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Roosdom Tijhuis is een innovatieve, 
ontwikkelende bouwer. Vanuit vestigingen 
in Rijssen en Capelle aan de IJssel realiseert 
het bedrijf in opdracht van zorgorganisaties, 
corporaties en beleggers, woningen en 
zorgvastgoed voor de care sector. Dat 
betekent: geen ziekenhuizen, maar wel 
studioconcepten, levensloopbestendige 
woningen en appartementen bijvoorbeeld 
voor ouderen, langdurig verblijf of 
woonzorg. 

Roosdom Tijhuis is financieel 
kerngezond en heeft een omvangrijke 
grondpositie. Dat maakt dat ontwikkelingen 
snel gerealiseerd kunnen worden. ‘Als je 
grond hebt, kun je meters maken’, zegt 
Walter Knoll. ‘Dat is een grote plus, want 
we houden van aanpakken en goede 
resultaten.’ Daarom kiest het bedrijf voor 
een integrale benadering. Roosdom Tijhuis 
heeft alle benodigde expertise zelf in huis, 
van grondontwikkeling, architectuur, 
engineering en conceptontwikkeling tot 
bouw en beheer. Diverse materialen komen 
uit eigen fabrieken, zoals kozijnen, daken 

en funderingen. En natuurlijk is er ook 
een eigen bouwbedrijf en een sanitair- 
en keukencentrum (Nobel). De korte 
lijnen zorgen voor grote slagvaardigheid 
en een goede samenwerking in alle 
fasen van het proces. De productie is 
grotendeels geprefabriceerd. Dit resulteert 
in conceptwoningen die ondanks de 
gestandaardiseerde elementen toch een 
hoge mate van flexibiliteit kennen. 

Hoe geven jullie vorm aan innovatie?
‘We kijken voortdurend hoe we onze 

producten en vooral ook de processen 
kunnen verbeteren. Maar we innoveren 
niet om het innoveren. Innovatie moet 
wel toegevoegde waarde opleveren 
voor de klant. Vanuit dat idee spelen 
we in op belangrijke maatschappelijke 
ontwikkelingen zoals duurzaamheid. 
Zo zijn we nu bezig met concepten met 
hybride vormen van materiaalgebruik: 
duurzaam beton en hout. Niet omdat het 
hot is, maar omdat we bij materiaalkeuzes 
altijd zoeken naar het zo optimaal mogelijk 

gebruik maken van de eigenschappen van 
materialen. 

De toenemende vergrijzing en het tekort 
aan zorgpersoneel zijn een ander punt van 
aandacht. Hier spelen we op in door samen 
met de zorgorganisatie slimme gebouwen 
te ontwikkelen waarbij minder personeel 
nodig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
domotica en zorglogistiek’. 

Welke rol speelt duurzaamheid in jullie 
producten en processen?
‘We zijn voortdurend bezig met 

duurzaamheid en kijken goed naar 
energiebesparing, installatiekosten en 
slim materiaalgebruik. Onze woningen 
hebben biobased en circulaire elementen 
in het bouwconcept en we werken al 13 
jaar met bodemwarmtepompen. Twee 
van onze projecten horen bij de meest 
duurzame zorgvastgoedgebouwen van 
Nederland. Tegelijkertijd hebben we wel een 
nuchtere kijk op duurzaamheid. Het meest 
duurzame gebouw is niet per se het meest 
comfortabele. Ook hier geldt dat we werken 

‘�Je�moet�een�gebouw�
om�de�zorg�heen�
ontwerpen’�
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Vertrouwen in elkaar hebben. Dit is voor Roosdom Tijhuis de 
basis van samenwerking. Als het vertrouwen er is, geldt: delen 
is vermenigvuldigen. Dit resulteert in langjarige, vernieuwende 
samenwerking met partijen die ook geloven in een integrale 
aanpak. ‘Integraal werken en de ontwikkelende bouwer eerder in 
het ontwerpproces betrekken, leidt tot een betere prijs-kwaliteit 
verhouding’, zegt Walter Knoll.
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vanuit de vraag van de klant. Van daaruit 
proberen we een optimaal duurzaam 
gebouw te realiseren. Het gaat om de juiste 
mix tussen duurzaamheid en comfort.’

