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Bij FAME stAAt niEt dE
zorgorgAnisAtiE oF hEt gEBouw 

MAAr dE MEns cEntrAAl 
‘I’m gonna live forever’ zingt Irene Cara in de popklassieker ‘Fame’. Het eeuwige leven is 

vooralsnog voor niemand weggelegd, steeds langer leven wel. Dat planontwikkelaar FAME de 
mens centraal zet, zie je terug in de woonprojecten die ouderen onder het motto ‘van verblijf 

naar wonen’ in staat stellen het eigen leven in deze nieuwe woonsituatie voort te zetten. 
Ondanks een intensieve zorgvraag door bijvoorbeeld dementie.

FAME bestaat al sinds 1984, maar heeft 
zichzelf volgens directeur en mede-eigenaar 
Henk Vonk sinds de start als bouwkundig 
architectenbureau diverse malen opnieuw 
uitgevonden. ‘Toen ik in 2002 in de directie 
kwam, was de focus al aan het verschuiven 
van architectuur en bouwmanagement 
naar planontwikkeling. Met de nadruk op 
complexe herstructureringen van bestaande 
multifunctionele gebouwen en gebieden. 
De basis voor ons huidige specialisme, 
woonconcepten voor senioren en mensen 
met een ondersteuningsvraag, is toen al 
gelegd.’

De komst van Anneke Nijhoff als 
‘ontwikkelaar wonen & services’, in 2009, 
onderstreepte de herpositionering van FAME 
als ‘multidisciplinair planontwikkelbedrijf’ 
dat is gespecialiseerd in huisvestings- en 
zorgconcepten voor mensen met een 
(intensieve) ondersteuningsvraag, zoals 
mensen met dementie. ‘Ik wist niet veel van 
projectontwikkeling, maar had wel 25 jaar in 
diverse functies in de zorg en bij corporaties 
gewerkt,’ blikt Nijhoff terug. ‘In die periode 
heb ik vooral geleerd hoe het in mijn ogen 
niet moet. Of het nu om verpleeghuizen of 
verzorgingshuizen ging, ze werden nooit 
gebouwd vanuit de behoeften van ouderen. 

Dat over ‘dementerenden’ werd gesproken, 
zegt genoeg: mensen werden hun aandoening 
en de huisvesting werd daarop afgestemd. Dé 
drive van FAME is om het anders te doen. 
Het instituut staat in onze visie niet langer 
centraal, maar het persoonlijke leven van 
mensen met een ondersteuningsvraag. Van 
zorginstituties vergt dat in de praktijk een 
enorme omschakeling in denken en doen.’

VErklAArt julliE MEnsgErichtE VisiE ook 
dE lEVEnsgrotE Foto’s VAn oudErEn AAn dE 
wAndEn in hEt FAME-kAntoor?
Vonk: ‘Ja. Het zijn foto’s van mensen die 
in onze projecten wonen en die we hebben 
geïnterviewd voor ons FAME Magazine. Die 
‘klantverhalen gaan over het persoonlijke leven 
van mensen en zijn voor ons het uitgangspunt 
voor de projecten die we ontwikkelen.’  
Nijhoff: ‘Als je aan mensen in de zorg  vraagt 
wie er komen te wonen in de woningen 
die we in hun opdracht gaan ontwikkelen, 
antwoorden ze vaak: mensen met indicatie 
ZZP-5 of ZZP-7. Maar dat is alleen een 
systeemduiding. Mijn vraag is dan: maar 
wie zijn het dan? Waar komen ze vandaan? 
Hoe wonen ze nu? Wat vinden ze belangrijk 
bij het wonen, waar houden ze van? En 
het belangrijkste, voor ons: hoe willen ze 
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nu wonen? Als je niet de ziekte maar het 
persoonlijke leven van mensen centraal stelt 
levert dat heel andere woonconcepten op dan 
we in de zorg gewend zijn.’

sluit julliE VisiE op zorgVAstgoEd, diE julliE 
‘VAn VErBlijF nAAr wonEn’ noEMEn, AAn Bij dE 
huidigE tijdgEEst En wEt- En rEgElgEVing?
Vonk: ‘Ja. Wat we met onze concepten 
‘Wonen met een Plus’, ‘Beschermd Wonen’ 
en ‘Geriatrische Revalidatie’ doen, is een 
mensgericht alternatief bieden voor de 
bestaande verpleeghuizen. De geschiedenis 
daarvan gaat in Nederland terug tot de jaren 
zeventig van de vorige eeuw. We zijn toen 
ziekenhuizen gaan gebruiken om daar mensen 
te laten wonen. Zes mensen op een slaapzaal, 
een algemene ruimte voor de dagbesteding 
en gedeeld sanitair. In de loop van de jaren 
is er weliswaar veel verbeterd, maar de 
zorglogistiek is altijd voorop blijven staan. 
Wij zijn begonnen het persoonlijke leven van 
mensen centraal te stellen, vanuit de vraag 
wat de zorgorganisatie kan doen om bewoners 
en hun netwerk te ondersteunen. Voor de 
huisvesting leverde dat in de eerste plaats een 
eigen volwaardig appartement op. Zodanig 
ingericht dat het geschikt is voor intensieve 
zorg. Mensen kunnen op eigen gelegenheid 
het appartement verlaten om anderen te 

