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‘Veranderend zorglandschap vraagt om 
 vernieuwende verbinders’
Het zorglandschap in Nederland verandert in hoog tempo. De scheiding van zorg en wonen stelt niet alleen zorginstellingen voor 

 uitdagingen, maar ook woningcorporaties en gemeenten. Hendriks Coppelmans, al sinds jaar en dag actief in het zorgsegment, volgt de 

ontwikkelingen op de voet. Wat betekenen ze voor ons? En hoe kunnen wij zorgorganisaties en spelers in zorgvastgoed in de toekomst 

optimaal van dienst zijn?

Om deze vragen te beantwoorden en de strategie voor de toekomst te 

bepalen, startten we een onderzoek. Hiervoor werd de samenwerking 

gezocht met een specialist: Brenda Meusen, gezondheidsweten-

schapper en master of real estate. Zij bracht het afgelopen halfjaar de 

ontwikkelingen in kaart en zette die af tegen de missie, visie en 

kwaliteiten van Hendriks Coppelmans. Ook bezocht ze een aantal van 

onze relaties in de zorg. Daarbij is alle aandacht gericht op de sector 

‘care’, waarin het draait om (langdurige) zorg voor bijvoorbeeld 

gehandicapten en ouderen.  

Omgevingsanalyse
Brenda bracht allereerst de omgeving in beeld; alle ontwikkelingen die 

effect hebben op het zorgvastgoed. Hiervoor gebruikte ze de DESTEP-

analyse, een model dat helpt om belangrijke macro-economische 

factoren in kaart te brengen. “De politiek heeft veel invloed met onder 

andere de scheiding van wonen en zorg”, stelt ze. “De cliënt is voortaan 

veelal zelf verantwoordelijk voor woonruimte, en niet meer de zorg-

instelling. Dit heeft grote impact op bedrijven die nu voor zorginstellingen 

vastgoed bouwen en onderhouden. En zo zijn er nog meer politieke 

ontwikkelingen die van belang zijn. Zoals de grote groep mensen met een 

diversiteit aan aandoeningen die via de Wmo in het reguliere wooncircuit 

terechtkomt. Er komt een enorme golf aan veranderingen op ons af.” 

Duurzaamheid
Door de scheiding van wonen en zorg en de overgang van verzorgings-

staat naar participatiesamenleving, zou je haast vergeten dat er ook op het 

gebied van duurzaamheid grote uitdagingen liggen. “De wetgeving over de 

energieprestatie van gebouwen staat voor de deur, maar in de zorg is men 

daar nog niet zo mee bezig”, aldus Brenda. “Terwijl er instellingen zijn die 

heel veel vastgoed bezitten, onder andere in de gehandicaptenzorg. Ook 

de vergrijzing is een issue. Meer mensen blijven langer zelfstandig wonen 

en hebben daarbij natuurlijk ook vaker zorg aan huis nodig.”

Verder kijken dan vastgoed
Duidelijk is dat de verantwoordelijkheid voor vastgoed niet meer bij één 

partij ligt. Brenda: “Het gaat om het samenspel tussen zorg- en 

hulpvragers, gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen. En 

beleggers, want ook die spelen inmiddels een rol van betekenis in deze 

markt. Al die partijen hebben hun eigen vragen en belangen. Tegelijkertijd 

trekken vooral zorginstellingen, de traditionele vastgoedopdrachtgevers, 

zich terug en leggen zij meer vragen en verantwoordelijkheden neer bij 

corporaties en marktpartijen. Technisch vakmanschap is niet meer het 

onderscheidend vermogen, al weten we dat natuurlijk allang. Mens-

gericht meedenken, vernieuwende verbindingen leggen en verder kijken 

dan vastgoed alleen: daar gaat het om.”

Nieuwe combinaties
Brenda concludeert in haar onderzoek dat die rol van vernieuwend 

verbinder Hendriks Coppelmans op het lijf geschreven is. “Wonen draait 

hier niet om stenen, maar vooral om mensen en hun leefomgeving”, 

verduidelijkt ze. “Van ontwikkeling en bouw tot service en onderhoud:  

in alle geledingen van de organisatie voel ik dezelfde oprechte overtuiging 

dat iedereen recht heeft op geweldig wonen. Niet voor niets vervult de 

organisatie al vaak een coördinerende rol tussen woningcorporaties en 

zorginstellingen. Ik heb gemerkt dat er binnen dit maatschappelijke 

speelveld grote behoefte is aan deskundige partijen die over de grenzen 

van de eigen corebusiness heen kijken.” Directeur Bart Hendriks kan zich 

daarin vinden: “Wij zijn zo’n partij. We hebben niet alleen een passende 

grondhouding, maar ook de juiste tools en concepten. Nu is het moment 

daar om dit integraal te gaan inzetten voor onze opdrachtgevers en hun 

bewoners.”  

De scheiding van wonen en zorg brengt 

grote veranderingen met zich mee.   