De productie is in hoge mate 
geprefabriceerd, tot gemetselde prefab 
gevels aan toe. Wat is het voordeel 
daarvan?
‘Prefab bouwen verhoogt de kwaliteit 

en dus de toegevoegde waarde voor de 
klant en is efficiënt. Door het werken in 
een geconditioneerde omgeving ben je niet 
meer afhankelijk van het weer. De metselaar 
hoeft niet in weer en wind de bouwplaats op, 
want de gevel wordt gewoon in de fabriek 
gerealiseerd. Je hebt minder faalkosten, je 
verspilt minder materiaal en daardoor is het 
dus ook duurzamer. Daarnaast zijn de eerste 
ervaringen opgedaan met prefab vloeren 
waarin de installaties zijn opgenomen.’

Waarin zit jullie grootste toegevoegde 
waarde?
‘Onze Twentse nuchterheid. Wij houden 

van doorpakken en kunnen dat ook, doordat 

we financieel kerngezond zijn en een platte 
organisatie hebben. Afspraak is afspraak, 
dat zit in ons DNA. Overigens kunnen we die 
toegevoegde waarde het beste leveren als 
we vanaf het begin met een opdrachtgever 
aan tafel zitten. Het is onze overtuiging 
dat niet het gebouw en de installaties 
leidend moeten zijn bij een ontwerp, maar 
de zorgvraag. Je moet een gebouw om 
de zorg heen ontwerpen, en dat kun je 
het beste als je samen met de zorgpartij 
het programma van eisen opstelt. Het is 
belangrijk om aan de voorkant niet alleen 
te kijken naar de initiële kosten, maar ook 
naar het budget voor beheer en gebruik. Zo 
kunnen we een slim en betaalbaar ontwerp 
ontwikkelen, zowel bouwkundig als qua 
installatietechniek. Een integrale aanpak 
vanaf het vroegste stadium leidt tot betere 
en betaalbaarder ontwerpen.‘

Wat gaat er goed in de wereld van 
zorgvastgoed?
‘De marktwerking heeft ertoe geleid dat 

zorgpartijen zelf financieel verantwoordelijk 
zijn voor hun vastgoed. Daardoor 

heeft er een professionaliseringsslag 
plaatsgevonden, waardoor besluiten over 
vastgoed nu beter doordacht genomen 
worden.’

Wat heeft zorgvastgoedwereld met stip 
nodig?
‘Samenwerken i.p.v. werken in 

kolommen. Partijen moeten meer over de 
schutting kijken en ketensamenwerking 
zoeken aan de voorkant. We staan voor 
een grote, gezamenlijke uitdaging. Dat 
vraagt minder denken in termen van 
opdrachtgever en opdrachtnemer, en elkaar 
meer zien als samenwerkingspartner. Zo 
werken we bijvoorbeeld al jarenlang met 

’s Heeren Loo samen. Hier hebben 
we mee mogen denken over een slim 
huisvestingsconcept. Inmiddels hebben we 
al 3 projecten gerealiseerd die gebaseerd 
zijn op het slim huisvestingsconcept. Het 
vierde project is in voorbereiding. 

Wat daarnaast nodig is, is dat gemeenten 
meer de regie pakken en de vraag naar en 
het aanbod van locaties bij elkaar brengen. 

Als laatste zou er iets moeten gebeuren 
aan de tariefstelling in de zorg. De 
tarieven zijn nu vaak onvoldoende om de 
bouwkosten te dekken, zeker gezien de 
aangescherpte eisen met betrekking tot 
duurzaamheid.’ 

NoeM eeN VooRdeel 

eN NAdeel VooR 

ZoRgVAstgoed dooR 

CoVid-19?

spreken van voor- en nadelen 

vind ik niet zo passend. 

Wat door Covid nog meer 

aan het licht is gekomen, 

is de kwetsbaarheid van 

ons maatschappelijk en 

economisch systeem. en 

specifiek de kwetsbaarheid 

van ons zorgsysteem. dat we 

- blijvend -  moeten investeren 

in handen aan ons bed. Niet 

alleen in de nieuwbouw van 

zorgvastgoed.