ontmoeten in bijvoorbeeld een buurtkamer. 
Dat was destijds bijna revolutionair.’
Nijhoff: ‘Mijn vurige wens voor de toekomst 
is dat nu, het ‘doelgroepenbeleid’ in de zorg 
zijn langste tijd gehad heeft. Wat FAME 
doet sluit aan bij de huidige tijdsgeest en het 
huidige beleid dat onder andere gericht is 
op de extramuralisering en transitie van de 
langdurige zorg en het scheiden van wonen en 
zorg. ‘In zorgvastgoed kan je niet wonen’ heb 
ik wel eens gezegd, vrij naar Jan Schaefer. Je 
hebt ‘zorg’ en je hebt ‘vastgoed’ en dat komt 
samen in inclusieve wijken, met een grote 
differentiatie aan woningen en mensen.’
Vonk: ‘Die FAME-visie zie je terug in alles wat 
we ontwikkelen. Als een belegger ons vraagt 
om een wijkwinkelcentrum te herontwikkelen, 
doen we altijd eerst een paar stappen terug. 
Dat winkelcentrum maakt deel uit van de 
leefomgeving van alle mensen in die wijk. 
Inherent aan onze integrale aanpak is dat we 
met hen in gesprek gaan. Wat missen ze nog 
in hun wijk? Welke winkels, woonproducten 
en voorzieningen kunnen dankzij de 
herontwikkeling worden toegevoegd aan het 
winkelcentrum?’
Nijhoff: ‘Dat gaat soms om verrassend basale 
zaken. Het ontbreken van openbare toiletten 
kan voor ouderen bijvoorbeeld een reden zijn 
om een winkelcentrum links te laten liggen.’

‘ Wat We met onze concepten ‘Wonen met een plus’, 
‘Beschermd Wonen’ en ‘Geriatrische revalidatie’ 
doen, is een mensGericht alternatief Bieden voor 
de Bestaande verpleeGhuizen’

Van Lenthof Nuenen, 31 appartementen voor mensen met een intensieve 

zorgvraag in het historische centrum van Nuenen. (Savant Zorg)
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Veldhuislocatie 

Apeldoorn, 84 ap-

partementen voor 

mensen met een 

intensieve zorgvraag 

aan de kanaaloevers 

van Apeldoorn. Eerste 

grootschalige pas-

siefhuis in Nederland 

en winnaar passief 

bouwen award 2019. 

(KleinGeluk / Syntrus 

Achmea Real Estate 

& Finance)

Meerstaete Wijchen, 27 appartementen voor mensen met een intensieve zorgvraag 

in het centrum van Wijchen. (ZZG Zorggroep)
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EVEn tErug nAAr dE zorg: rEAgErEn
institutiEs niEt AFwErEnd op julliE VisiE 
dAt hEt op huisVEstingsgEBiEd hElEMAAl 
AndErs MoEt?
Vonk: ‘Tja, dat is inherent aan onze 
fundamentele keuze om een visiegedreven 
ontwikkelbedrijf te zijn. We komen soms wel 
klanten tegen die vinden dat een ‘demente 
bejaarde’ bijvoorbeeld geen eigen sanitair 
nodig heeft omdat hij toch geen besef meer 
heeft van zijn omgeving. Dat staat inderdaad 
heel erg ver van onze overtuigingen af. En 
dat soort projecten ontwikkelen we dan ook 
niet. Maar onze visie sluit heel goed aan 
op de tijdsgeest van positieve gezondheid, 
een sociale benadering van dementie en het 
kwaliteitskader voor de gezondheidzorg. 
Het aantal klanten dat geïnteresseerd is in 
onze visie en concepten neemt al jaren sterk 
toe. We groeien jaarlijks met tien tot vijftien 
procent, dankzij opdrachtgevers die het niet 
bij één project laten maar samen met ons een 
meerjaren-portefeuillestrategie ten uitvoer 
brengen. We zijn partners van elkaar, die 
kennis niet verkopen maar met elkaar delen.’
Nijhoff: ‘De reden voor mij om naar FAME 
over te stappen, was dat ik voelde dat 
het verhaal klopte. Natuurlijk is het een 
commercieel bedrijf, maar onze visie op zorg 
en vastgoed is geen verkooppraatje maar een 
eerlijk, integer verhaal. Daar doen we geen 
concessies aan en inderdaad, zeker de eerste 
jaren heeft dat wel eens een klant of opdracht 

