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1. Visie
In de zorgmarkt in Nederland en België vinden grote veranderingen plaats. Er is een verschuiving gaande naar participatie en
zelfredzaamheid. Van de verzorging van ouderen vanuit de overheid met hulp, verzorging en huisvesting in verzorgingshuizen gaat het nu
naar zelfredzaamheid, het blijven wonen in het eigen huis, mantelzorg en een beperkte ondersteuning door professionals. Naarmate de
mobiliteit afneemt wordt het risico op vereenzaming groter.
In Nederland worden alle verzorgingshuizen gesloten en blijft alleen nog capaciteit in verpleeghuizen beschikbaar wanneer permanente
medisch-sociale zorg noodzakelijk is. De bestaande woning voorraad in Nederland en België is onvoldoende om aan de groeiende groep
ouderen passende woonruimte te bieden. Door de individualisering en de wijze waarop de woningvoorraad is opgebouwd is op veel
plaatsen de sociale cohesie verdwenen.
Met deze problematiek in gedachte heeft Antrist Vastgoed BV het concept vitaliteitswoningen ontwikkeld.
Het concept vitaliteitswoningen bestaat uit een hardwarecomponent: de woning en de inrichting van de omgeving, bedoeld om comfortabel
te kunnen blijven wonen en zich een onderdeel van de gemeenschap te voelen, en een softwarecomponent waarin de deelname aan de
maatschappij, sociale interactie en sociale cohesie worden gewaarborgd.
Bij de hardwarecomponent gaat het over een duurzame leefruimte passend bij alle levensfasen, geborgenheid, veiligheid, privacy en
indien nodig ondersteuning door domotica en moderne communicatiemiddelen. Het gaat ook over een omgeving waarin makkelijk
contacten worden gelegd en gemeenschapszin kan ontstaan.
Bij de softwarecomponent is de basisgedachte dat mensen in alle levensfasen een integraal deel moeten kunnen blijven uitmaken van
de maatschappij. Hierbij speelt het Living Lab in combinatie met een sociëteit een bijzondere rol. Het Living Lab met zijn verbindingen
met kennisinstituten, innovatieve bedrijven, gemeentelijke initiatieven en andere Living Labs in het gehele land, zorgt voor geestelijke
uitdaging en samen met de sociëteit zorgt het voor actieve verbindende elementen met de maatschappij.
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1.1 Inleiding
Antrist Vastgoed BV heeft het concept levensloopbestendige vitaliteitswoningen met sociëteit en living lab ontwikkeld en speelt hiermee
in op de participatiemaatschappij en zelfredzaamheid.
De vitaliteitswoningen zijn zo ontwikkeld dat zij in de huidige vorm of in de toekomst ook bruikbaar zijn als woning voor andere doelgroepen.
De binnenruimte is geheel vrij indeelbaar en kan eenvoudig worden aangepast aan een nieuwe situatie.

