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het nieuwe oud worden

‘Het schrikbeeld is een tehuis waar je maar één keer in de week 

kan douchen.’ Bij de private bankers van Theodoor Gilissen 

Bankiers komt huisvesting bij cliënten op leeftijd geregeld ter 

sprake. Gelukkig is tegenwoordig veel meer mogelijk als het 

eigen huis te groot of te belastend wordt. 

‘Diversiteit houdt niet op 
als je 65 of 75 bent’

is zo’n plezierig gezelschap. Echt gelijkge-
stemden.’
Aan tafel zit dan ook Kim Bakker, eigenaar 
en manager van Rijckholt. Zij koestert het 
‘familiegevoel’: hier is niemand een num-
mer. ‘Waarom moet iedereen per se mee-
doen met de massa?’, zegt ze. De bewoners 
van haar landgoed, met een gemiddelde 
leeft ijd van 80 jaar, hebben wat te besteden, 
dus waarom zouden ze hun geld niet uitge-
ven aan een comfortabel onderkomen. ‘Je 
kunt deze mensen niet dwingen op woning-
wetniveau te gaan wonen; dat zijn ze niet 
gewend.’

Hotelservice
Haar collega/concurrent Erwin Miedema, 
directeur van Domus Magnus, aanbieder 
van kleinschalige en exclusieve woonvoor-
zieningen voor ouderen in monumentaal 
vastgoed, denkt er precies eender over: ‘Di-
versiteit houdt niet op als je 65 of 75 bent. 
Iedereen moet uiteraard recht hebben op 
goede zorg, maar in Nederland is het soms 
doorgeschoten. Je hebt maatwerk nodig. 
Net als op de automarkt: er moet voor ieder 

wat wils zijn.’
De senior van vandaag heeft  wat te kiezen 
– op een compound, in een woongroep, 
onder één dak met de jongere generatie. 
Vooral de senior met een redelijk gevulde 
portemonnee kan iets luxueuzers bewo-
nen dan het gangbare bejaarden- of ver-
zorgingstehuis. De appartementen van 
Domus Magnus – onder meer op landgoed 
Klein Engelenburg bij Brummen en land-
huis De Magistraat in Rotterdam – kosten 
gemiddeld 3800 euro per maand, inclusief 
de ‘twentyfour-seven hotelservice’, zoals de 
directeur het noemt. Landgoed Rijckholt 
(40 woningen, waarvan 10 voor demente-
rende bejaarden) rekent van 750 euro voor 
een kleine kamer tot 3000 voor een groot 
appartement. Wie dagelijks drie maaltijden 
wil hebben, betaalt nog eens 750 euro.

Zorgfi nanciering
En dan de zorg. Die wordt in eerste instan-
tie, zoals bij iedereen, gefi nancierd uit de 
AWBZ (Algemene Wet bijzondere ziekte-
kosten) en de WMO (Wet maatschappelijke 
ondersteuning). De bewoner kan ook een 
eventueel PGB (Persoonsgebonden Budget) 
besteden aan de zorg in het huis. Die be-
dragen zijn echter niet in alle gevallen toe-
reikend.
Bij Domus Magnus is de zorgverlening pre-
cies zoals dat bij ieder ander zou zijn (‘al 
proberen we natuurlijk een goede werkge-
ver te zijn en de beste mensen aan te trek-
ken’); bij Rijckholt kan de bewoner een pak-
ket kopen. De eigen bijdrage varieert van 
700 euro tot 5300 euro per maand. �

 Elke keer als hij Noord-Beveland bin-
nenrijdt, voelt hij het weer: wat een 
rust, wat een gaafh eid. Geen schoor-
stenen van fabrieken, en minder 

auto’s dan in de regio Rotterdam – waar 
hij vandaan komt. Henk Beerens – ‘85 jaar 
maar het werkt nog allemaal in de boven-
kamer’ – voelt zich bevoorrecht dat hij zijn 
oude dag door kan brengen op Landgoed 
Rijckholt.
‘Financieel is het pittig’, zegt Beerens, ‘het is 
een hoop geld dat je neer moet tellen, maar 
het is het helemaal waard.’ Beerens, die zich 
letterlijk rijk mag rekenen vanwege familie-
vermogen (‘dat scheelt wel, ja’), krijgt er niet 
enkel het uitzicht over het Zeeuwse land-
schap voor. Hij en zijn vrouw (76) beschik-
ken over zo’n 100 vierkante meter, met een 
zit/eetkamer, een slaapkamer, nog een extra 
kamertje, een badkamer, en een balkon.

