
Disruptive Powerrrs to the Peoples! 

Krasse                                  Knarrenhof 



Disruptieve ontwikkelingen in de Vh  
 
1.  Wie? 
2.  Waarom? 
3.  Wat? 
4.  Hoe?  
5.  Waar? 
6.  L.L. 



Wie van U 
 
IS 
 

OUD? 



Ik ben NIET oud OF ik ben een komiek. 



Wie van U? 
 
wil graag eenzaam oud 
worden, afhankelijk van 
anderen zijn en de 
laatste dagen slijten in 
een steeds kleinere 
wereld? 
 



Wie van U? 
 
Heeft beroepshalve 
mede bepaald hoe en 
waar ouderen moeten 
wonen? 
 
En wat was daarbij het 
leidende principe?  



Atul	Gawande	(‘Sterfelijk	Zijn’,	2014)	
	
“De	kern	van	het	mens-zijn	is	autonoom	en	ona4ankelijk			
	controle	hebben	over	eigen	bestaan.”	
	
Defini'e	oud	was:	zij	die	a1ankelijk	zijn.		
Niemand	wil	oud	zijn,	dus….	
	
Ona=ankelijkheid	is	het	Eeuwige	Leven	



Waarom	Knarrenhof?		
	

1.	Omdat	mensen	er	om	vragen	
	

2.	Niemand	anders	het	doet	



Want:	veel	onrust	&	aanleiding	

•  Vergrijzing    = meer eenzaamheid 
•  Verdunning/ > epphh  = meer eenzaamheid 
•  Bezuinigingen   = meer onzekerheid 
•  Scheiding Wonen-Zorg  = meer zelfredzaamheid 
•  Complexer & sneller  = meer ingewikkeldheid 
•  Wantrouwen instituties  = meer coöperatief denken 
 

 En corporaties mogen/kunnen/durven minder 



Dus:  
 
zoek je veiligheid &  
bescherming onder,  
met, en voor elkaar 
 
In een nieuw vorm en 
organisatie:  
De Wooncoöperatie 



Wij:	SMchMng	Knarrenhof	Nederland	
	
	
	 							Eerde	Schippers	 	 												Nel	Sangers	
	 								Architect 	 	 												Rayon-manager	

Peter	Prak	
Oprichter	

Disruptief: hoe geef je ook mensen 
met minder geld keuze en invloed? 



Zwolle      Hardenberg    Amersfoort     Hasselt           Gouda        Groningen   Den Haag      Utrecht        Amsterdam
   

> 2.250 deelnemers landelijk 

Rood = opgericht, leden 
Groen= geinteresseerden 
 
 
Organisatie is voortvloeisel 
eindgebruikers ipv omgekeerd 

Project-verenigingen	

ST. KNARRENHOF NL   



Statutair doel Stichting :  
 
1/ vrolijk & leuk & toekomstbestendig wonen  
2/ tegen de optimale prijs-kwaliteitsverhouding: 
3/ zo onafhankelijk en comfortabel mogelijk 
4/ invloed = samen als CPO 
	

ST. KNARRENHOF Nl 

Belangenbehartiger, geen 
ontwikkelaar  
(Zwolle VON - € 35.000) 



Zwolle      Hardenberg    Amersfoort     Hasselt          Utrecht           Gouda        Groningen   Den Haag    Amsterdam
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BOUW & ZORG

06  HUMANITAS, DEVENTER 
Humanitas is het meest warme en gastvrije huis 
van Deventer doordat 160 bewoners samen-
wonen met 6 studenten. Deze combinatie van 
jong en oud verrijkt de leefomgeving.

07  ZORGWONINGEN ’T LOUG | DELFZIJL
Rond een pleintje zijn vier losse woningen voor  

mensen met dementie geplaatst. Per verdieping 

wonen zeven bewoners met ieder een eigen  

appartement rond een huiselijk ingerichte centrale 

woon- en eetruimte. 

