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in reguliere woonwijken en ongeveer 1.500 
op een van onze drie woonzorgparken, 
waaronder Hooge Burch in Zwammerdam, 
waar we zelf eigenaar zijn van het vastgoed 
en infrastructuur en een voortdurende 
opgave hebben om te vernieuwen en te 
verduurzamen.’

Daartoe stelde Ipse de Bruggen in 
2018 een ‘Strategie voor Vastgoed’ op, die 
ook betrekking heeft op de ‘gebouwen in 
de wijk’ waar de overige 1.000 cliënten 
van de zorgorganisatie wonen. ‘In totaal 
praat je dan over ruim 350 panden, die 
we grotendeels bezitten en deels huren,’ 
vertelt Linda Schwartzmans, manager van 
de afdeling Vastgoed. ‘Onze belangrijkste 
taak is het creëren van zo prettig mogelijk 
woonomgevingen voor alle cliënten. We 
willen zorgen dat de mismatch in 2030 
een stuk kleiner is. Maar óók moeten we 

interessant blijven voor typen cliënten 
die we vanuit de door ons gewenste mix 
van doelgroepen in de toekomst graag 
willen blijven begeleiden en verzorgen. 
Daarnaast hebben we veel oog voor onze 
medewerkers: zij moeten hun werk zo goed 
en efficiënt mogelijk kunnen doen, in een 
omgeving die ook voor hen meerwaarde 
heeft. Heel belangrijk, want het wordt 
steeds lastiger om voldoende medewerkers 
in de zorg te vinden.’

Wat zijn andere trends op het gebied 
van de huisvesting van mensen met een 
verstandelijke beperking?
Schwartzmans: ‘De drie 

woonzorgparken die we hebben stammen 
nog uit de tijd dat mensen met een 
verstandelijke beperking zoveel mogelijk 
van de buitenwereld werden afgeschermd, 

Mensen Met een 
verstandelijke 
beperking
horen bij een 
inclusieve stad 

‘Ieder mens is bijzonder en heeft recht 
op een goed leven’, is de eerste zin in het 
manifest dat het uitgangspunt vormt voor 
alle medewerkers van Ipse de Bruggen. 
‘Wij ondersteunen mensen met een 
handicap. Alles wat we doen is gericht op het 
bevorderen van de kwaliteit van hun leven.’

Behalve door de geboden zorg en 
begeleiding, wordt de kwaliteit van 
de levens van de circa 2.500 cliënten 

die wonen bij Ipse de Bruggen volgens 
beleidsmedewerker Elise Vuyk in 
belangrijke mate bepaald door hun 
woonomgeving. ‘Afhankelijk van de zorg 
en begeleiding die een cliënt nodig heeft, 
onderscheiden we drie woontypologieën: 
‘wonen met een groep’, ‘zelfstandig wonen 
met groepselementen’ en ‘zelfstandig 
wonen’. 

Ongeveer 1.000 van onze cliënten wonen 

Het ideaalbeeld: voor elke cliënt een woning en woonomgeving die past 
bij hun behoefte. Zorgorganisatie Ipse de Bruggen ontwikkelt daarom een 
vastgoedstrategie die inzet op het realiseren van passende huisvesting voor 
haar cliënten, zonder de medewerker uit het oog te verliezen. Als het aan 
Linda Schwartzmans en Elise Vuyk van de vastgoedafdeling ligt, gaan ze de 
komende jaren grote stappen zetten om de aansluiting van vraag en aanbod 
te verbeteren.

elise vuyk (l) en linda schwartzmans

ElisE Vuyk

Hoe oud ben je: 

53 jaar

Waar groeide je op: 

in Havelte, Nijmegen en 

Rekken

in welke stad/dorp ligt je hart: 

Gezaulole Tanzania (dorp)

Ben je geworden wat je wilde 

worden: 

Ja, wilde graag iets betekenen 

voor andere mensen

Ben je geworden wie je wilde 

worden: 

Ja, en ik ben nog niet af 

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt: 

Op een bankje in de lentezon

Binnen- of buitenmens: 

Buiten

introvert of extravert: 

Beide

sporter of studiebol: 

sporter

socialist of kapitalist: 

socialist

Risico’s mijden of nemen: 

Mijden

luisteren of spreken: 

Beide

Wie is je grote voorbeeld: 

Mijn 90-jarige vader die zich 

telkens weer een nieuw doel 

stelt 

Werken of vrij zijn: 

Vrij

Fietsen of auto: 

Fietsen

Thuis koken of buiten de  

deur eten: 

Thuis koken

Passie voor: 

Mijn werk

Grootste inspiratie: 

Mandela

Dit raakt mij persoonlijk: 

Zinloos geweld, ongelijkheid, 

discriminatie

Favoriet vervoersmiddel: 

lopen

ultieme ontspanning: 

kampvuurtje stoken

Beste sportprestatie: 

Dames 1 hockey en rugby 

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou: 

Bergtocht, verre uitzichten, 

kamperen, zwemmen in 

bergmeertje

Voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar: 

Twee zelfstandige avontuurlijke 

volwassen dochters 

is er iets waarvan je al heel lang 

droomt: 

Wereldvrede

Als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn: 

Nee zeggen

Wat maakt de stad slim: 

Onder andere duurzaam omgaan 

met energie, ruimte en afval
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vaak in bosrijke landelijke omgevingen. De 
laatste decennia ligt de nadruk op inclusie. 
Als het even kan willen we onze cliënten 
de mogelijkheid bieden om middenin 
de samenleving te wonen, zo zelfstandig 
mogelijk met zorg en begeleiding dichtbij.’

