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Wij willen een bijdrage 
leveren aan de wereld om 
ons heen door het creëren 
en maken van inspirerende 

en prettige plekken waar 
mensen graag willen 

wonen, werken, leven!



1. Geen verzorgingshuizen meer sinds 2013

2. Babyboomers komen er aan (70+)

3. We leven langer

• Gericht op eigen keuzes

• Wel wat te besteden:

→ AOW + pensioen + waarde woning
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3x langer thuis
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BLOEI-model in nieuwe woonconcepten
Bewegen │ Leven │ Ontmoeten │ Eten │ Inspirerend
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Stedelijk inbreiden en versterken van openbaar (sport) gebied| Rotterdam (in ontwikkeling)
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• Eerst de scan van het gebied 
vanuit demografie en vastgoed

• De opzet vanuit persona’s

• Bouwen voor de buurt

• Persona’s vanuit generieke data 
(bv Whooz) of vanuit een 
gemeente, zoals in Rotterdam

• Per persona andere wensen 
voor gebouw opzet en functies

• Na het eerste concept, in 
gesprek met personen
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Persona’s



12



13



14

Doorstroming



• Bewegen en Ontmoeten

→ Wij bouwen voor de gezondheid, niet voor de zorg

→ Wij bouwen om te bewegen, niet om stil te zitten

→ Wij bouwen om met elkaar te wonen, niet om eenzaam te zijn 

→ Wij bouwen ruimtes om te ontmoeten en geen (lege) ontmoetingsruimte

• Gebouw activeert en stimuleert beweging: trappen, rondgangen

• Gebouw verbetert de omgeving: aansluiting op paden, sportvelden en andere voorzieningen

• Als ontwikkelaar niet alleen met de bakstenen aan de slag, maar ook met het proces en de benodigde partijen

• Goed kijken in de buurt wat er al wel is, en wat er nog niet is. Verder kijken dan het perceel en je rol. MAATWERK

• Dus ook beweging en ontmoeting in ons werk: 

• AAN DE SLAG MET NIEUWE PARTIJEN = wie doet er mee?!
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Wonen en gezondheid!



• Vraagstuk ouderen is niet helemaal nieuw: 

• Wel op deze schaal en de behoefte van nieuwe ouderen wel anders.

• Nieuwe partijen nodig en nieuwe taal met elkaar verkennen. Iedereen heeft waardevolle input.

• Betrokkenheid ouderen zelf van essentieel belang. Dus niet VOOR ouderen maar MET ouderen
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Leren innoveren op onderdelen
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Samen innoveren

• Doel/visie helder: intenties en meerjarendoel goed omschreven

• Belangen: wie zit waarom aan tafel (inbreng en ophalen)

• Basis: data, persona’s, hotspots/plekken. Basis moet goed zijn!

• Tijd en middelen zijn schaars. Dus neem besluiten, blijf niet hangen. 

• Tempo maken en frequentie omhoog

• Leren en evalueren: iets wat niet werkt, laten gaan en afscheid van nemen. 

• Wat goed werkt: verder uitbouwen

• Niet teveel praten, maar DOEN! Met elkaar!
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Dank en succes!
Carolien Vermaas


