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Jullie liefdevolle kijk op zorg(vastgoed) 
inspireert, vertel me daar eens meer 
over...
‘Onze organisatie is volledig gericht op 

het maximaal ondersteunen en faciliteren 
van de mensen die uiteindelijk aan het bed 
staan, zodat zij goede zorg kunnen verlenen. 
Dat geldt dus ook voor de manier waarop 
wij ons vastgoed ontwikkelen. We gaan 
uit van de gebruikers en de bewoners, dus 
betrekken wij onze zorgverleners bij een 
project of renovatie. We vragen hen: hoe 
wil jij graag werken? En wat heb jij van een 
gebouw nodig om de meest liefdevolle zorg 
te kunnen verlenen?’

Jullie komen los van oude structuren en 
kaders en zoeken in creativiteit naar 
eigentijdse oplossingen. Hoe doe je dat?
‘Zodra je loskomt van de traditionele 

gedachten en kaders, die ooit door het 
bouwcollege werd gepropagandeerd en 
gehanteerd, kijk je met een frisse blik 
naar het zorgvastgoed. Dan liggen er 
plotseling heel veel nieuwe kansen. Zo 
zoeken wij nu bijvoorbeeld actief naar 
nieuwe woon/zorgvormen. Een mooi 
voorbeeld van zo’n nieuw concept is het 
appartementencomplex Tehoogerbrugge 
in Rotterdam. In samenwerking met een 
woningcorporatie realiseerden we op een 

aantal verdiepingen een kleinschalige 
verpleegafdeling, met de focus op dementie.’

Wat is het voordeel van zo’n woon/
zorgcombinatie? 
‘Een liefdevollere omgeving. Neem 

dementie: het kan jou en mij ook 
overkomen. Dan wil je toch het liefste 
in nabijheid van geliefden professioneel 
verzorgd worden? Zo kijk ik ook tegen 
het zorgvastgoed van de toekomst 
aan. We moeten af van die scheiding 
tussen intramurale zorg (zorglocaties) 
en seniorenwoningen. Combinaties van 
huren, kopen, recreatie én intramurale zorg 
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Aafje biedt liefdevolle (ouderen)zorg 
van A tot Z. Dat doet de Rotterdamse 
zorgorganisatie kleinschalig, 
persoonlijk én out of the box. John 
Amptmeijer, manager vastgoed: ‘Bij 
Aafje geven wij de zorg die we onze 
eigen ouders toewensen. Dat doen 
we met thuiszorg, maar ook in onze 
huizen en zorghotels. Daarin willen 
wij niet de grootste, maar wél de 
beste zijn.’

AAfje: 
liefdevolle 
zorg vAn
A tot z
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hebben de toekomst. Laten we daar dan ook 
vooral in samenwerken.’

Noem eens een voorbeeld van zo’n 
samenwerking?
‘In Rotterdam keken wij met het 

bestuur van een bestaande kerk, aan de 
Meidoornsingel, naar de toekomst. De kerk 
zocht naar vernieuwing en wij naar een 
mooie zorglocatie. We sloegen de handen 
ineens en realiseren nu een twee-onder-
één-dakconcept: kerk én verpleeghuis. Een 
mooi voorbeeld van een concept waarin wij 
loskomen van het traditioneel denken in 
vastgoedoplossingen.’

Binnenkort openen jullie nog zo’n mooi 
out-of-the-box zorgvastgoedconcept: 
Tante Toos. Hoe krijgt dat vorm?
‘We zijn onlangs gestart met de Aafje 

Coöperatie. Een franchiseconcept waarin 
zorgondernemers een eigen Zorgvilla Tante 

Toos beginnen: een kleinschalige locatie van 
maximaal twintig bewoners met dementie. 
Binnen deze coöperatie transformeren wij 
leegstaand vastgoed naar zorgvilla’s, die 
startende ondernemers runnen. Daarmee 
hopen we nieuwe mensen/ondernemers 
in de zorg aan te trekken. De eerste locatie 
opent deze zomer haar deuren.’

Wat is op dit moment de grootste 
uitdaging in het zorg(vastgoed)
landschap?
‘De zorgkloof. In de komende twintig 

jaar zet de vergrijzing volop door. Dat 
betekent: meer ouderen en minder 
zorgpersoneel. Zelfs als meer mensen 
langer thuis blijven wonen, zijn er alsnog 
meer zorgcentra nodig. Dat betekent dat we 
in de komende jaren fors meer zorglocaties 
moeten ontwikkelen. Dat kunnen wij niet 
alleen. Op onze eigen wijze proberen wij 
partners en allerlei instanties, waaronder 

ook gemeentelijke, enthousiast te krijgen 
en te binden aan een gezamenlijk doel. Met 
deze aanpak lukte het ons bijvoorbeeld om 
aan onze recent gerenoveerde locatie De 
Twee Bruggen ruime balkons te creëren. 
Dit leek onmogelijk, maar is toch maar 
mooi gelukt.’

