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ZenZo Maatschappelijk Vastgoed
Maakt Verbinding 

Michiel Wijnen en Gert van Uffelen stonden in 2010 
aan de basis van Zenzo en hebben, afgaande op het 
interview, tien jaar later nog niets van hun gedrevenheid 
en passie verloren. ‘We hebben geen bouwkundige 
achtergrond,’ vertelt Wijnen. ‘Daar ligt onze kracht 
niet. We hebben in de loop der jaren een aantal goede 
architecten om ons heen verzameld. En 80 à 90 procent 
van onze projecten wordt gerealiseerd door Lithos bouw 
& ontwikkeling uit Amersfoort, waar we mee kunnen 
lezen en schrijven.’

Van Uffelen: ‘We vinden mensen veel interessanter 
en belangrijker dan gebouwen. Waarbij het mooie van 
ons werk wel is dat het iets duurzaams, iets tastbaars 
oplevert, dat mensen in staat stelt om op een aangename 
manier te wonen, te werken, te leren en te leven.’

Voor een Monofunctionele woonwijk Moet ik niet bij 
ZenZo Zijn?
Wijnen: ‘Nee, terwijl al onze projecten wel woningen 
bevatten. Als onderdeel van het totaalplaatje, dat 
met het oog op de verbinding, ontmoeting en 
kruisbestuiving die we willen bewerkstelligen uit een 
mix van functies bestaat. Onze projecten beginnen vaak 
met een huisvestingsvraagstuk van een onderwijs- of 
zorginstelling. Woningen, daar ben ik eerlijk in, zijn ook 
nodig om een plan financieel rond te krijgen.’

Van Uffelen: ‘Hart van Vathorst in Amersfoort 
is een goed voorbeeld van de inclusieve samenleving 
die wij op microniveau willen realiseren, iedere keer 
weer. In dit geval begon het met een kerk en een 
kindercentrum die op zoek waren naar een ruimte in 
Vathorst. Wij hebben voor verbinding gezorgd met 
twee zorginstellingen, voor respectievelijk ouderen met 
dementie en jongeren met een verstandelijke beperking 
of niet-aangeboren hersenletsel. Inclusief een restaurant 
is het resultaat een gebouw dat alom wordt geprezen als 
de participatiesamenleving in het klein.’ 

Wijnen: ‘Het belangrijkste is dat het werkt: Hart 
van Vathorst is een levendige mix van gezonde mensen, 
zieke mensen, mensen met een beperking, ouderen, 

(jong) volwassenen, gezinnen en kinderen. Het 
Kloosterkwartier in Veghel is ook een mooi voorbeeld: 
het terrein van het voormalige ziekenhuis Bernhoven en 
het klooster van de Zusters Franciscanessen, wordt met 
de kloostertuin als het groene hart getransformeerd in 
een unieke mix van wonen, zorg en onderwijs. Sociale 
interactie is daarbij het sleutelwoord: alles is erop gericht 
dat de verschillende doelgroepen elkaar ontmoeten, 
stimuleren en ondersteunen.’

Van Uffelen: ‘We noemen dit concept ‘Leefgoed’. 
Vastgoed is hierbij faciliterend in plaats van leidend. Dit 
concept gaan we ook uitrollen, onder andere in Utrecht, 
waar momenteel Hof van Tuindorp wordt gerealiseerd. 
Er komen meer dan 200 woningen, met alle doelgroepen 
door elkaar.’

tot Mijn grote Vreugde las ik dat er in het kloosterkwar-
tier een biljartVereniging is die ‘krijt op tijd’ heet…
Wijnen: ‘Haha, klopt. Dat is een van de partijen die 
een plek heeft gekregen in het gebied. Wat wij doen 
is organisaties, clubs en mensen bij elkaar brengen, 
faciliteren. Uiteindelijk moeten ze het zelf doen.’

Van Uffelen: ‘Wat wij doen zou je een nichemarkt 
kunnen noemen. Anderen branden hun vingers er niet 
aan, omdat het te complex is. Te stroperig. De kunst is 
om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en de vaart 
erin te houden.’

