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DHS Development Senioren:
alleS uit De kaSt voor een leefbare 

StaD voor Senioren

meneer eSvelD, wie bent u en wat Doet u?
‘Ik ben zelf eigenlijk altijd juwelier geweest met 
een aantal eigen juwelierszaken in Amsterdam 
én een fascinatie voor de vastgoedmarkt. 
Jarenlang was ik betrokken bij verschillende 
vastgoedtransacties. Nu ik zelf ‘senior’ ben, zie 
ik om mij heen de problematiek rondom het 
vastzitten van het geld van senioren in stenen. 
Wat in waarde wel gestegen is, maar niet liquide 
blijkt. Ik kreeg het idee om dit geld, met DHS 
Development Senioren B.V., liquide te maken.’

Hoe Doet u Dat: gelD van Senioren in Stenen 
liquiDe maken? 
‘Wij kopen vastgoed van senioren aan tegen 
een prijs minus een korting van tien procent 
op de taxatiewaarde. De woning, die vaak 
aan achterstallig onderhoud onderhevig is, 
moderniseren en verduurzamen we. De senior 
huurt zijn woning vervolgens terug tegen een 
prijs die ver onder de reguliere huurprijzen ligt. 
Op die manier beschikt men dus weer over de 
liquide middelen die voorheen in het vastgoed 
vastzaten.’ 

maar Dat iS nog niet alleS tocH?
‘Klopt, met DHS Development Senioren B.V. 
gaan we nog een stapje verder. Wij bieden 
onze nieuwe huurders tevens de mogelijkheid 
om zorg in te kopen tegen kostprijs. Daarmee 
haken we aan op het programma ‘Langer 
Thuis’ van De Rijksoverheid. Dit om ouderen 
in hun vertrouwde omgeving zelfstandig oud 
te laten worden, mét een goede kwaliteit van 
leven. Daarmee creëren we een win-winsituatie 
voor alle betrokken partijen.’

waar komt Die liefDe voor De 
vaStgoeDmarkt vanDaan? 
‘Als Amsterdammer zag ik de stad door de 
jaren heen flink veranderen. Verschillende 
randwijken, zoals Osdorp, later Buitenveldert 
en recentelijk IJburg, zag ik in rap tempo 
ontwikkelen. En ik zag gebieden zoals 
Almere, dat in 1975 ontstond, uitgroeien 
tot steden op zich. De snelheid waarin die 
gebieden groeien, de waardeontwikkeling 
en de technieken die men hanteert om die 
groei mogelijk te maken, fascineren mij. 

DHS Development is specialist in het tijdelijk verhuren en beheren van woonruimte voor 
eigenaren en levert exclusief maatwerk op het gebied van huisvestingsaanvragen voor 
bedrijven, studenten, expats en... sinds kort ook senioren. DHS Development Senioren 

B.V. maakt zich sterk voor een leefbare stad voor senioren. Dhr. R. Esveld van
DHS Development Senioren B.V. vertelt.
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Natuurlijk kent deze markt ook moeilijke 
tijden, maar wanneer je een grafiek met 
waardeontwikkeling over een langere periode 
bekijkt, zie je dat de waarde van woningen 
altijd weer bijtrekt. Op de lange termijn zijn 
woningen dus dé ideale investering.’ 

Hoe HouDen we De SteDen leefbaar voor 
Senioren?
‘Op het gebied van wonen voor ouderen, 
waarbij zelfvoorziening belangrijk is, staat 
Nederland voor een aantal grote uitdagingen. 
Ouderen willen zo lang mogelijk op zichzelf 
blijven wonen. Daarbij kunnen en willen zij 
steeds meer betalen voor ondersteuning en 
zorg. Dat betekent: een toenemende vraag 
voor meer woningen geschikt voor ouderen, 
ook als ze minder mobiel worden, dus mét 
goede voorzieningen. Dit vergt een visie 
die gericht is op wonen, bereikbaarheid, 
zorg en het welzijn van ouderen. Omdat 
de leefwereld van deze ouderen beperkter 
wordt, moeten we voorziening in de buurt, 
het woonblok of aan huis beschikbaar 
maken. Denk bijvoorbeeld aan woningen 
met zorgvoorzieningen en het gebruik van 
technische hulpmiddelen zoals domotica. 
Maar ook aan een betere toegankelijkheid van 
noodzakelijke (zorg)voorzieningen, zoals een 
apotheek op rolatorafstand.’

welke integrale aanpak iS Daarvoor noDig? 
‘In dit proces is samenwerking en interactie 
tussen gemeente, stadsontwikkeling, 
wooncorporaties, vastgoedontwikkelaars en 
natuurlijk de senioren zelf essentieel. Wij 
moeten heel goed luisteren naar hun wensen.’

met welke iDeeën Dragen jullie concreet 
bij aan De leefbaarHeiD van SteDen voor 
ouDeren? 
‘Met DHS Development Senioren B.V. 
dragen wij op drie concrete manieren 
ons steentje bij. We bieden een financiële 
oplossing door het aankopen en goedkoop 
verhuren van de woning van de senior. 
We bieden een duurzame oplossing door 

de woning beter te isoleren en andere 
voorzieningen aan te brengen. En we bieden 
een sociale oplossing met het aanbod van een 
praktisch ontzorgpakket. Daarnaast zetten 
we ons in voor betere voorzieningen in de 
buurt. Zo bekijken we, in samenwerking 
met zorgorganisaties, de zorgbehoeftes 
van de bewoners en de mogelijkheden van 
zorgafname.’

Hoe gaat DHS Development Senioren b.v. Dit 
realiSeren?
‘Deze aanpak is enorm kapitaalintensief. 
Daarom willen we geld aantrekken van 
particuliere investeerders. Dit moet voor de 
beleggers en de bewoners een win-win situatie 
opleveren. Hoe hoger het volume van de aan 
te kopen woningen en de verduurzaming 
ervan, hoe meer invloed we kunnen 
uitoefenen op het beleid van de gemeente en 
overige instanties.’

blik op De toekomSt:
“Binnenkort wordt het voor beleggers 
mogelijk om certificaten van aandelen in 
DHS Development Senioren B.V. te kopen. 
Met dit extra kapitaal kopen wij woningen 
van senioren aan die passen binnen de 
doelstellingen van DHS. Een mooie vicieuze 
cirkel.’ ■
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