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De Drie Notenboomen ontstond vanuit de 
persoonlijke zoektocht van een vader naar een 
passende woonplek voor zijn zoon Thomas. Thomas 
had een verstandelijke beperking en woonde in een 
instelling. Zijn vader was op dat moment reclameman 
en communicatieadviseur. In die rol begeleidde hij 
voornamelijk zorgorganisaties. Daardoor werd hij 
dagelijks geconfronteerd met de grote bureaucratie van 
het zorgsysteem: alle medewerkers waren voornamelijk 

aan het vergaderen of zaten met hun neus in papierwerk. 
Het resultaat? Niemand had tijd om met Thomas te 
wandelen. Daarop besloot hij dat het tijd werd voor een 
nieuwe organisatievorm. Zijn inspiratie vond hij bij de 
kruideniers van vroeger. Zo’n kruidenier woonde boven 
z’n winkel en kende zijn klanten door en door. Datzelfde 
principe, waarbij een zorgondernemer in hetzelfde 
pand zou wonen als de onderneming, moest ervoor 
zorgen dat de zorg volledig om Thomas zou draaien. 

De Drie Notenboomen maakt de gezondheidszorg persoonlijker, leuker 
en goedkoper. Chantal Weijers, manager vastgoed: ‘De zorgwereld 
draait té veel rondom regeltjes en protocollen. Dat leidt af van 
waar het werkelijk om gaat: mensen nabij zijn.’ Roger Lof, manager 
franchiseformules: ‘Onze franchiseformules slagen erin zorg te 
organiseren zoals wij dat voor onszelf zouden willen. Daardoor voelt 
ons zorgvastgoed als ‘thuis’.’

De Drie 
NoteNboomeN: 
verNieuwers
iN De zorg
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Het resultaat: vier franchiseformules. Hoe kreeg 
dat vorm?
Roger: ‘In veel landen, en zeker ook in Nederland, 

is de zorg extreem geïnstitutionaliseerd waardoor 
alles rond het systeem, in plaats van rond de mensen, 
draait. Met onze organisatie willen we aantonen dat 
het anders kan. Wij zijn er heilig van overtuigd dat 
onze visie op vastgoed (betaalbaar, samenwerkingen, 
aansluitend bij het gewone leven) in combinatie met 
de franchiseconstructie en het zorgondernemerschap, 
de zorg terugbrengt naar de basis. Dat krijgt vorm in 
vier concepten: Het Thomashuis voor mensen met 
een verstandelijke beperking. De Herbergier voor 
mensen met geheugenproblemen. De Zorgbutler 
voor ouderen met een lichte tot matige zorgvraag. 
En Thomas op Kamers voor mensen met een licht 
verstandelijke beperking.’

Franchise en vastgoed zijn bij jullie 
onlosmakelijk met elkaar verbonden, vertel…
Roger: ‘Het zorgondernemerschap 

is dé onderscheidende factor van onze 
franchiseconstructie. Elke vestiging wordt 
gerund door zelfstandige zorgondernemers. 
Bij Thomashuizen en Herbergiers wonen deze 
zorgondernemers in het huis zelf. En bij de andere 
twee formules wonen de zorgondernemers in 
de buurt. Dat zorgt voor vertrouwde gezichten, 
flexibiliteit in benadering en stabiliteit voor wie daar 
behoefte aan heeft.’

Al jullie huizen staan midden in de samenleving, 
waarom?
Chantal: ‘We moeten mensen met een zorgvraag 

niet weggestoppen in mooie gebouwen te midden 
van grote parken. Nee, deze mensen moeten juist 
zichtbaar zijn, zodat zij niet worden vergeten. Op die 
manier dragen wij ons steentje bij aan het doorbreken 
van taboes rond mensen met een beperking of 
dementie. Bovendien heeft de Herbergier een ‘open-
deuren-principe’. Wie naar buiten wil, kan onder 
begeleiding, rustig gaan. Wie naar binnen wil, wordt 
hartelijk welkom geheten. Binnen de dementiezorg is 
dat behoorlijk bijzonder.’

middels de zorgButler geven jullie antwoord op 
het vraagstuk ‘langer thuiswonen’, vertel…
Chantal: ‘Door de opsplitsing van de Algemene 

Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), moeten veel 
mensen (te) lang thuis blijven wonen. Ook als zij 
een zorgvraag hebben. De ZorgButler richt zich op 
die mensen die nog zelfstandig kunnen wonen, 
maar voor verschillende zaken ondersteuning nodig 
hebben. Daarmee beantwoorden wij tegelijkertijd 
een nóg groter vraagstuk. Door de enorme krapte 
op de woningmarkt zijn veel gezinnen op zoek naar 
een geschikte woning. Vooral in de grote steden 
zijn die schaars, onder andere omdat veel ouderen 
langer thuis moeten blijven wonen, vaak in hun veel 
te grote huizen. Door een zelfstandige woonplek te 
combineren met ruimte voor ontmoeting en zorg om 

Wat is de grootste uitdaging? 

Hoe spelen jullie Hierop in?

onze grootste uitdaging is tweeledig:

•  samenwerkingspartners vinden 

die aan een maatschappelijk 

verantwoord rendement 

zorgvastgoed willen ontwikkelen

•  Betaalbaar vastgoed vinden op 

de plekken waar onze doelgroep 

voorkomt.

Wat de samenwerkingspartners 

betreft merken we dat het een opgave 

is om vastgoedpartijen te vinden die 

met ons een langdurige samenwerking 

willen aangaan tegen een relatief 

laag rendement. Het rendement is 

belangrijk voor de betaalbaarheid, 

maar de langdurige samenwerking 

is daarnaast cruciaal om binnen 

het partnership een gedeeld 

eigenaarschap te kunnen ervaren. 

Zoals gezegd is ons organisatie 

gebouwd op de combinatie tussen 

ondernemerschap en het vastgoed. 

Wij willen dat onze vastgoedpartners 

zich de hele tijd mee verantwoordelijk 

voelen voor het borgen van het warme 

en liefdevolle thuis voor alle bewoners.

sinds enkele jaren hebben we in 

scala projects, HCre en stadsherstel 

amsterdam dit soort samenwerking 

kunnen realiseren, o.a. met een 

Herbergier in scherpenzeel en nieuw-

Vennep tot gevolg.

de tweede uitdaging heeft betrekking 

op beschikbaarheid van vastgoed. 

de randstad telt bijvoorbeeld 

gemiddeld meer ouderen met een 

zorgvraag (inclusief dementie), 

maar het vastgoed kost er veel meer 

dan bijvoorbeeld in Friesland, waar 

procentueel de doelgroep kleiner is. 

Met name de grote steden kampen met 

serieuze uitdagingen. in rotterdam 

bijvoorbeeld zal de groep 75-plussen 

de komende 10 jaar met 44% groeien. 

als de vastgoedprijzen blijven stijgen, 

wordt het een bijna onmogelijke taak 

om voor deze doelgroep passend 

vastgoed te ontwikkelen.

Wat Zouden Marktpartijen 

op de nederlandse 

ZorgVastgoedMarkt anders en 

Beter kunnen doen?

in het verleden hadden met name de 

woningcorporaties de opdracht om 

betaalbaar vastgoed te realiseren. 

dit is 1 van de redenen waarom wij 

van oudsher met hen samenwerken. 

echter, de woningcorporaties leggen 

tegenwoordig vooral de nadruk op 

sociale woningbouw. Marktpartijen 

zouden dit stokje kunnen ovennemen, 

vooral als het gaat over betaalbaar 

en passend zorgvastgoed mbt 

maatschappelijk vastgoed. een 

vereiste wordt dan wel om op een 

andere manier naar samenwerking en 

rendement te gaan kijken.

‘�Ons�zOrgvastgOed�
vOelt�als�thuis’

‘�de�zOrgwereld�draait�té�veel�rOndOm�
regeltjes�en�prOtOcOllen.�dat�leidt�
af�van�waar�het�werkelijk�Om�gaat:�
mensen�nabij�zijn’



235234 WONEN EN zOrg VG VISIE zomEr 2021 VG VISIE zomEr 2021 WONEN EN zOrg

de hoek, biedt de ZorgButler een waardig alternatief. 
Het resultaat? Ouderen verhuizen en de woningmarkt 
komt in beweging.’