1.2 Concept Vitaliteitswoningen
De woningen zijn duurzaam door de opzet en uitvoering en gebaseerd op nul op de meter. De woningen zijn zodanig ontworpen dat alle
activiteiten in principe beneden of gelijkvloers kunnen plaats vinden. De woningen voldoen aan het Woonkeur pluspakket met zorg en zijn
hiermee daadwerkelijk levensloopbestendig.
De opzet van de grondgebonden woningen is zodanig dat, terwijl binnen de woning alle voorkomende zorg met uitzondering van de
intensieve verpleeghuiszorg kan worden verleend, zij ook geschikt zijn voor starters en gezinnen. Verhoging van het wooncomfort,
veiligheid, energiebesparing en levenslang zelfstandig wonen wordt verwezenlijkt door een gemakkelijk bedienbaar modulair smart
home, smart building en smart care systeem. Het smart care systeem speelt in op huidige of toekomstige zorgbehoefte om levenslang
zelfstandig wonen mogelijk te maken.
Antrist Vastgoed BV richt zich op de verkoop van deze woningen, hetzij aan particulieren ten behoeve van het eigen woongenot, hetzij aan
investeerders die zich richten op verhuur van woningen in de midden huur.
Keuze van locaties omvat een aantal aspecten:
• Er is een tekort aan woningen voor senioren, woningen waarin in de toekomst goede zorg kan worden verleend.
• Rond de locatie en de aangrenzende gebieden is een grote bevolkingsgroep van senioren die thans over huisvesting beschikt waarin
onvoldoende zorg kan worden verleend.
• De markt voor woningen rond de locatie is actief voor koop en verhuur in de middel dure huur.
• Het plan past in de woonvisie beleid van de gemeente
• De gemeente werkt mee om het bestemmingsplan zo aan te passen dat de vitaliteitswoningen hier kunnen worden gerealiseerd.
• Rond de locatie en de directe omgeving is de sociale cohesie hoog, hetgeen succesvol wonen in een vitaliteitswoning ondersteunt.
• De locatie van grondgebonden woningen ligt in een kleine of middelgrote gemeente of in een van de kernen – buurtschappen van een
grotere gemeente.
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2. Antrist Vastgoed
Antrist Vastgoed BV ontwikkelt en verkoopt vitaliteitswoningen.
Naast de woningen verzorgt Antrist ook de realisatie van sociëteiten met living labs.
Projecten worden ondergebracht in een eigen project B.V. om er zorg voor te dragen dat er per project transparant inzicht wordt geboden
over resultaten. Op deze wijze kan projectgericht met andere partijen worden samengewerkt.
Antrist Vastgoed BV realiseert vitaliteitswoningen in Nederland en België.
Het gaat tot en met 2019 om de realisatie van circa 20 projecten met vitaliteitswoningen met Living Lab per project.

2.1 Vitaliteitswoningen
Vitaliteitswoningen bestaat uit 4 typologieën: appartementen, grondgebonden hofjeswoningen, grondgebonden schuurwoningen en villaappartementen.

2.1.1 Appartementen
Appartementen worden locatie specifiek ingevuld. De aantallen liggen tussen 24 en 120 woningen per project. Het aantal locaties is beperkt
en de doorlooptijd van de ontwikkeling is 2 tot 4 jaar. De plattegronden voldoen minimaal aan dezelfde eisen als alle vitaliteitswoningen
maar de variatie in projecten kan groot zijn. Deze woningen behoren tot de prijsklasse midden tot hoog.

2.1.2 Hofjeswoningen
Het casco van de hofjeswoningen kent in opzet maar een beperkt aantal varianten. De verschillen zitten met name in de afwerking aan
de buitenzijde. Op de eerste verdieping zijn additionele ruimtes opgenomen zodat deze woningen ook geschikt zijn als gezinswoning. Met
een gemiddelde projectomvang van 20 woningen is een goede sociale interactie gewaarborgd en kunnen mensen ook lang in hun eigen
omgeving zorgeloos blijven wonen. De woningen behoren tot de prijsklasse midden.

2.1.3 Schuurwoningen
De basisunit van de schuurwoning is opgebouwd met een helder constructief en installatietechnisch duurzaam principe. In de bouwkundige
afwerking wordt er aan de bewoner verschillende keuzes aangeboden. Zo kan er economisch efficiënter gebouwd worden, terwijl er wel
veel vrijheid van keuze is voor de bewoner met betrekking tot materiaal gebruik. Deze woningen behoren tot de prijsklasse midden tot hoog.
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2.1.4 Villa
Een villa met luxeappartementen wordt locatie specifiek ontwikkeld. Deze worden gerealiseerd in een groene omgeving en op unieke
locaties. De plattegronden voldoen minimaal aan dezelfde eisen als alle vitaliteitswoningen maar de variatie in projecten kan groot zijn.
De woningen behoren tot de hogere prijsklasse.