In een eerder interview zei je: ‘woongeluk 
zit hem vaak in de kleine dingen’, hoe zie 
je dat?
‘Natuurlijk zijn mensen blij met een 

nieuwe slimme badkamer, met een ruim te 
openen toegang, of een groot kookeiland, 
maar daar schuilt slechts een deel van het 
geluk in. Het échte geluk zit hem in ruimtes 
die ‘momentjes’ bieden. Bijvoorbeeld in 
een balkon of tuin, direct gelegen aan de 
woonkamer. Niet eerst drie trappen af of een 
lift in. Nee, deur open en in de zon zitten. Dat 
is het kleine geluk wat je mensen gunt in de 
laatste jaren van hun leven.’  

Noem eeN voordeel 

eN Nadeel voor 

Zorgvastgoed door 

Covid-19:

er is extra aandacht voor 

het belang van kwalitatief 

zorgvastgoed als factor 

bij de strijd tegen corona, 

echter het uitvoeren van 

werkzaamheden kent de nodige 

beperkingen als gevolg van alle 

veiligheidsmaatregelen

Wat is eeN mooi voorbeeld 

vaN eeN geslaagd 

ZorgWooNprojeCt met de 

juiste mix:

ons recent gerenoveerde 

verpleeghuis de Nieuwe 

plantage van aafje in 

Kralingen. Hier wonen 

onze psychogeriatrische 

en somatische bewoners in 

studio’s gecombineerd met een 

geriatrische polikliniek van het 

maasstadziekenhuis en een 

huisartsenpraktijk gelegen 

aan een fraai park nabij een 

zorgcentrum in een prachtig 

levendig deel van rotterdam 

(Kralingen)

WelKe iNNovaties gaaN 

of KuNNeN Het versCHil 

maKeN:

een medicijn of behandeling 

tegen dementie en/of kanker

Wat ZijN je top vijf 

ZorgvastgoedprojeCteN 

iN NederlaNd of iN Het 

buiteNlaNd:

eigenlijk de hele (ver)

bouwopgave van het erasmus 

mC te rotterdam. de kunst om 

jaar na jaar grote gebouw- en 

infrastructuuraanpassingen te 

realiseren terwijl academische 

zorg, onderwijs en onderzoek 

moet doorgaan is pure topsport 

in een technisch zeer complexe 

omgeving

Waar beN je graag als 

je eveN tijd voor jeZelf 

Nodig Hebt:

aan de scheveningse kust

passie voor: 

Het dagelijks met een 

enthousiast team werken aan 

een fijne leef- en werkomgeving 

voor onze bewoners en collega’s

grootste iNspiratie: 

mijn mentor frans sluitman die 

ik als collega heb leren kennen 

in het begin van mijn loopbaan 

en ik nu al meer dan dertig jaar 

mag rekenen tot een van mijn 

twee beste vrienden

dit raaKt mij persooNlijK:

de wijze waarop ik mijn 

zorgcollega’s hun werk zie 

doen. Waardering, waardering, 

waardering; het kost me dan 

ook geen moeite om me voor 

hun in te spannen

topserie Netflix:

House of Cards, tot donald trump 

president werd en de werkelijkheid 

nog fascinerender werd dan dat 

de scenarioschrijvers konden 

bedenken

favoriet vervoersmiddel:

Cabrio

ultieme oNtspaNNiNg:

over de binnenwegen van 

frankrijk van hotel naar hotel 

rijden met de zon en wind in 

je gezicht

beste sportprestatie:

City pier City-loop zonder 

voorbereiding uitlopen en een 

Hole - in one, maar dat telt 

misschien meer als gelukschot

guilty pleasure:

Cheeseburger van macdonalds

beste advies: 

maak je studie af. Het heeft 

mij op vele vlakken verrijkt en 

gevormd

Waaruit bestaat eeN 

perfeCte dag voor jou:

een dag in frankrijk zonder 

agenda, afspraken, mailverkeer 

of telefoon met als grootste 

zorg waar we gaan eten 

voor Wat iN Het leveN beN 

je Het meest daNKbaar: 

mijn roots. opgegroeid in 

een gezin waar hard werken 

gewoon goed was en dat ik nog 

dagelijks contact kan hebben 

met mijn energieke, gezonde 

moeder van 81 die onhoudbaar 

actief is

is er iets WaarvaN je al 

Heel droomt:

structurele afname van 

mailverkeer en terugkomst van 

meer ouderwets persoonlijk 

contact hebben met elkaar

als je morgeN Zou KuNNeN 

WaKKer WordeN met eeN 

goede eigeNsCHap of 

taleNt erbij, Wat Zou dat 

ZijN:

Koken, verder dan een 

uitsmijter kom ik niet

Wat maaKt de stad slim:

Kennisdeling en 

kennisontwikkeling Complexe 

systemen bundelen en 

combineren maken de 

afhankelijkheid van technisch 

specialisten oncontroleerbaar 

groot

post Covid 19, Waar KijK je 

Het meest Naar uit:

spontaan uit eten of terras 

bezoeken

‘ We moeten af van die scheiding tussen intramurale 
zorg (zorglocaties) en seniorenwoningen. 
Combinaties van huren, kopen, recreatie én 
intramurale zorg hebben de toekomst’

‘ Wij geloven in een gouden wisselwerking. 
Zorg je liefdevol voor je personeel, dan zorgt 
je personeel liefdevol voor je bewoners’

John Amptmeijer