Vuyk: ‘Een mooi recent voorbeeld 
daarvan is appartementengebouw 
De Koploper, dat begin 2024 wordt 
opgeleverd in de Goudse Spoorzone. Van 
de 156 sociale huurappartementen gaan 

liNDA scHWARTZMANs 

Hoe oud ben je: 

41 jaar

Waar groeide je op: 

Vlijmen, in de buurt van 

‘s-Hertogenbosch

in welke stad/dorp ligt je hart: 

scheveningen, waar ik nu woon

Ben je geworden wat je wilde 

worden: 

Nee, ik wilde heel graag 

stuwdammen bouwen

Ben je geworden wie je wilde 

worden: Ja, iemand die met 

oog voor de medemens in het 

leven staat 

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt: 

Op het strand, in het bos of in 

de bergen

Binnen- of buitenmens: 

Buiten

introvert of extravert: 

ik kan beide zijn in 

verschillende situaties

sporter of studiebol: 

studiebol

socialist of kapitalist: 

socialist

Risico’s mijden of nemen: 

Mijden

luisteren of spreken: 

luisteren

Wie is je grote voorbeeld: 

Mijn kinderen om onbevangen 

in het leven te blijven staan

Werken of vrij zijn: 

Vrij zijn

Fietsen of auto: 

Fiets

Thuis koken of buiten de deur 

eten: 

Buiten de deur

Passie voor: 

Reizen 

Dit raakt mij persoonlijk: 

Onrecht 

Favoriet vervoersmiddel: 

Onze T5 camperbus 

ultieme ontspanning: 

Dagje sauna of wandelen 

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou: 

Zonneschijn, vrijheid en blijheid 

is er iets waarvan je al heel lang 

droomt: 

Het Noorderlicht zien 

Hoe kijkt u naar de toekomst 

van zorg en de gevolgen voor 

uw zorgvastgoedstrategie?

Grootste uitdaging naar de 

toekomst is het houden van 

voldoende personeel om 

cliënten de begeleiding en zorg 

te bieden die ze nodig hebben.

Voor het vastgoed betekent dit 

dat het een aantrekkelijke plek 

moet zijn om te werken, maar 

ook het ontwerp is gericht op 

een prettige woonomgeving 

waarin cliënten zich prettig 

voelen en op een efficiënte 

wijze zorg kan worden geleverd.

Wat zijn de recente 

ontwikkelingen in de 

zorgsector?

Even corona buiten 

beschouwing gelaten, zijn 

de belangrijkst recente 

ontwikkelingen de tekorten in 

het vinden van personeel en de 

verduurzamingsopgave.

Met zorgvastgoed staan we voor 

een aantal flinke uitdagingen, 

welke volgens u?

Voor de gehandicapte sector is 

het vooral een uitdaging op een 

plekje te krijgen in mogelijke 

nieuwbouwontwikkelingen. 

Het huisvestingsvraagstuk van 

ouderen krijgt door de omvang 

van deze doelgroep meer 

aandacht.

Qua intramurale capaciteit 

verschillen deze twee sectoren 

echter niet zo veel. We zullen 

hiervoor binnen de sector 

meer moeten samenwerken 

om met de zorgkantoren onze 

huisvestingsvragen aan het 

licht te brengen bij corporaties 

en gemeenten.

Wat zijn de financiële 

uitdagingen binnen de 

zorgvastgoedsector?

De prijzen in de bouw blijven 

stijgen, daarbij nog de 

duurzaamheidsverplichtingen. 

Dat zet de haalbaarheid van 

elke business case onder 

spanning.

Alleen maar kijken naar de 

dekking van de NHc is niet 

voldoende, we zullen integraal 

moeten kijken naar de zorg- en 

vastgoedexploitatie.

Hoe maak je zorgvastgoed 

nog aantrekkelijker voor 

investeerders?

Door de langdurige zorg die wij 

cliënten geven, sommige wonen 

wel meer dan 50 jaar bij ons, 

vormt de gehandicapte sector 

een stabiele sector. We vragen 

alleen niet altijd om courant 

vastgoed. Dat maakt het in 

beginsel misschien minder 

aantrekkelijk.

Maar vastgoed dat aansluit bij 

de wens van de doelgroep en de 

begeleidingsvraag is juist van 

cruciaal belang voor rendement 

op de langere termijn.

Hoe brengt de gemeente de 

urgentie van het zorgvraagstuk 

onder de aandacht?

