek gesloten worden, maar
nu stappen de bewoners hun huis
uit en de bieb in, zoals ze graag
wilden. Voor de onderlinge contac-
ten is er ook een gemeenschappelij-
ke keuken.” Het persbericht bij de
open dag in mei repte van ’een
plaats waar ouderen happy ouwer
worden.’
Een aantal panden van Amaris
stamt uit de jaren ’60 en is in de
jaren ’90 al gerenoveerd. Den Ou-
den: „Ook de oude Florisberg was
technisch en functioneel niet meer
van deze tijd.” Vandaar de keuze
voor nieuwbouw. 
Voor Florisberg, dat begin 2018
klaar is, verbonden Amaris en
Habion zich aan elkaar in een
joint-venture. „We zijn samen
eigenaar en dat is best bijzonder.
Zo hebben wij meer zeggenschap
over de ontwikkeling van het ge-
bouw dan wanneer een wooncor-
poratie de ontwikkeling alleen
doet. We brachten de grond ook in.
Tegelijkertijd delen we het risico,
wat de financiering van nieuw-
bouw makkelijker maakt.”
Amaris verhuurt de 27 zorgwonin-
gen aan mensen met een zorgindi-
catie. Habion verhuurt in hetzelfde
gebouw de 20 woningen, waar
Amaris dan zorg aan huis kan
leveren. De kleinschaligheid kent
ook uitdagingen. Florisberg is
bijvoorbeeld te klein om een res-
taurant te kunnen exploiteren. Een
ontmoetings- en activiteitenruimte
voor buurtbewoners komt er wel. 
Boerenfijn loopt tegen bouwwet-
en regelgeving aan die volgens
hem achterloopt op de nieuwe
wonen-met-zorgconcepten. „Een
woning moet bijvoorbeeld een hal
hebben en een zorgappartement
mag juist geen hal hebben. Nu
ouderen thuis meer zorg krijgen, is
dat achterhaald. Of neem de brand-
veiligheid. In verpleeghuizen moet
er een directe koppeling naar de

brandweer zijn, maar in de zelf-
standige woningen in het gebouw
niet. Pas als we vragen of de brand-
weer daarvoor dan ook wil tekenen
dat er in die ruimten dus geen
gekoppelde melders zijn, sluiten ze
die woningen alsnog aan.” 
Den Ouden schat in dat de helft
van de klassieke bejaardenhuizen
in Nederland verdwenen is. „En
toch zijn er geen wachtlijsten voor
zorgplaatsen”, constateert hij. „Wie
vroeger wel een plek kreeg, woont
nu met zorg thuis.” Met als gevolg
tekorten in de wijkverpleging.
„Steeds meer zorg, ook die van
specialisten als ergotherapeuten,
fysiotherapeuten en ouderenge-
neeskundigen, die nu nog in ver-
pleeg- of verzorgingshuizen wer-
ken, zullen aan huis komen.” Hij
schetst een ontwikkeling waarin 24
uur per dag zeven dagen per week
steeds zwaardere thuiszorg ge-
vraagd wordt. 

Een plan van samenwerkende
zorgorganisaties in de regio voor
nachtteams is in de maak. De oude-
rengeneeskundigen zijn gezamen-
lijk bereikbaar. Lokaal werkt het
hier en daar ook al zo met huisart-
sen”, weet de Amaris-bestuurder.
„Onder druk van steeds meer en
steeds langer thuiswonenden ou-
deren die zorg nodig hebben,
neemt de bereidheid tot samenwer-
king onder ’concurrerende’ zorg-
verleners gelukkig toe.”

Trots
Den Ouden vindt het ’wel een
spannende vraag’ hoelang mensen
thuis kunnen blijven wonen.
„Daarin speelt de omgeving, ie-
mands netwerk en mantelzorgers
een grote rol. Ik zie als ik meeloop
met onze zorgteams ook veel een-
zaamheid onder ouderen. Is thuis
oud worden wel de oplossing? Niet
voor iedereen zal dat realistisch of
wenselijk zijn.” Boerenfijn vindt
dat na het nieuwe werken en het
nieuwe autorijden nu het nieuwe
ouder worden maatschappelijk
aandacht moet krijgen. Hij hekelt
de probleembenadering van de
vergrijzing. „We kunnen er ook
trots op zijn. En met elkaar mee-
denken over hoe het wel/ook/an-
ders kan, dat ouder worden.”