Table d’hôte
‘In een regulier bejaardentehuis ben je toch 
meestal een nummer’, aldus Beerens. En 
dát is niet bepaald de stiel van de voormalig 
beeldhouwer (‘geen middelpuntig beroep’). 
‘Hier is de zorg voortreff elijk. Al die jonge 
vrouwen die dat werk doen, zijn allerliefst. 
Alles is hier echt op maat.’
Het echtpaar kookt nagenoeg dagelijks zelf, 
in hun eigen pantry. Op vrijdag niet; dan 
nemen ze plaats aan de ‘gastentafel’: dineren 
met de medebewoners én de familie die het 
landgoed runt. Een soort table d’hôte. ‘Het 

‘Je kunt deze mensen niet dwingen 
op woningwetniveau te wonen; 
dat zijn ze niet gewend’
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VERHUIZEN OP MAAT
Druk, druk, druk. Kinderen van ouderen zijn 
doorgaans erg bezig met hun eigen leven. 
Geen tijd voor de rompslomp van het plannen 
van een verhuizing van hun ouders naar een 
seniorenfl at of een andere residentie. Maar 
zelfs dat is tegenwoordig uit te besteden. 
Saskia Zonderland regelt met haar bedrijf de 
verhuizing zelf, maar ook alles daaromheen: 
van adreswijzigingen tot het kiezen van het 
behang, van het inschakelen van een stof-
feerder tot het opruimen of verdelen van de 
boedel.
En dat regelen, dat doet Zonderland met haar 
OuderenVerhuiszorg sinds jaar en dag. Voor 
degenen die het budget ervoor hebben.Zon-
derland rekent grosso modo 65 euro per uur 
(maar gaat daar fl exibel mee om); doorgaans 
besteedt ze 7 tot 15 werkdagen aan een cliënt. 
Haar kracht, naar eigen zeggen: ‘Ik neem de 
tijd voor de mensen, ga mee in hun tempo; dat 
kunnen velen niet. Ik luister goed. Niet dat ik 
in alles adviseer, ik ben geen interieurdesig -
ner of iets dergelijks. Maar ik praat wel met ze 
over keuzes: u houdt toch zo van de natuur, is 
bamboe niet iets voor u?’
Ze ziet dat haar werk de relatie van haar 
cliënt met de kinderen vaak ten goede komt. 
‘De praktische problemen zijn bij mij terecht-
gekomen. Daardoor kunnen zij zich richten op 
het persoonlijke en emotionele. Een verhuizing 
weegt voor een oudere zwaarder dan je denkt.’
www.ouderenverhuiszorg.nl.

Landgoed Klein Engelenburg bij Brummen.

Landgoed Rijckholt.
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 !Een show over het nieuwe ouder worden, over wat  te doen na je pensioen. Met 
livemuziek van de Niet-Meer-Zo-Piep-Huisband, met onder anderen Clous van 
Mechelen en Kim Soepnel. Een show vol sexy, rebelse, vrolijke, chagrijnige en 
brave ouderen. Over oppasopa’s die liever een cruise gaan maken. Over oude-

ren die nog steeds op de barricaden staan. Over tapdansende en boekenschrijvende 
ouderen die de sterren van de hemel zingen. Met een speciaal opgericht NMZP-Koor 
van twintig bijzondere mensen van 60 tot en met 93 jaar die hun ervaringen met 
ouder worden delen in een vrolijke, ontroerende en hilarische show.
Deze show is tot en met eind mei te zien in diverse theaters in Nederland. Wilt u, 
als relatie van Theodoor Gilissen Bankiers, kans maken op twee vrijkaarten voor de 
Niet-Meer-Zo-Piep-Show in Amsterdam (Bijlmerparktheater op 15 mei en Theater 
Meervaart op 29 mei) of Hoofddorp (Schouwburg De Meerse op 1 mei), stuur dan 
vóór 22 april aanstaande een mail met uw contactgegevens en de datum van uw 
voorkeur naar info@gilissen.nl. Hoe eerder u zich aanmeldt, hoe meer kans u maakt! 
� De speellijst en meer informatie over de Niet-Meer-Zo-Piep-Show vindt u op 
www.parelsvoordezwijnen.com. 