Opdrachtgever: Stichting de Hoven, Onderdendam

Ontwerp: Wiegerinck architectuur stedenbouw

08  GROENE HUURDERS, EINDHOVEN
Ouderinitiatief stichting De Bastide realiseerde 

wooncomplex Groene Huurders in Eindhoven voor  

normaal begaafde jongvolwassenen met autisme en 

andere huurders. 

Opdrachtgever: wooncorporatie Woonbedrijf 

Aannemer: Heijmans

09 BUURWONINGEN, HEERHUGOWAARD
Woningcorporatie Woonwaard verhuurt Buur-
woningen in Heerhugowaard, twee appartemen-
ten naast elkaar. Buurwoningen zijn voor mensen 
die samen gaan voor meer zelfredzaamheid.

10  MEERGENERATIEWONINGEN, DEURNE
In Deurne zijn in opdracht van corporatie  
Bergopwaarts bestaande eengezinswoningen 
getransformeerd naar twee kleinere eenheden. 
Beneden specifiek voor senioren, boven voor 
kleine huishoudens. Zorgrelatie is mogelijk.
Ontwerp: Vissers & Roelands architecten & ingenieurs

VARIANTEN
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MANTELZORGWONINGEN, 

MODERNE HOFJES, THUIS-

HUIZEN EN KANGOEROE-

WONINGEN: EVENZOVEEL 

ALTERNATIEVEN VOOR PUUR 

ZELFSTANDIG THUIS WONEN 

EN HET WONEN IN EEN 

ZORGORGANISATIE. DOOR 

HET BELEID VAN LANGER 

THUIS WONEN KRIJGEN DEZE 

WOONVORMEN EEN IMPULS 

EN NEEMT DE BEHOEFTE 

AAN EEN ANDERE INVULLING 

VAN WONEN EN ZORG TOE. 

IN DEZE TOP TIEN EEN OVER-

ZICHT VAN INTERESSANTE 

WOONVARIATIES IN WILLE-

KEURIGE VOLGORDE. ER ZIJN 

ER NATUURLIJK NOG MEER! 

01  KNARRENHOF
Knarrenhof, sinds 2010 actief, heeft het wonen in 

hofjes weer onder de aandacht gebracht. Op veel 

plekken in Nederland vindt het gedachtengoed 

navolging. Deze ‘revival of the hofjes’ gaat in tijden 

van vergrijzing en eenpersoonshuishoudens de strijd 

aan met eenzaamheid en afhankelijkheid. 

www.knarrenhof.nl

02  THUISHUIS IN HARDERWIJK
Thuishuis is voor vijf tot zeven alleenstaande ouderen 

met een smalle beurs die niet alleen willen wonen 

of dreigen te vereenzamen. Het Thuishuisproject 

bestaat uit een Thuishuis en Thuisbezoek. 

www.thuishuis.org 

03  MANTELZORGWONINGEN, GRONINGEN
De 22 mantelzorgwoningen, ontwerp van KAW 

Architecten, in opdracht van Corporatie Lefier, bieden 

mantelzorgers en mantelzorgontvangers de mogelijk-

heid om wonen en mantelzorg naar eigen wens in 

te vullen. Cliënten wonen in twee appartementen 

zelfstandig maar nauw verbonden naast elkaar.

04  WOONGEMEENSCHAP EIKPUNT, LENT
Op initiatief en onder regie van een bewoners- 

vereniging zijn 40 sociale huurwoningen en  

8 koopwoningen gerealiseerd: meergeneratiewonen, 

met als leidraad gemeenschapsvorming, duurzaam-

heid en stilte/bezinning. 

Eigenaar: Woningcorporatie Talis Nijmegen

Beheer: Woningbouwvereniging Gelderland

www.woongemeenschapeikpunt.nl

05  DE BENRING, VOORST
Onder het motto ‘Maak niet de stenen flexibel,  

maar het gebruik’ kreeg verzorgingshuis De Benring 

in Voorst van Habion een tweede jeugd. In de aan-

leunwoningen leven achttien jongeren, de woonzorg-

coöperatie regelt de reuring via een sociaal onder-

nemer, de woningen zijn gefacelift en het dak ligt vol 

met gecrowdfunde zonnepanelen.