2.2 Sociëteit met living lab
Bij de invulling van de living lab gedachte wordt gebruik gemaakt van een gemeenschappelijke ruimte in de vorm van een sociëteit met
horecafunctie en een living lab presentatie- en showroomruimte.
Bij het living lab ervaren deelnemers op welke wijze zij een bijdrage kunnen leveren aan zorginnovatie, comfortabel wonen en duurzaamheid.
De samenwerking is gezocht en gevonden met kennisinstellingen zoals hogescholen en universiteiten, innovatieve bedrijven en met
gemeentelijke instanties in het sociaal domein in het kader van de WMO-taken van de gemeentes. Hierdoor kan een op velerlei gebied
een interessante omgeving worden geboden.
Doordat het Living Lab met de verschillende thema’s een grote groep bewoners aanspreekt bevordert dit sociale cohesie in de wijk of
dorp. De sociëteit wordt als sociaal verbindende gemeenschappelijke ruimte ingezet en versterkt zo de centrale positie van het Living Lab.

2.2.1 Organisatie
Antrist draagt zorg voor het vinden van een exploitant voor de sociëteit met horecafunctie alsmede de begeleiding van het living lab
principe.
Het betreffende pand wordt in principe eigendom van de exploitant of de stichting die het pand beheert.
Bij de implementatie en dagelijkse activiteiten van het living lab speelt Antrist een stimulerende en verbindende rol. Middelen die Antrist
hiervoor zal inzetten zijn workshops, trainingen, lezingen, eHealthdemo’s, websites, studiereizen en praktijklabs hogescholen. Innovatieve
bedrijven en kennisinstellingen stellen producten of diensten ter beschikking voor de inrichting van de demonstratieruimte en gemeentes
kunnen actief bijdragen aan het faciliteren van het implementatietraject door inzetten van kernregisseurs bij de uitvoering en coördinatie
van sociaal maatschappelijke organisaties. Veel partijen hebben aangegeven een bijdrage aan de uitrol van de Living Labs en diverse
gemeenten omarmen de kansen die het Living Lab hun biedt.

2.2.2 Exploitatie
De exploitatie van ieder Living Lab met sociëteit is kostendekkend. Alle kosten worden gedekt door een combinatie van inkomsten uit de
operationele exploitatie, bijdragen deelnemende organisaties en bedrijven, subsidies en vrijwilligersinbreng.
De living lab filosofie is door Antrist ontwikkeld en wordt uitgerold over Nederland en België.
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3. Type vitaliteitswoningen ten behoeve van beleggers
3.1 Institutionele beleggers
Op basis van de volgende uitgangspunten zijn vitaliteitswoningen afhankelijk van het type geschikt voor institutionele beleggers:
• Als er sprake is van een op zichzelf staande belegging in een project dient dit van voldoende omvang te zijn om in een portefeuille op
te nemen.
• Als er sprake is van een belegging die samengesteld is uit woningen die zich op verschillende locaties bevinden dan zal iedere
locatie gemiddeld uit ca 20 woningen moeten bestaan en zullen de woningen een beperkte variatie mogen kennen om het beheer
kosteneffectief te kunnen verzorgen.

In de typologie vitaliteitswoningen voldoen met name de appartementen en de hofjeswoningen aan deze criteria en zijn geschikt voor
institutionele beleggers.
Villa’s bevatten over het algemeen minder woningen en zijn meer geschikt voor een specifieke belegger. Hetzelfde geldt voor
schuurwoningen, die gegroepeerd in kleinere aantallen worden gerealiseerd en een grotere variatie zullen kennen.

3.1.1 Appartementen
Per project zal moeten worden beoordeeld of het passend is voor de specifieke beleggingsportefeuille van een institutionele belegger.
Door de locatie specifieke invulling kan ook de latere vervreemding van het project specifieke condities vragen.
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3.1.2 Hofjeswoningen
Woningen in een hofjesopzet worden in clusters van 8 tot 36 woningen gerealiseerd, waarbij de gemiddelde projectomvang ca 20
woningen zal bedragen. Hierbij zijn de aantallen zodanig dat deze ten opzichte van de lokale markt geen echte verstoring veroorzaken.
Hierdoor wordt het verkoopresultaat niet negatief beïnvloed. Door de doorgevoerde standaardisatie zijn deze woningen eenvoudig te
beheren. De verschillende locaties van hofjeswoningen kunnen eenvoudig in een beleggingsportefeuille worden ondergebracht en het
beheer kan eenvormig worden georganiseerd. Vervreemding op termijn van de objecten kan flexibel worden gerealiseerd, per woning,
per blok, per cluster of per locatie.

