
Passende huisvesting voor ouderen
• wat we willen 
• wat we doen
• hoe we het doen

Karin Leferink
Raad van Bestuur



1000 verpleeghuis plaatsen
120 revalidatie plaatsen
In 5 gemeenten wijkverpleging
> 3.600 cliënten 
> 2.800 medewerkers
> 2.000 vrijwilligers
> € 120 miljoen





OVERZICHT HUIDIGE LOCATIES | GEMEENTE KAMPEN

• Myosotis • Maarlenhof • De Vijverhof

• De Amandelboom • Margaretha



OVERZICHT HUIDIGE LOCATIES | GEMEENTE ZWARTEWATERLAND

• De Hazelaar • De Meente • De Schans



OVERZICHT HUIDIGE LOCATIES | GEMEENTE ZWOLLE

• Werkeren • Anna Heerkens • Wilhelmina van Sonsbeeck

• Nieuwe Haven • Revalidatiecentrum • Theodora Vos de Wael



• Aantal ouderen neemt toe 

• Aantal zeer ouderen neemt toe

• Verpleeghuis is een negatieve keuze

• Aantal plaatsen verpleeghuis worden (nog?)                                                                                                   

niet uitgebreid

• Aantal mantelzorgers neemt af

• …….. etc.

DE REALITEIT VAN 2022



Wonen bij IJsselheem

• Bij IJsselheem is het fijn wonen voor kwetsbare ouderen met een intensieve

zorgvraag. De bewoners houden zo veel als mogelijk eigen regie. Iedereen

heeft een eigen studio of appartement met een eigen badkamer. De woning

geeft voldoende mogelijkheden voor privacy en het inrichten van een

eigen woonplek. Er is voldoende ruimte in de woning om bezoek te

ontvangen en om zelf koffie of thee te zetten.

• Om een betekenisvolle invulling en structuur aan de dag te geven zijn er

centraal gelegen ontmoetingsruimten met verschillende functies (b.v.

keuken/eetkamer, werkruimte, woon/muziekkamer, grandcafé/restaurant) en

in verschillende sferen. Vanuit de centrale ontmoetingsruimten is er

zelfstandig toegang tot buiten middels een terras of royaal balkon.

• IJsselheem legt bij de huisvesting niet meer de nadruk op doelgroepen

maar op zo gewoon mogelijk wonen. Mensen met een somatische of een

psychogeriatrische zorgvraag wonen met elkaar. Er zijn centraal gelegen

ontmoetingsruimten waarin bewoners samen met de medewerkers invulling

geven aan een betekenisvolle dag.

HERNIEUWDE HUISVESTINGSVISIE
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HERONTWIKKELING OUD SCHOOLGEBOUW

HBS KAMPEN

Hoe het allemaal begon… 

• Eind 2017 komt Investeerder Amvest

met een plan voor de HBS

• Weerstand – ook vanuit bestuurder 

IJsselheem

• Amvest komt er financieel niet

• Gemeente doet  begin 2019 alsnog 

beroep op IJsselheem



HERONTWIKKELING OUD SCHOOLGEBOUW

Wat volgt?

• Eigen twijfel – we denken niet dat het wat 

wordt, maar we gaan het onderzoeken

• Enige kans – een andere bouwkavel of pand 

komt in de komende vijf jaar nog zomaar niet 

vrij

• Verplicht aan onze stand – want vorige 

bestuurder heeft nogal stampij gemaakt

• Onderzoek opgestart

HBS KAMPEN



HERONTWIKKELING OUD SCHOOLGEBOUW

Uitgangspunten en risico analyse 

• Het moet zowel qua zorg als vastgoed 

rendabel zijn

• Als we het doen moet het duurzaam

• Het gebouw moet hierna weer een 

eeuw mee

• Kunnen we het alleen?

• Hoe is de fundatie?

• Wat is als het waterpeil van de IJssel 6 

meter stijgt…

HBS KAMPEN



HERONTWIKKELING OUD SCHOOLGEBOUW

Beren en kraaienpoten op de weg 

• Taxatie waarde negatief → ingewikkeld voor 

de gemeente

• Opportunistische partijen melden zich

• Maanden vertraging omdat onrealistische 

aanbiedingen gemeenteraad verleiden

• Gemeentepolitieke verhoudingen

• Fundatie, vroeger liep er water onderdoor

• Monumentencommissie 

• Interne organisatie

HBS KAMPEN



HERONTWIKKELING OUD SCHOOLGEBOUW

Proces daarna

• Alle risico’s in beeld

• Effect op eigen organisatie

• September 2021 goedkeuring besluit 

RvT

• Aankoopovereenkomst, 

Aanneemovereenkomst en 

Financieringsplan december 2021 

gereed

• Aanvraag omgevingsvergunning loopt

• Start bouw zomer 2022

HBS KAMPEN



HERONTWIKKELING OUD SCHOOLGEBOUW

Kengetallen

• Bouwprijs > 14 miljoen

• Bouwtermijn > 1,5 jaar

• Financiering voor ca. 50%, rest EV, 

exploitatie en subsidies

HBS KAMPEN



HERONTWIKKELING OUD SCHOOLGEBOUW

Resultaat

• Energieneutraal monumentaal pand

• 44 appartementen rolstoeltoegankelijk

• 16 appartementen voor mobiele cliënten

• Sociale huur en vrije huur door elkaar

• Woonzorgconcept is co-creatie 

gerealiseerd

• Omwonenden zijn betrokken en 

ambassadeur

HBS KAMPEN



HERONTWIKKELING OUD SCHOOLGEBOUW

Ondertussen

• Uitspraak Raad van State, vertraging ligt 

op de loer

• Bouwprijsstijgingen met aannemer zijn 

afgekocht, maar…

• Arbeidsmarkt

HBS KAMPEN



SAMENVATTING

Eigen regie – zelfstandigheid en privacy

Doorgaan met leven 

Systeem en familie participatie

Belasting professionals

Kosten professionals

Kosten technologie en hulpmiddelen

Kosten passende huisvesting

Total cost



VERPLEEGHUIS VAN DE TOEKOMST

4

Vivian Broex neemt u mee



ER ZIT EEN 
VERHAAL

IN ELK MENS

Woonzorgconcern
IJsselheem

www.ijsselheem.nl