WOONZORG
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YVONNE WITTER, adviseur bij 
Aedes-Actiz kenniscentrum 
Wonen-Zorg.

Auteur: Yvonne Witter

‘ECHTE INNOVATIES 
IN WONEN EN ZORG 

STARTEN VAAK  
BIJ BURGERS.’



Waarom	Overheden	?	

Nu 24% volw. 60+ 
over 21 jaar 

is 51% volw 60+ 
Idem voor ephh nu 

28% (2016) max 45% 

Beleids-noodzaak 



Zorgkosten Nederland 
2002: € 46 miljard  
2014: € 95 miljard (24% 60+) 
2038: € xxxx mljrd (51% 60+) 

€enzaamheid grootste aanjager 



	‘’1	ons	welzijn	spaart	1	kilo	zorg’’	
‘’1	lepel	preQg	wonen	levert	1	schep	welzijn’	



Met	&	Voor	Wie?	

> 2250 geïnteresseerden 
> 360 betalende leden (3 ver.) 
Waar we beginnen komen groepen 
36-89 Gemiddeld 60 jr (20% vpk) 



WAAR? 
•  Nu	6	posi'es	met	
						160	won.	exclusiviteit	
•  18x	gemeenten,	wrv.	14x	

posi'ef	met	bestuurder	
•  3	verenigingen,	3	i.o.	
•  2.250	aanmeldingen	

3x 
2x 

2x 

2x 



CONCEPT	=	WAT?	
	
Doel: 	 	veiligheid,	comfort,	sociaal	&	toekomstvast	
Concept: 	hof	met	privacy	&	noaberschap	&	zelforganisa'e		
Doelgroep: 	50+	groep	met	CPO-plan	
Vertrekpunt: 	ephh	65m2	tot	200m2,	koop	&	huur	
Bizznizmodel: 	MVO	met	winstbegrenzing,	Community	finance	

	 	 	 		
	 		



WAT? 









Types	



Start Bouw voorjaar 2017 



•  Levensloopbestendig 
•  Nul-trede 
•  WMO-proof, zorgvoorbereid/ 
    ‘Hospitality@Home’ 
•  Plattegrond-flexibel 
•  Inzet all-electric 
•  69m2 - 200m2 
•  Vraagvolgend koop & huur 



Leuk	1:	Samen	de	hort	op	



Leuk 2: 
Zingevend 
Anti-stigmatiserend 



www.knarrenhof.nl 



Hoe Beginnen?  
 
-  Minimaal 1 mogelijke locatie of > 10 hh interesse 
-  Minimaal 2.500m2 (ggb) en < 1500m v. supermarkt 
-  Leegkomende of -staande scholen, sporthallen,  
    zwembaden, bejaardentehuizen 
-  Steun van een bestuurder 
-  Samen met Corpo mix DAEB/ 
     niet-DAEB 
	



In het Leven draait het niet om wat je bereikt 
hebt, maar wat je ervoor hebt moeten 
overwinnen 



Soms Motiveert Tegenslag 



Critical Incidences 
•  Teveel aanmeldingen 
•  Na 1 jaar praten met aannemer/financier over hoogte voorfinanciering 

bood deze 5v12 maar liefst 5% van gevraagde bedrag ! 
•  Na half jaar idee pitchen bij enthousiaste gemeentelijke beleidsafdeling 

zei vastgoed: ‘’Goed idee, gaan we mee naar de hoogste bieder!’’ 
•  De 3 heilige huisjes/basis-uitgangspunten werden door corporatie  

verlaten: o.a. beukmaat ivm Blok Gepast Toewijzen: wkmr 18m2, 
hagelslag-model qua spreiding, ledenlijst heeft voorrang 