De Drie Notenboomen streeft naar zo betaalbaar 
mogelijk zorgvastgoed, hoe doen jullie dat?
Chantal: ‘In eerste instantie door structurele 

samenwerkingen aan te gaan met woningcorporaties, 
die net als wij streven naar betaalbaar wonen voor 
kwetsbare mensen. Voor onze 160 locaties werken 
wij inmiddels samen met 35 woningcorporaties. 
Daarnaast werken we sinds enkele jaren ook met 
private investeerders, die het aandurven om aan 
een lager en meer maatschappelijk verantwoord 
rendement te werken. In ruil voor dat lagere 
rendement gaan wij huurovereenkomsten van 
ten minste twintig jaar aan. En tot slot lopen alle 
financiële stromen, met betrekking tot huur, door de 
Stichting Onroerend Goed DDN. Deze stichting is in 
het leven geroepen om de stabiliteit rondom onze 
vastgoedportefeuille te borgen, maar ook om
zo transparant mogelijk met vastgoed in de zorg 
om te gaan.’

Noem eens vier mooie voorbeelden van 
zorgvastgoedprojecten waarin we dit alles 
terugzien.
Chantal: 
‘De zorgButler: In 2017 toverden wij, samen met 

woningcorporatie SOR, een oud verzorgingstehuis om 
tot een bruisende nieuwe woonplek. De visie die wij 
voor ogen hadden - ouderen zelfstandig laten wonen 
in een eigen flat, met zorg op maat en ruimte voor 
ontmoeting – is hier volledig tot leven gekomen

Herbergier Terborg: Samen met 
woningcorporatie Wonion ontwikkelen wij een 
gloednieuwe Herbergier in het centrum van Terborg.  
De focus ligt volledig op duurzaamheid en het gebruik 
van circulaire materialen. Een mooi voorbeeld van 
hoe wij maatschappelijk verantwoord omgaan met 
energie en grondstoffen

Herbergier Schiedam: In het centrum 
van Schiedam starten we binnenkort met de 
transformatie van het oude theater De Teerstoof. 
Daarmee toveren wij bestaand vastgoed, met een 
grote emotionele en culturele waarde, om tot een 
nieuwe plek met een uitgesproken maatschappelijk 
doel

Thomashuis & Herbergier Almelo: De 
oude Acaciaschool in Almelo transformeren 
wij tot een Thomashuis en Herbergier. Deze 
transformatie maakt onderdeel uit van een groots 
stadsvernieuwingsproject, waarbij de leefbaarheid 
van de omgeving wordt verbeterd.’

Met jullie franchiseformules hebben jullie stevige 
(inter)nationale ambities, wat staat er op de 
planning?
Roger: ‘Wij hebben de ambitie om met de 

Herbergier te groeien naar honderd locaties. In de 
komende vijf jaar, hopen we zicht te hebben op 25 
nieuwe vestigingen. Met de ZorgButler willen wij 
tegen 2025 in ten minste vijf grote steden aanwezig 
zijn. En op 16 april hebben de bewoners van het 
allereerste Thomashuis van België hun intrek 
genomen. Groot dromen, daar houden we van.’

Chantal Weijers
Manager Vastgoed

noeM een Voordeel en nadeel 

Voor ZorgVastgoed door 

CoVid-19:

kleinschaligheid lijkt positief effect 

gehad op voorkomen en beperken van 

uitbraken in de huizen. Helaas zijn alle 

fysieke beperkingen direct van invloed 

geweest op het leefcomfort van onze 

bewoners en hun families

Wat is een Mooi VoorBeeld Van 

een geslaagd ZorgWoonprojeCt 

Met de juiste Mix:

de Zorgbutler en thomas op kamers in 

rotterdam ommoord

Welke innoVaties gaan oF 

kunnen Het VersCHil Maken:

de inclusieve wijken als 

stadsbenadering

Wat Zijn je top VijF 

ZorgVastgoedprojeCten in 

nederland oF in Het Buitenland:

natuurlijk onze thomashuizen en 

Herbergiers in België, duitsland en 

noorwegen maar ook de  verschillende 

ontwikkelingen in nederland voor 

de inclusieve wijk volg ik met 

belangstelling

Waar Ben je graag als je eVen 

tijd Voor jeZelF nodig HeBt: 

ons buitenhuis de eendenkooi, in vrije 

natuur terug naar de basics, familie 

vrienden, tijd en ruimte

passie Voor:

architectuur en in bijzonder 

transformatie vastgoed

grootste inspiratie:

Mijn ouders, bron, spiegel en nog altijd 

steun en toeverlaat

dit raakt Mij persoonlijk: 

de recente verhalen van onze 

zorgondernemers. de treurige maar 

ook de vrolijke waaruit de kracht blijkt 

van zo’n groot vervangend gezin

topserie netFlix: 

Met het gezin een aflevering lupin 

kijken

FaVoriet VerVoersMiddel:

Mijn auto (zeker in de maanden van 

thuiswerk is een ritje in het rijdend 

kantoor een uitje) 

ultieMe ontspanning:

een klusproject .. thuis of op de 

eendenkooi. plannen maken en 

uitvoeren

Beste sportprestatie:

de ringvaart uitroeien – een 100 km 

roeitocht in een 8 persoonsroeiboot 

met 8 studie vriendinnen

guilty pleasure: 

pure chocolade en een papieren boek

Beste adVies: 

Volg je hart

Waaruit Bestaat een perFeCte 

dag Voor jou:

Roger Lof
Manager franchiseformules

Waar Ben je graag als je eVen 

tijd Voor jeZelF nodig HeBt:

Wandelend in het amsterdamse Bos 

met de hond

passie Voor:

actualiteit en politiek

grootste inspiratie:

js Bach

dit raakt Mij persoonlijk:

de liefde en zorg in onze huizen

topserie netFlix:

laatst the two popes gezien, 

geweldig!

FaVoriet VerVoersMiddel:

de auto blijft een enorm vrijheid gevoel 

geven

ultieMe ontspanning:

Met een goed boek op de bank

Beste sportprestatie:

Moet nog komen

guilty pleasure:

doordeweeks een net te dure wijn 

Beste adVies:

keep calm and carry on!

Waaruit Bestaat een perFeCte 

dag Voor jou:

als het team op z’n best is

Voor Wat in Het leVen Ben je Het 

Meest dankBaar:

de liefde en opvoeding door mijn 

ouders 

is er iets WaarVan je al Heel 

drooMt:

een cottage in zuid engeland

als je Morgen Zou kunnen 

Wakker Worden Met een goede 

eigensCHap oF talent erBij, Wat 

Zou dat Zijn:

een muziekinstrument spelen

Wat Maakt de stad sliM:

de drive van haar bewoners

post CoVid-19, Waar kijk je Het 

Meest naar uit:

uit eten met vrienden

uitgebreid ontbijten met het gezin, een 

rondje rotterdam en de dag afsluiten 

op een mooi terras met vrienden. komt 

vast weer!

Voor Wat in Het leVen Ben je Het 

Meest dankBaar:

Mijn gezondheid

is er iets WaarVan je al Heel 

drooMt:

dromen mag, maar als je het echt wil 

moet je het gewoon doen!

als je Morgen Zou kunnen 

Wakker Worden Met een goede 

eigensCHap oF talent erBij, Wat 

Zou dat Zijn:

geduld…….

Wat Maakt de stad sliM:

de bewoners die het als 

hun stad/wijk/woongebouw 

ervaren. Verantwoordelijkheid 

en betrokkenheid is basis voor 

woonkwaliteit. daar dragen we met 

onze formules een steentje aan bij

post CoVid-19, Waar kijk je Het 

Meest naar uit:

Vrijheid om te gaan en te staan waar 

ik wil. en familie, vrienden en onze 

mooie huizen en de bewoners zonder 

beperkingen of zorg te bezoeken

‘�we�mOeten�mensen�met�een�
zOrgvraag�niet�weggestOppen�
in�mOOie�gebOuwen�te�midden�
van�grOte�parken.�nee,�
deze�mensen�mOeten�juist�
zichtbaar�zijn,�zOdat�zij�niet�
wOrden�vergeten’