3.2 Individuele beleggers
Op basis van de volgende uitgangspunten zijn vitaliteitswoningen afhankelijk van het type geschikt voor individuele beleggers:
• Als er sprake is van een op zichzelf staande belegging in een project dient dit project van een beperkte omvang te zijn om in een
portefeuille op te nemen.
• Als er sprake is van een belegging die samengesteld is uit woningen voor specifieke doelgroepen dient dit project van passende
omvang te zijn om de ondersteuning bij de huisvesting te kunnen leveren. De invulling van de woningen dient specifiek op de
doelgroep gericht te zijn.
• Bij een project met meerdere woningen dient belegging door meerdere beleggers mogelijk te zijn
• Uitponden van delen van een belegging dient met uitzondering van de woningen voor specifieke doelgroepen mogelijk te zijn.
Binnen de typologie vitaliteitswoningen voldoen met name de schuurwoningen en de appartementenvilla aan deze criteria en zijn
geschikt voor individuele beleggers.
Appartementen omvatten over het algemeen veel woningen en zijn meer geschikt voor een institutionele belegger. Hetzelfde geldt,
maar in mindere mate, voor hofjeswoningen die gegroepeerd in gemiddeld 20 stuks worden gerealiseerd en een beperkte variatie
Kennen.
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3.2.1 Schuurwoningen

3.2.1.1 Uitvoering
De woningen kunnen in verschillende afmetingen en uitvoeringen worden gerealiseerd.
De basis uitvoering is een eengezinswoning waarbij de afmetingen in 6 stappen lopen van extra small tot extra large.
In dit woningtype kan ook een kleiner appartementengebouw worden gerealiseerd met plattegronden die voldoen aan de minimale
eisen voor de vitaliteitswoningen. De locatie en de eisen van de belegger of de exploitant bepalen per project de afmetingen. De
structuur van het gebouw is zodanig dat het mogelijk is om een indeling met woningen voor speciale doelgroepen te realiseren in
overleg met de belegger of exploitant.
Het afwerkingsniveau van de schuurwoningen kan per individuele woning aangepast worden aan de wensen.

3.2.1.2 Ensemble
De woningen kunnen in vele configuraties worden gerealiseerd. De configuraties omvatten vrijstaande woningen, twee onder een kap
woningen en geschakelde twee onder een kap woningen. Door diverse configuraties passend over een locatie te verdelen ontstaat een
ensemble zoals een hof, een ensemble met een grote centrale ruimte, een gezamenlijke ruimte in het centrum, scheiding van langzaam
verkeer en auto’s. Van een ensemble kan ook een appartementeninvulling deel uitmaken hetgeen extra mogelijkheden tot sociale
cohesie biedt.
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3.2.1.3 CPO-project
Een ensemble van schuurwoningen is zeer geschikt als CPO-project. De structuur van de schuurwoningen maakt het mogelijk de
woning mee te laten groeien met de behoefte van de bewoners.

3.2.2 Villa
Villa’s als luxe appartementengebouw zullen altijd locatie specifiek worden ontwikkeld of ingevuld. Als koper heeft de toekomstige
bewoner optimale inbrengmogelijkheden. De villa kan alleen als beleggingsobject worden ontwikkeld als de belegger vooraf bekend is
bij Antrist en zo passende inbreng kan hebben bij de ontwikkeling.

3.3 Sociëteit met living lab
Het Living Lab kan gerealiseerd worden in een nieuw te bouwen ruimte, maar kan ook ingepast worden binnen een reeds bestaande
gemeenschappelijke ruimte.
Om de projecten van vitaliteitswoningen te bevorderen wordt bij ieder project gekozen voor een ruimte in de nabijheid van de
geprojecteerde woningen. De sociëteit gaat tevens dienstdoen als horecaruimte voor de bewoners van de wijk of dorpskern en bevordert
de sociale cohesie.
De exploitatie opzet is zo ingericht dat het living lab en sociëteit zichzelf financiert en geen financiële last vormt voor de bewoners van
de vitaliteitswoningen.
Om de gemeentes te bewegen mee te werken de geschikte locaties voor vitaliteitswoningen te vinden en procedureel toe te staan,
wordt het living lab concept ingezet. De hierover geconsulteerde gemeentes zijn hier enthousiast over.