Wijnen: ‘En om een positieve flow te creëren. Dat is 
een uitdaging, iedere keer weer, in dynamische sectoren als 
het onderwijs en de zorg die voortdurend in beweging zijn.’

Vandaar ook jullie ‘liVing building concept’?
Wijnen: ‘Ja. Bij (v)mbo-school Het Perron in 
Veenendaal, hebben we dat voor het eerst in de praktijk 
gebracht. Het gebouw is zo ontworpen dat het in de 
toekomst kan worden aangepast aan fluctuerende 
leerlingenaantallen en veranderende onderwijsvisies  of 
kan worden omgebouwd tot woningen.’

Van Uffelen: ‘Als we al een gebouw moeten slopen, 
zoals het ziekenhuis Bernhoven in Het Kloosterkwartier 
in Veghel, doen we dat circulair, zodat de materialen 
kunnen worden hergebruikt. Maar eigenlijk is het veel 
duurzamer om een multifunctioneel gebouw zo te 
ontwerpen, dat de functies kunnen worden aangepast.’ ■

Impact corona:

Wijnen: ‘Het is 

heftig. We worden 

er net als iedereen 

dagelijks mee 

geconfronteerd, 

vooral via onze 

opdrachtgevers 

in de zorgsector. 

In economische 

opzicht zie ik 

de toekomst 

niet somber in. 

Wij moeten het 

hebben van onze 

intrinsieke motivatie 

en vakkennis, 

daardoor kwamen 

we ook sterk uit de 

vorige crisis.’

Van Uffelen: 

‘Zenzo is actief in 

segmenten van 

de vastgoedmarkt 

die minder 

conjunctuur- 

gevoelig zijn. 

Bovendien zie je 

dat de coronacrisis 

ook veel creativiteit 

losmaakt. En 

behoefte aan 

verbinding, onze 

corebusiness.’

passIe voor:

Wijnen: ‘Het 

onbekende. 

Ik functioneer 

niet goed in 

een omgeving 

vol routine en 

platgetreden 

paden.’

Van Uffelen: 

‘Crossfit. De 

combinatie van 

sporten, de 

community. Ik doe 

het bijna elke dag, 

met enorm veel 

passie.’

mIjn InspIratIebron:

Van Uffelen: ‘Marc 

Herremans, een 

Belgische triatleet 

die verlamd 

raakte. Vanwege 

zijn ongelofelijke 

veerkracht en 

persoonlijkheid.’

Wijnen: ‘Echte 

ondernemers, die 

ondernemen vanuit 

een missie en visie.’ 

Zenzo Maatschappelijk Vastgoed is al tien jaar lang actief in de huisvestingsvraagstukken van 
zorg- of onderwijsorganisaties en hun eindgebruikers. Of beter gezegd: in het oplossen ervan. 

De nadruk ligt daarbij op het maken van verbinding, tussen functies als zorg, onderwijs en wonen, 
tussen het gebouw en de omgeving, tussen heden en toekomst én tussen mensen.

De ultIeme 

ontspannIng:

Wijnen: ‘Als de 

kinderen op bed 

liggen met mijn 

vrouw Marloes in de 

tuin zitten, met een 

glas bier of wijn in 

de hand, uitkijkend 

over de landelijke 

omgeving.’

Van Uffelen: ‘Met 

vrienden relaxen 

in een strandtent, 

bijvoorbeeld na een 

uurtje kitesurfen.’

leukste staD:

Van Uffelen: ‘New 

York. Vanwege de 

architectuur maar 

vooral vanwege de 

levendigheid.’ 

Wijnen: ‘De 

Chinese steden 

waar ik vorig jaar 

ben geweest, 

tijdens een 

inspiratiereis 

door dat land. 

Fascinerend. 

En ontzettend 

inspirerend.’

‘ Het mooIe van 
ons werk Is 
Dat Het Iets 
Duurzaams, 
Iets 
tastbaars 
oplevert, Dat 
mensen In 
staat stelt 
om op een 
aangename 
manIer te 
wonen, te 
werken, te 
leren en te 
leven’
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