Omdat de gehandicaptezorg 

grotendeels via de zorgkantoren 

loopt, in ieder geval voor 

volwassenen, heeft de 

gemeente over het algemeen 

minder aandacht voor mensen 

met  een verstandelijke 

beperking.

uitzondering zijn de gemeenten 

waar zorginstellingen 

nadrukkelijk aanwezig zijn 

met grotere landgoederen. 

Hier is vaak vanuit historie 

een samenwerkingsverband 

opgebouwd. 

Welke innovatie gaat 

het verschil maken bij 

‘In het 
woonzorgbeleid 
van veel gemeenten 
is nog te weinig 
aandacht voor 
mensen met een 
verstandelijke 
beperking

wij er 32 huren van corporatie Mozaïek 
Wonen. De cliënten die er gaan wonen 
hebben grote mate van zelfstandigheid, 
maar er is 24-uurszorg aanwezig. Naast 
twee steunpunten komt op de begane 
grond bovendien een ruimte voor leer - 
werkplekken en trainingsdoeleinden.’

Schwartzmans: ‘Onze woonzorgparken 
zijn veel minder gesloten dan vroeger. In 
Zwammerdam hebben we bijvoorbeeld 
vorig jaar grond verkocht voor een 
woonwijk met ongeveer honderd 
vrijesector en sociale huur woningen, die 
moet zorgen voor een meer organische 
overgang tussen de Hooge Burch en het 
dorp. In de toekomst gaat dit mogelijk 
nog vaker gebeuren. Voordeel is ook 
dat het ons middelen oplevert voor de 
vernieuwing en verduurzaming van ons 

Zorgvastgoed?

We doen op dit moment mee 

aan een wetenschappelijk 

onderzoek naar het effect van 

de kwaliteit van huisvesting op 

het welbevinden van cliënten. 

Als in een nieuwe zorglocatie 

je moeder wilt achterlaten, 

wat moet dan echt heel goed 

geregeld zijn en wat zijn de 

plus componenten?

Bij ons gaat het eerder om het 

achterlaten van je kind dan je 

moeder. Wat je als verwanten 

dan vooral wilt, is dat je kind of 

broer of zus een leefomgeving 

krijgt die voelt als thuis. Een 

waar je betrokken kan zijn 

en mee kan denken in de 

inrichting van de zorg.

Hoe stel je het welzijn van de 

bewoners voorop in je project?

Met ons basis 

huisvestingsconcept voor het 

wonen in een groep hebben 

we veel aandacht besteed 

aan een basis ontwerp wat bij 

80% van de doelgroep voor dit 

type woningen past. Dit leidt 

tot betere ontwerpen en ook 

efficiëntere projecten. Hierdoor 

ontstaat er ook meer tijd en 

ruimte in het proces om ons 

te richten op de inrichting en 

afwerking van de woningen. 

Hoe ziet een goede 

businesscase eruit voor alle 

betrokkenen? En met wie werk 

je allemaal samen?

Het begin met kennis van 

elkaars sectoren. We merken 

vaak dat we bij beleggers 

moeten beginnen met het 

uitleggen dat we minder te 

besteden hebben dan de 

ouderenzorg.

We moeten ons richten op de 

eerste aftoppingsgrens, bij 

scheiden van wonen en zorg en 

intramuraal. 

 

bestaande vastgoed. En voor nieuwe 
ontwikkelingen elders.’

staan jullie daarbij genoeg op het 
netvlies van gemeenten, ontwikkelaars 
en beleggers?
Schwartzmans: ‘Nee. In het 

woonzorgbeleid van veel gemeenten is 
nog te weinig aandacht voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Dat moet 
veranderen, want in de inclusieve steden 
en dorpen die we met z’n allen willen, 
verdienen zij ook een woonplek.’ 

Vuyk: ‘Een groot verschil met 
ouderenhuisvesting is dat onze cliënten 
soms wel veertig of vijftig jaar bij ons wonen. 
Er is vaak echt sprake van een lange-
termijnverbintenis, die voor een heel andere 
dynamiek zorgt.’

Schwartzmans: ‘Een ander verschil met 
ouderenhuisvesting is dat het woonbudget 
van de meeste ouderen groter is dan dat 
van onze cliënten. Bij het scheiden van 
wonen en zorg maar ook bij intramurale 
huisvesting, moeten we ons richten op 
de eerste aftoppingsgrens van de sociale 
huur. Toch weten beleggers onze sector 
steeds meer te vinden, ik vermoed vooral 
vanwege de lange termijnzekerheden.’

Vuyk: ‘Wat onze cliënten verdienen 
is aandacht en ondersteuning van 
specialisten, die bereid zijn zich te 
verdiepen in hun specifieke woonwensen 
en -behoeften. Want met kennis van 
ouderenzorg ben je er niet als belegger 
of ontwikkelaar, dit is echt een specifieke 
doelgroep.’

‘Met kennis van 
ouderenzorg 
ben je er niet 
als belegger of 
ontwikkelaar, dit is 
echt een specifieke 
doelgroep’