Welke disCussie is 

ReleVANt oP Het geBied 

VAN ZoRgVAstgoed? 

Voor de Care sector: gebrek 

aan locaties veroorzaakt 

door grote vraag naar 

locaties (o.a. vergrijzing) 

en beperkte hoeveelheid 

beschikbare locaties doordat 

potentiële zorglocaties moeten 

concurreren met de vraag naar 

woningbouwlocaties. en de 

betaalbaarheid van locaties.

Hoe BelANgRiJk is de 

Rol VAN de oVeRHeid oM 

ZoRgVAstgoed oN toP of 

MiNd te kRiJgeN?

Heel belangrijk. Mijns inziens 

staat het punt van het 

(dreigende) tekort van bijv. 

ouderenhuisvesting goed op 

de agenda op nationaal en 

gemeentelijk niveau. 

WAt WoRdt Het 

BelANgRiJkste keNMeRk 

VAN deZe seCtoR iN de 

toekoMst?

de betaalbaarheid.

WAt is de gRootste 

uitdAgiNg?

Betaalbare locaties vinden 

en betaalbare gebouwen 

realiseren.

Welke iNNoVAties gAAN 

of kuNNeN Het VeRsCHil 

MAkeN?

innovaties die de 

zelfredzaamheid van 

zorgvragers vergroten. 

die kunnen een grote 

impact hebben op 

vastgoedontwikkelingen. 

WAAR BeN Je gRAAg Als 

Je eVeN tiJd VooR JeZelf 

Nodig HeBt:

op het prachtige terras bij 

Meadow aan de iJssel in 

deventer, ik woon hier vlakbij.

PAssie VooR: 

Reizen en skiën.

gRootste iNsPiRAtie: 

Mensen die ondanks veel 

tegenslagen ‘vechten’ en 

doorgaan. denk aan wijlen 

Bibian Mentel.

dit RAAkt MiJ PeRsooNliJk: 

kinderen die moeten vluchten 

voor oorlog en geweld.

toPseRie Netflix: 

ik ben fan van scandinavische 

thrillers en krimi’s. ik heb een 

aantal favorieten.

fAVoRiet VeRVoeRsMiddel:

de benenwagen.

ultieMe oNtsPANNiNg:

tussen het skiën door 

een goeie lunch op een 

panoramaterras. Mits de zon 

schijnt!

Beste sPoRtPRestAtie: 

Recent: het winnen van de 

pubquiz bij Roosdom tijhuis.

guilty PleAsuRe: 

Nasi goreng van chinees 

restaurant dynasty in mijn 

woonplaats twello.

Beste AdVies: 

doe je wat je hart ingeeft. 

eerlijk gezegd lukt het me niet 

altijd hier gevolg aan te geven. 

Maar het lukt me wel steeds 

beter.

WAARuit BestAAt eeN 

PeRfeCte dAg VooR Jou:

Mijn perfecte werkdag begin 

ik met het uitwerken van een 

oplossing voor een klantvraag, 

samen met collega’s. ik sluit 

de dag af met het afronden van 

een acquisitietraject.

VooR WAt iN Het leVeN BeN 

Je Het Meest dANkBAAR:

Mijn gezondheid, mijn gezin en 

mijn andere warme relaties.

is eR iets WAARVAN Je Al 

Heel lANg dRooMt: 

Rondreizen in Argentinie en 

dan specifiek in Patagonië.

Als Je MoRgeN WAkkeR 

Zou kuNNeN WoRdeN Met 

eeN goede eigeNsCHAP 

of tAleNt eRBiJ, WAt Zou 

dAt ZiJN:

geduld.

WAt MAAkt de stAd sliM:

een optimale symbiose 

van software (mensen) en 

hardware  (bedrijven, techniek, 

etc). Mooi voorbeeld vind ik de 

regio eindhoven (Brainport).

Post CoVid 19, WAAR kiJk Je 

Het Meest NAAR uit:

een biertje op een terras met 

vrienden en een vakantie in een 

warm oord met mijn gezin. 

Walter Knoll
commercieel manager Roosdom Tijhuis

‘ Innovatie moet wel 
toegevoegde waarde 
opleveren voor de klant’

‘ Wat ons betreft geldt: delen 
is vermenigvuldigen’
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