Nederland vergrijst. Het Gooi telt over acht jaar 35
tot 40 procent meer 75-plus huishoudens dan in
2015. Hun levensstijl, woonwensen en zorgbehoefte
veranderen. Daar spelen wooncorporaties en
zorginstellingen op in. Zoals in Muiderberg, waar
wooncorporatie Habion en Amaris Zorggroep het
nieuwe Florisberg bouwen: anders wonen met zorg.
En er wordt nog veel meer gebouwd door Gooise
zorgorganisaties. 

Jan den Ouden (Amaris Zorggroep) bij de bouw van Florisberg in Muiderberg. FOTO STUDIO KASTERMANS/BEN DEN OUDEN

’De echte
vergrijzing komt
er nog aan’

Florisberg
voor ’nieuwe’

75-plusser
Miriam Vijge
redactie@gooieneemlander.nl

Muidenberg ✱ Vrachtwagens met
draaiende cementmolen wachten
op hun losbeurt. Overal steigers
waarlangs rode bakstenen muren
verrijzen.

Peter Boerenfijn. 

In voormalig winkelcentrum De
Eemhof komen 24 kleinschalige
woonplekken voor mensen met
dementie. „Die moesten voor-
heen het dorp uit.” In Baarn komt
het nieuwe Schoonoord. Hilver-
sum zit middenin de sloop van
Amaris Zuiderheide. Nieuw Zuid
wordt een mix van vijf apparte-
mentsgebouwen waar je ’gewoon
kunt wonen’, of wonen met zorg
aan huis of in een zorgapparte-
ment voor wie dementie heeft.
Amaris zorgt er voor ’de zorg’. De
kantoren van Vivium bij De
Stichtse Hof in Laren moeten
plaatsmaken voor ook vier nieu-
we woningen voor mensen met
dementie. De locatie Hogewey in
Weesp heeft begin 2018 vier wo-

ningen meer voor 28 mensen met
dementie. Vivium verbouwt ver-
zorgingshuis Torendael in Am-
sterdam Zuid tot een nieuw thuis
voor mensen met dementie. Hil-
verzorg is net gestart met de ver-
bouwing van Zonnehoeve in Hil-
versum, een verpleeghuis voor
130 mensen met dementie. Eind
van het jaar zal naar verwachting
de opfrisbeurt van binnen en van
buiten van de woningen afgerond
zijn. Dan is het expertisecentrum
meer ingericht als een dorp en
voorzien van de nieuwste techno-
logie voor deze specialistische
zorg.

Gooise zorgorganisaties
bouwen volop in regio
Miriam Vijge

Eemnes ✱ Amaris bouwt ook
nieuw in Eemnes, dat volgens de
bestuurde Jan den Ouden ’een
witte vlek is op de zorgkaart van
ouderenhuisvesting’. 

’Eemnes witte
vlek huisvesting
ouderen’ 

ABF Research onderzocht op
verzoek van het Aedes-Actiz
Kenniscentrum Wonen-Zorg
of er straks wel voldoende
huurwoningen voor senioren
van de toekomst beschikbaar
zijn. Het Gooi en Vechtstreek
scoren in Nederland hoog op
vergrijzing en zware mobili-
teitsbeperkingen van 2015 naar
2025. 
In diezelfde periode neemt de
vraag van 75+-huishoudens
naar ’geclusterde ouderenwo-
ningen’, zoals voor mensen
met dementie, toe met 24 tot
28 procent. Het onderzoek is in
april 2017 gepresenteerd.

Hoe willen
we wonen?
De komende jaren groeit het
aantal senioren van 1,5 miljoen
75-plussers in 2020 naar bijna
2,6 miljoen in 2040. 