gekost. Maar het heeft ons ook klanten als 
ZZG zorggroep opgeleverd, die van meet 
af aan zei: zo moet het, we gaan er voor, 
samen met jullie. We hebben met ZZG een 
programmateam ‘Innovatie, wonen en zorg’ 
in het leven geroepen dat zowel de huisvesting 
als de organisatie een nieuwe impuls heeft 
gegeven, die tot op de dag van vandaag 
doorwerkt.’
Vonk: ‘Die ‘klantverhalen’ waar ik het net 
over had maak ik zelf. Iedere keer als ik een 
gesprek heb gehad, denk ik: daar doen we 
het voor.’ Hij draait zich met bureaustoel en 
al om en wijst naar één van de portretten aan 
de wand achter hem. ‘Dat is Jan van Swam, 
een man met dementie die eerst wegkwijnde 
in een traditioneel verpleeghuis en later zijn 
levensritme hervond in een van de projecten 
die we in Nijmegen gerealiseerd hebben. Ik 
interviewde zijn zoon Theo, die vertelde dat 
zijn vader de kok was geweest van Koningin 
Juliana. Iedere keer als ik die foto zie denk ik 
niet ‘dat is een demente man’, maar ‘dat was 
de kok van de Koningin’.’
Nijhoff: ‘Door onze klanten op die manier te 
vereeuwigen, onderstrepen we dat het ons niet 
om ziektes of gebouwen, maar om mensen 
met een eigen verhaal gaat. Ook als ze de pech 
hebben dat ze intensieve zorg nodig hebben. 
En dat heeft veel invloed op de manier waarop 
we huisvesting voor hen maken.’ Lachend: ‘Ze 
kijken voor altijd over onze schouders mee. In 
zekere zin is dat een geruststellende gedachte.’ ■

impact corona:

Nijhoff: 

‘Natuurlijk heeft 

de coronacrisis 

impact op wat 

wij doen, maar 

vooral indirect. 

We gaan door 

op de ingeslagen 

weg, in een 

markt die minder 

conjunctuur-

gevoelig maar 

wel volop in 

beweging is. In 

dat verband wil ik 

ook vergrijzing en 

de afname van de 

beroepsbevolking 

noemen, als 

meer structurele 

ontwikkelingen 

waar we op moeten 

anticiperen.’

Vonk: ‘In de 

wetenschap dat 

het aantal mensen 

met een zorgvraag 

exceptioneel 

stijgt en dat er 

een enorme 

nieuwbouw- en 

herontwikkelings-

opgave is, is dé 

uitdaging voor 

FAME vooral om 

huisvestings- en 

zorgconcepten te 

blijven ontwikkelen 

waar beleggers en 

corporaties in willen 

investeren.’

passie voor:

Vonk: ‘Met een 

team van gedreven 

mensen goede 

ideeën bedenken 

en ook realiseren.’ 

Nijhoff: ‘Het 

verschil maken. Er 

toe doen.’

mijn verBorGen 

talent:

Nijhoff: ‘Heb ik niet. 

Van huis uit heb ik 

meegekregen dat je 

moet woekeren met 

je talenten.’

Vonk: ‘poeh. Heb 

ik een verborgen 

talent, Anneke?’

Nijhoff: ‘Als 

Henk ergens in 

gelooft, gaat hij er 

onvoorwaardelijk 

voor. Dat heeft 

hij met FAME 

bewezen.’

Vonk: ‘Anneke’s 

talent is dat ze altijd 

voor de inhoud 

gaat. gedreven, 

vasthoudend en 

altijd met oudere en 

kwetsbare mensen 

op het netvlies.’

de ultieme 

ontspanninG:

Nijhoff: ‘sociale 

interactie en mijn 

huis en tuin aan 

een rivierdijk in de 

Betuwe. Ik ben een 

buitenmens.’ 

Vonk: ‘Ik ben altijd 

bezig, kan niet zo 

goed stilzitten. Als 

me dat lukt, heel 

af en toe, luister 

ik naar klassieke 

muziek.’

leukste stad:

Vonk: ‘parijs. Het 

was de eerste 

wereldstad waar ik 

als tiener met een 

vriend naar toe 

ging. Het gevoel 

van vrijheid dat ik 

toen had, ervaar ik 

nog steeds als ik er 

kom.’

Nijhoff: ‘Maastricht. 

En de Limburgse 

omgeving. Het is 

altijd vakantie en 

feest als ik daar 

ben.’

Juliana Nijmegen, 32 appartemen-

ten voor mensen met een intensieve 

zorgvraag in Nijmegen-Oost. 

(ZZG Zorggroep / Talis Nijmegen)
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Herstelcentrum Dekkerswald Groesbeek, 120 suites voor geriatrische 

revalidatie en herstelzorg, receptie, grand café, restaurant, oefen- en 

dagbestedingsruimten. (ZZG Zorggroep)

‘ natuurlijk is fame een 
commercieel Bedrijf, maar 
onze visie op zorG en vastGoed 
is Geen verkooppraatje maar 
een eerlijk, inteGer verhaal’
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