3.4 Combinatie Vitaliteitswoningen met Living Lab
Binnen een project met vitaliteitswoningen werkt een gemeenschappelijke sociëteit met living lab op de volgende manieren positief.
- De bewoners van de woningen hebben de beschikking over een ontmoetingsruimte in de directe omgeving met passende
voorzieningen
- Het versterken van sociale cohesie van de bewoners en de directe omgeving van de locatie wordt gestimuleerd
- De gemeenschappelijke ruimte komt niet direct ten laste van de bewoners maar van derden
- De leefbaarheid rond de locatie wordt sterk vergroot wat gewaardeerd wordt door omwonenden, waardoor RO procedures soepeler verlopen
- Goed marketinginstrument dat aanspreekt bij potentiële kopers en huurders
- Publicitair voor lokale en landelijke media een aantrekkelijk item
- De verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van de woningen neemt toe
- De realisatie van een living lab legt beslag op een deel van de projectkosten. Daar staan ook directe projectinkomsten tegenover.
Dit heeft geen invloed op de kostprijs van de woningen.
- Er zijn na oplevering van het living lab binnen het project geen operationele kosten van het living lab meer die ten laste van het
projectresultaat komen
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4. Bouwconcept vitaliteitswoningen
Efficiënt en duurzaam bouwen is het uitgangspunt. De werkzaamheden worden waar mogelijk industrieel uitgevoerd en de onderdelen op
de locatie samengesteld. Hierdoor is de bouwtijd beperkt en de kwaliteit van het eindproduct gewaarborgd. De woningen zijn opgezet als
nul op de meter woningen. Energie wordt waar mogelijk bespaard en op de locatie opgewekt. Er wordt tenminste zoveel energie opgewekt
als door de bewoners onder normale omstandigheden kan worden verbruikt.

De plattegronden zijn zo ontwikkeld dat de woning geschikt is om bij iedere zorgvraag een passende omgeving te bieden. De afmetingen,
de toegangen en alle voorzieningen zijn zo opgezet dat deze voor iedere situatie passend zijn. Dit maakt passende hulpverlening door
mantelzorgers en door professionals mogelijk. Een belangrijk onderdeel in het concept is de voorbereiding van huidige en toekomstige
domotica. De installatie opzet waarborgt dat ieder mogelijke invulling binnen de woning eenvoudig kan worden verwerkt.
Het casco is zo opgezet dat binnen de ruimtes vrij zijn in te delen en met beperkte werkzaamheden en kosten aan toekomstig gewenste
functionaliteit kan worden aangepast.
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5. Realisatie programma Vitaliteitswoningen
Het concept vitaliteitswoningen is ontwikkeld in 2016. In 2017 is het eerste project hofjeswoningen in Maria Hoop in bestemmingsplanprocedure
gebracht. De aanvang van de bouw van dit project is gepland in het voorjaar van 2018. De woningen zullen in het najaar van 2018 worden
opgeleverd. Het betreft een klein project met 8 hofjeswoningen, 2 vrijstaande woningen en een sociëteit met Living Lab. De ervaringen in
dit project worden direct verwerkt in de aanpak van de volgende projecten, zodat voor de hofjeswoningen het concept eenvoudig op andere
locaties kan worden uitgerold.
De eerste focus ligt op verwerven van passende locaties die in de periode tot en met 2019 kunnen worden gerealiseerd. In het verlengde
hiervan worden locaties gezocht en gereserveerd, die voor de aansluitende periode tot en met 2022 kunnen worden gerealiseerd.