Bewoners van de Vogelbuurt in Boxmeer maken zich op voor groot 

onderhoud aan hun woning. Bepaald geen kleinigheid, want bijna 

iedere ruimte in huis wordt onder handen genomen. Dit vraagt om 

zeer goede communicatie, en dus om inzicht in de wensen en 

zorgen van bewoners. Waar zien zij het meest tegenop? En hoe 

bereiden zij zich voor? We gaan in gesprek met Gerdie Alards, Hans 

Sanders, Melek Krowers en Zeliha van Hoorn.  

Gastvrouw Gerdie woont al sinds 1987 op dit adres. Hans woont twee 

deuren verder samen met zijn vrouw, al vanaf 1993. Verderop in de straat 

wonen Melek en Zeliha sinds drie jaar samen. Bij hen is de renovatie al 

van start gegaan. “Vooral voor Melek is het best heftig”, vertelt Zeliha. 

“Zij werkt in ploegen en is vandaag uit de nachtdienst gekomen. Na het 

werk is ze een paar uurtjes bij mijn zus gaan slapen.”

Bewonersbegeleiding
Aan tafel zit ook Ageet Reith, bewonersbegeleidster van Hendriks 

Coppelmans. Zij biedt extra ondersteuning aan de bewoners die hier 

behoefte aan hebben. Melek heeft dat niet nodig, maar geeft toe dat het 

best heftig is, zo’n renovatie. “Toen we alle spullen moesten inpakken, 

was ik niet te genieten. Maar ik ben wel blij met de opknapbeurt. Het 

werd ook tijd.” Hans is het daar roerend mee eens en maakt zich geen 

zorgen. “Het is niet prettig, maar we krijgen er iets moois voor terug.” 

Welkom bij familie
Gerdie wacht rustig af wat er allemaal gaat gebeuren, maar vindt het wel 

spannend. “Er komt best veel bij kijken. Mijn jongste dochter van 20 

woont nog thuis en zij ziet er best wel tegenop. We moeten al onze 

spullen inpakken en ook voor de hond moeten we natuurlijk wat regelen. 

Maar het komt vast goed. Gelukkig wonen mijn zus en mijn oudste 

dochter vlakbij. Daar zijn we altijd welkom tijdens de renovatie.”

Modelwoning 
In de buurt is een modelwoning ingericht. Buurtbewoners kunnen hier 

douchen, tv-kijken of gewoon even bijkomen. Melek en Zeliha maken er 

geen gebruik van. “Wij vinden het niet zo’n prettig idee dat iedereen daar 

doucht”, zegt Zeliha. “Wij doen dat liever bij familie in de buurt.” Eten 

doen ze nu wat vaker buiten de deur. “En we hebben van Hendriks 

Coppelmans een noodkeukenblokje gekregen.” Hans heeft de partypan 

al klaar staan. “En mijn vrouw neemt een kookplaat van het werk mee.”

Geduld en begrip 
Hoe ervaren de bewoners de begeleiding van Hendriks Coppelmans tot 

nu toe? “Erg goed”, zegt Zeliha. “Rini, de uitvoerder, rent zich rot voor 

iedereen in de buurt. We hebben zijn mobiele nummer en kunnen hem de 

hele dag bellen.” Ook Gerdie is blij met de begeleiding die ze krijgt.  

“Mijn man is vorig jaar overleden. Tien jaar geleden is de complete 

badkamer aangepast vanwege zijn ziekte. Het is best emotioneel om nu 

de badkamer opnieuw te laten aanpassen. Vooral mijn dochter heeft het 

er moeilijk mee. Rini voelde dat heel goed aan bij de warme opname. Hij 

toonde begrip en nam echt de tijd voor ons.”

Inloopmiddag
De inloopmiddag is door het viertal als heel nuttig ervaren. “De gesprekken 

die daar zijn gevoerd, hebben zelfs nog tot verbeteringen in de woningen 

geleid”, vertelt Gerdie. “Nu zijn bepaalde oplossingen net even logischer.” 

En wat vinden ze van de Buurtinformatiekrant die Hendriks Coppelmans 

speciaal voor dit project heeft gemaakt? “Die moet ik nog lezen”, zegt 

Hans. “Door de inloopmiddag, de warme opname en het informatieboekje 

zijn we al heel goed geïnformeerd.” Melek knikt. “En als ze eenmaal bij je 

bezig zijn, krijg je nog een dagplanning. De kleuren geven aan hoeveel 

overlast je kunt verwachten. Zo weet je vooraf waar je aan toe bent.”  

‘Het is een paar weken afzien, 
maar we krijgen er veel voor terug’

Gerdie Alards, Melek Krowers, Zeliha van Hoorn, Ageet Reith (bewonersbegeleidster) 

en Hans Sanders (v.l.n.r.) bespreken hun verwachtingen. 

In opdracht van Mooiland verzorgen wij het groot onderhoud aan 

tachtig woningen en twaalf appartementen in Boxmeer. Het gaat 

om binnen- en buitenwerkzaamheden: van schilderwerk en 

energetische maatregelen tot en met vervanging van keuken, 

badkamer en toilet. Wij verzorgen ook de complete bewoners-

communicatie en sociale begeleiding. Het project loopt van april 

tot medio september 2016.   
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