LEZERSAANBIEDING DE NIET-MEER-ZO-PIEP-SHOW

Wie per dag een half uur thuiszorg wil 
(voor hulp met de steunkousen, en de maal-
tijden aan de deur bezorgd), is 2100 euro 
kwijt.
‘Het zijn geen kinderachtige bedragen’, 
zegt Michiel Peters, adviseur private wealth 
counseling bij Th eodoor Gilissen. ‘Maar ik 
zie cliënten die het er graag voor overheb-
ben. Het schrikbeeld is een tehuis waar je 
maar één keer in de week kan douchen.’
De vermogensbank adviseert zelf niet bij de 
keuze van een eventuele woonvoorziening, 
wel kan ze cliënten erop wijzen rekening 
te houden met kapitaal dat later mogelijk 
nodig is. ‘Met de overwaarde op een groot 
huis kom je vaak al een heel eind in de goe-
de richting, het gaat dan al snel om enkele 
tonnen, waaruit de extra uitgaven kunnen 
worden gefi nancierd’, aldus Peters. ‘Je ziet 
ook dat een groot huis op hogere leeft ijd 
een last kan worden. Wie doet het onder-
houd, wie doet de tuin?’

Maar je moet het tegenwoordig niet zien 
als ‘de laatste stap’, meent Peters. ‘We heb-
ben het vaak over heel vitale mensen, die 
nog op vakantie gaan of een dagje golfen. 
Ze zijn gewoon toe aan iets kleiners, maar 
wel in het juiste segment.’

Klassieke muziek
Op landgoed Rijckholt (6,7 hectare) wonen 
onder anderen oud-tandartsen en oud-
directeuren en/of hun echtgenotes . ‘Je 
merkt het, ze zijn mondig, het zijn allemaal 
een beetje baasjes’, zegt eigenaar Kim 
Bakker (30). ‘Dat is leuk: ze denken mee 
met ons. Ze zijn geïnteresseerd in hoe het 
bedrijf wordt gerund.’

‘Ons grootste goed is dat we in de huid van 
onze cliënt kunnen kruipen’, zegt directeur 
Erwin Miedema van Domus Magnus. ‘Zo 
kwamen we erachter dat zeven van de tien 
bewoners regelmatig naar het Concertge-
bouw gingen. Nu hebben we elke vrijdag 
zelf live klassieke muziek.’
Domus Magnus, dat in maart verder uit-
breidt met een complex aan de Laurier-
gracht in Amsterdam, besteedt per bewoner 
‘drie tot vier keer zo veel’ aan het eten in 
vergelijking met de reguliere ouderenzorg. 
‘Altijd dagverse producten. De chef-kok is 
er ook ’s avonds.’
Miedema (36), die zelf tijdens zijn MBA-
studie op een ‘kasteeltje’ in Frankrijk ver-
bleef en dacht: zó wil ik wel oud worden, 
voorziet een grote transitie naar de particu-
liere woonvoorzieningen voor ouderen. 
Die zullen wat hem betreft  zeer pluriform 
zijn. ‘Wij zitten toevallig in het vijfsterren-
segment. Maar dat kan ook drie of vier 
sterren zijn. En waarom geen huizen op 
basis van geloof, herkomst of seksuele 
voorkeur? Als dat mensen bindt, zal er 
vraag naar zijn.’

Kinderen op bezoek
Landgoed Rijckholt – in Zeeland, en niet 
voor iedereen om de hoek – ontdekte dat er 
behoeft e was aan overnachtingsmogelijkhe-
den voor de families van de bewoners. Dus 
is er een bed & breakfast gebouwd met 21 
kamers – voor toeristen, maar ook voor de 
bezoekers. De kleinkinderen rennen over 
het terrein, de kinderen kunnen toeren 
over de eilanden, een middagje zeilen, of 
’s avonds nog een borreltje doen.
Het is één grote familie, zegt Henk Beerens, 
bewoner van Rijckholt. ‘We lopen de deur 
niet bij elkaar plat, maar je voelt je bij 
elkaar thuis. Het is top of the bill. Ik zou 
iedereen zo’n oude dag toewensen.’ �

De naam van de bewoner van Landgoed Rijckholt is 

omwille van de privacy gefi ngeerd.

� Meer informatie: www.rijckholt.info, 
wwww.domusmagnus.com. 

� Voor meer informatie: 
m.peters@gilissen.nl.
Michiel Peters is adviseur private wealth 
counseling bij Theodoor Gilissen Bankiers.

‘Het is één grote familie, 
ik zou iedereen zo’n oude dag toewensen’
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