•  Beleggers vroegen € 275/mnd extra en ‘minder goede’ huizen 
•  Deelnemers klaagden over ‘hele dure huizen’ 
•  Stemmingmakerij in de buurt 
•  Duurzaamheid bleek ‘te goedkoop’, slechts € 9100 energie-neutrale 

woning, had € 20.000 moeten zijn 



Wooncooperatie 
Finsterwolde: 
FiWoCo 
 
 
Soms kun je 
alleen maar 
slikken 



INNOVATIE	
Faal 	 	- 	factoren 	- 	Succes

			



INNOVATIE	
Faal 	 	- 	factoren 	- 	Succes

			
geen 	 				True	Grit/	doel/	geloof 					wel	
niet	 	 	 	Concreet 	 					wel	
geen	echte 											Afnemer/	Vraag 	 					wel	
geen 	 	 					Winst 	 					wel	
in 	 	 			The	Box 	 					out	
geen 	 	 			Jongleur 	 					wel	
Geen 	 			Netwerk/	Mach'ge	Vriend 					wel	
geen 	 								Poli'ek	Momentum			 					wel	
geen 	 	 	Gunfactor 	 					wel	



Gemeenschappelijke Faalfactoren 
  
•  Geen druk/lef om te innoveren 
•  Besluitvormingsjungle 
•  Sturen op risico’s 
•  Regels en andere schijnzekerheden 
•  ‘ja maar’/probleem-denkers 
•  Te vage plannen/ geen echte afnemer/vraag 
•  Geen/ te weinig winstgevend 
•  Geen netwerk/machtige vriend 
•  ….. 
•  ..... 
  



Gemeenschappelijke succesfactoren 
 
•  Geloof/ true grit/ missie/ boosheid 
•  Duidelijk doel/ concreet 
•  Oplossing van echt Probleem 
•  Creativiteit/Jongleur 
•  Gunfactor/ Charme/ ‘Leuk’ 
•  First Followers/ Positieve netwerken 
•  Politiek Gevoel 
  



VRAGEN?	





Waarom	moet	‘beleid	&	strategie’	willen	
dat	men	langer	samen	thuiswoont?		

Eenzaamheid	wordt	DE	nieuwe	welvaartsziekte:	
•  Keiharde	correla'e	met	zorgkosten	
•  Eenzaamheid	net	zo	schadelijk	als	obesitas	
					of	15	sigareben/dag	>	15	jaar	
•  1,7	X	meer	kans	op	vroege	sterfe	
•  1,6	X	meer	kans	op	demen'e	(€	3,6	mld/jr)	



Partners	

Gemeenten	

Sympathisanten	













€ 



€ 

€	740		
mld		
vrije	
woning-
waarde	

	
€	1.240		
mld	
pensioen	
Waarde	
	
	
	
	

Zorg	
ver-
dringt	
vast-
goed	

1	ons	
welzijn	
bespaart	
1	kilo	
zorg	

	
<	90%	
helpt	wel	
eens	een	
goede	
buur	
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Naar een ‘Healthy City-economy’  
Over Knarrenhof, Wonen & Zorg

Sinds de jaren ’80 waren Vastgoed en Grondbedrijf machtig binnen de gemeente. Dat verandert. Vanuit zestien 

jaar ervaring als grondboer en gebiedsontwikkelaar (o.a. Vathorst, MeerStad Groningen, Stadhagen Zwolle) en zes 

jaar ervaring als Stichting Knarrenhof Nederland met gemeenten een blik vooruit: hoe het anders kan. 

Drs. Peter Prak1 

Eerst worden enkele lange lijnen geschetst. 
Ze kruisen binnen de nieuwe verantwoor-
delijkheden onder de motorkap van het 
gemeentehuis: de financiën. 