5.1 Prognose realisatie Vitaliteitswoningen
Dit leidt tot het volgende beeld uitgaande van actuele gesprekken:

Hofjes woningen
Realisatie

Locaties

Aantal

Vrijstaande woningen
Locaties

Aantal

Appartementen

Schuur woningen

Locaties

Aantal

Locaties

Aantal

2017

1

8

1

2

2018

7

136

1

2

1

60

1

4

2019

10

196

2

3

1

36

1

4

18

340

4

7

2

96

2

8

De verwachting is dat in de komende jaren nieuwe locaties in beeld zullen komen voor realisatie in de aansluitende periode van 3 jaar.
Onze inschatting is als volgt:

Hofjes woningen

Vrijstaande woningen

Appartementen

Schuur woningen

Realisatie

Locaties

Aantal

Locaties

Aantal

2020

20

380

3

5

2021

20

380

3

5

1

24

2

10

2022

30

380

3

5

1

40

1

10

70

1140

9

15

2

64

4

23

Locaties

Aantal

Locaties
1

Aantal
3

Vitaliteitswoningen worden in basis gerealiseerd voor verkoop aan particulieren. Voor beleggers waarborgt dit de mogelijkheid om in
de toekomst de woningen naar wens te vervreemden. De verschillende projecten worden in Nederland en België gerealiseerd. Ervan
uitgaand dat de helft van de projecten met hofjeswoningen past voor opbouw van een portefeuille met huurwoningen in de midden
huur, dan zijn in 3 jaar ca 170 woningen over 9 locaties beschikbaar voor belegging. In een periode van 6 jaar komen ca. 750 woningen
beschikbaar over ca 23 locaties.
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6. Beheer tijdens de Verhuurperiode
Tijdens de verhuurperiode is goed beheer van de woningen van belang om het resultaat en de waardeontwikkeling te beschermen.
Antrist Vastgoed BV kan hierbij ondersteuning verlenen.

6.1 Verhuur
De verhuur wordt ondergebracht bij professionele verhuurbedrijven. Hiermee wordt bereikt dat altijd conform de actuele regelgeving
wordt gewerkt.

6.2 Technische Beheer
Het technisch beheer van de woningen worden verzorgd vanuit een aan Antrist gelieerde onderneming. Hiermee wordt zeker gesteld dat
alle noodzakelijke onderhoud aan de woningen correct en kosteneffectief wordt uitgevoerd. Dit voorkomt dat er onverhoopt tekortkomingen
kunnen ontstaan die tot schade kunnen leiden. Mocht er toch een probleem ontstaan dan zal Antrist dit direct oplossen door de juiste
bedrijven in te schakelen om de tekortkoming op te lossen.

6.3 Financiële elementen
De realisatiekosten van hofjeswoningen en appartementen hangen af van het type en de afmetingen. Voor vrijstaande woningen,
schuurwoningen en villa’s is de bandbreedte groot en deze woningen zijn dan ook minder geschikt om in het algemeen te behandelen.
Voor hofjeswoningen en appartementen ligt dit anders. De variatie hier ligt met name in de prijs van de locatie en de afwerking aan de
buitenzijde. Hiervan kan wel vooraf een goede inschatting worden gemaakt van de financiële elementen bij verhuur.
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7. Conclusie
Vitaliteitswoningen zijn geschikt om in een beleggingsportefeuille op te nemen en deze in de verhuur te brengen in de midden huur. Door
het sluiten van verzorgingshuizen sluit de gangbare woningvoorraad en de meeste nieuwbouw niet meer aan bij de kwaliteiten die van
een woning worden gevraagd. In vitaliteitswoningen wordt zorgeloos gewoond en de woningen zijn werkelijk levensloopbestendig. De
kwaliteiten van deze woningen zullen in de komende jaren steeds meer herkend worden en hiermee zal de waarde van deze woningen
positief beïnvloed worden.
Bij vervreemding van de woningen na 15 jaar of 25 jaar zal de opbrengst gestegen zijn door waardevermeerdering van het vastgoed van
25% tot 45% bij een gemiddelde jaarlijkse prijsstijging van 1,5%. Bovenop deze gebruikelijke stijging komt de stijging die het gevolg is van
de kwaliteit zorgeloos wonen van de vitaliteitswoning.
Deze waardestijging levert een positieve bijdrage aan het rendement voor de belegger.
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