Plan- en vastgoedeconomie revisited
In de pre-Vinex gaf ‘het Bruine Boekje’ 
invulling aan het kostprijsbeginsel. De waarde 
van de grond was de sluitpost om verlies te 
voorkomen. Deze werkwijze leverde ons de 
ruime groene wijken van voor 1990. Met de 
opkomst van de zakelijke planeconomie werd 
in een stijgende markt naar residueel rekenen 
overgestapt. Opbrengstmaximalisatie was het 
nieuwe leitmotiv. Projectontwikkelaars én 
gemeenten waren grote winnaars en schre-
ven tussen 1990 en 2005 miljoenen bij. In de 
recente vastgoedcrisis wisten veel grond-
bedrijven niet hoe snel ze weer naar vaste 
vierkante meterprijzen terug moesten. Het 
‘upward potential’ bleek fijner dan het ‘down-
ward risk’. Gemeenten schreven miljarden af 
op de grond, risicobeheersing werd het credo.
Voor de innovatie op vastgoedgebied duurde 
de crisis te kort. De echte kanteling van 
aanbieders- naar vragersmarkt haalde het 
net niet. De MIPIM2 en PROVADA3 zijn weer 
even druk als voor de crisis. Veel gemeenten 
springen gemakkelijk weer in het automa-
tisme van de aanbiedermarkt. Na risicobe-
heersing gaat de kraan weer open naar ‘back 
to business as usual’. En dat terwijl onderzoek 
voor en door de gemeente Den Haag uitwees 
dat ‘de ontwikkelaar bellen’ niet standaard 
leidt tot de hoogste kwaliteit, afzetsnelheid 
en vierkante meterprijs. Per type locatie en 
vraagstuk zou beter het meest passende type 
ontwikkelen moeten worden gekozen.

Rijksbeleid revisited
Het Rijk moest fors bezuinigen. Met de 
zorgdecentralisatie van AWBZ naar WMO, 
Jeugdzorg en Participatiewet is € 11 miljard 

gemoeid. Ter vergelijking: het gemeente-
fonds keert 18 miljard uit aan de gemeenten; 
de zorg is nu al meer dan de helft hiervan. 
Hiermee neemt de integrale verantwoor-
delijkheid voor de gemeente toe. Dit heeft 
effect op vastgoedgebied en op de krachts-
verhoudingen binnen de organisatie. Zorg 
wordt de komende jaren financieel groter 
dan vastgoed.  
De gemeente is nu verantwoordelijk voor de 
ondersteuning en verzorging van haar inwo-
ners conform scheiden van Wonen en Zorg 
(thuiszorg), de jeugdhulpplicht (geestelijke 
zorg) en het begeleiden van mensen met een 
grotere afstand tot werk (arbeidsmarkt). De 
€ 11 miljard van het Rijk aan gemeenten is 
overigens al 30% minder toebedeeld dan het 
Rijk eerder zelf gebruikte in verband met 
’efficiëntie-voordelen’. 

Gezondheidszorg revisited
In de afgelopen 150 jaar is de medische 
wetenschap vooral gedreven door cura-
tieve innovatie. Langzamerhand blijkt deze 
insteek financieel niet vol te houden. Er zijn 
gigantische stappen gemaakt: 20% van de nu 
18-jarige vrouwen wordt 100 jaar, over 20 jaar 
wordt ook 20% van de mannen 100. Nu is 24% 
van de Nederlandse volwassenen 60+, over 
21 jaar is dit 51%.  Het aantal eenpersoons-
huishoudens stijgt van circa 28% nu naar 
47% over 20 jaar. In 2002 werd €46 miljard 
aan zorg uitgegeven, in 2015 was dit al €96 
miljard (12% BNP). Daarbij blijkt eenzaam-
heid steeds meer de grootste veroorzaker van 
de stijgende zorgkosten. De laatste levens-
jaren zijn het meest kwetsbaar, eenzaam en 
duur. Met de vergrijzing en huishoudens-
verdunning is financieel gezien ronduit 

Beeld: INBO Architecten.

Grondzaken	id	prakMjk	
Augustus	2016	
	
“WMO	groot	financieel	en	
PoliPek	risico	voor	gemeenten”	
	
Oproep	tot	community-		
financed	Wijk	WoZo-Coöpera'e	
	
Nu	traject	financiering,	evt.	
beursgang	voor	spaarders	en	
overheden	(Wet	Hoff)	




