
 
 
Groot Spriel, de ervaringen van een starter 

Het is donderdag 2 juli en ik rijd rond 11 uur Putten binnen. 

In Putten neem ik de afslag naar de Garderenseweg en 

daarna rijd ik door een prachtig fris en groen bosgebied. Aan 

deze weg moet Groot Spriel liggen. De woonzorglocatie van 

Arnold en Monique Hoeve. Bij het bordje met nummer 150 

sla ik de lange oprit naar kasteel Groot Spriel in. Mijn mond 

valt open, wat een prachtige plek en wat een mooi kasteel! 

Ik parkeer mijn auto naast het kasteel en wordt hartelijk 

verwelkomd door ‘kasteelheer en kasteelvrouw’ Arnold en 

Monique Hoeve, startende ondernemers van Zorglandgoed 

Groot Spriel.  

Ik stap over wat balken en cementzakken naar binnen. 

Arnold en Monique verontschuldigen zich voor de troep, ze zitten nog midden in de 

verbouwing. Het stoort mij totaal niet. Ik vind dat juist prachtig; zo kan je immers goed zien 

en voelen wat het betekent om een startende zorgondernemer te zijn. En dat is geen 

kattenpis; ik voel al direct de sfeer van projectontwikkeling in combinatie met 

ondernemerschap, aandacht en maatschappelijke betrokkenheid.  

We gaan naar binnen en nemen plaats aan een tafeltje met overal bouwmateriaal om ons 

heen. En nemen een kop koffie en Arnold en Monique beginnen te vertellen….. 

 

Historie Groot Spriel 

“Groot Spriel (1850) is een bijna 4 hectare groot landgoed met een kasteel en diverse 

bijgebouwen. Het heeft in de afgelopen 170 jaar diverse eigenaren gehad. Het is in 1990 

afgebrand en in 1996 grondig gerenoveerd. Het is nu in handen van twee particuliere 

eigenaren die het pand in de zomer van 2017 op een veiling kochten. Zij wilden hier eigenlijk 

een particuliere school vestigen. Dat bleek echter niet exploitabel. Men zocht naar een 

andere maatschappelijke bestemming en zo kregen wij de kans om het landgoed en het 

kasteel te huren. Het huurcontract is getekend en wij willen hier vanaf begin 2021 

ouderenzorg à la Kwaliteit@ gaan aanbieden. Het kasteel en de bijgebouwen worden 

daarvoor van top tot teen verbouwd en opnieuw ingericht.” 

Het roer om 

“Wij zijn in 2014 door onze vrienden Bram en Linda de Haan van de Oude Pastorie in Huizen 

aangestoken met het Welzijn en Zorg virus. Zorg, maar met name welzijn regelen voor 

ouderen op een vernieuwende manier, dat moest ook onze bestemming gaan worden. 

Arnold wilde na jaren werk bij de overheid wel eens wat anders. Monique werkt al 25 jaar als 

logopediste en heeft haar roots in de ouderenzorg liggen. Het kriebelde bij haar ook al jaren 



 
 
om zelf welzijn en zorg te gaan aanbieden op een kleine schaal op een mooie historische 

plek. Het roer moest om. Vanaf 2018 zijn we actief aan de gang gegaan met de 

verwezenlijking van onze droom. Zo raakten we begin 2019 in gesprek met de huidige 

eigenaren van Groot Spriel en de gemeente Putten om van Groot Spriel een kleinschalige 

woonzorglocatie voor mensen met dementie te maken. Een locatie waar welzijn en zorg 

geleverd wordt volgens de Kwaliteit@-methodiek.” 

Keuze voor Kwaliteit@ 

“We hebben bewust gekozen voor onze doelgroep van ouderen met dementie, omdat we 

vinden dat de reguliere verpleeghuiszorg daar kansen laat liggen. Te veel focus op zorg, te 

weinig aandacht voor het welzijn van de mensen. Ouderen met dementie vormen een 

kwetsbare doelgroep en we willen deze ouderen in de laatste jaren van hun leven welzijn en 

geluksmomenten bieden op een manier waarbij ze zelf nog zoveel als mogelijk de regie 

hebben. Van verplegen naar begeleiden in het leven. Kwaliteit@ maakt je nog meer bewust 

van het feit dat het vooral gaat om welzijn in de zorg. Welzijn is in onze ogen eigenlijk de 

beste zorg. Gelukkig zien ook het Ministerie en zorgverzekeraars dit steeds meer in en wordt 

Kwaliteit@ ook door hen steeds positiever beoordeeld. Daarnaast is het mooie van 

Kwaliteit@ dat het niet alleen handvatten biedt voor bewoners, maar juist ook voor personeel 

en familie. Het is een totaalconcept. Kwaliteit@ is geen rocket science, maar eigenlijk heel 

logisch en natuurlijk. Maar om dit dan ook consequent toe te passen en in alles door te 

voeren, dat is best een uitdaging. Het zit hem vaak in heel kleine dingen. Eten wat bewoners 

lekker vinden, opstaan wanneer ze dat willen, wandelen wanneer ze dat willen en vooral 

gewaardeerd worden als gerespecteerd mens. Het langetermijngeheugen is vaak verassend 

genoeg nog goed aan te spreken. Een moodboard met foto’s van vroeger, een historische 

film. Wij gaan daar ook mee aan de slag. We hebben straks een eigen bioscoop waarin we 

het dagelijks leven van vroeger kunnen terughalen. Een feest der herkenning. Dit staat 

nergens voorgeschreven, maar is zomaar ontstaan door het uit te proberen. Dat is ook het 

mooie van Kwaliteit@: voel vrijheid, probeer dingen uit, leer door te experimenteren.” 

Ervaringen als starter 

“Het is bij ons in 2017  begonnen. Door van nabij de reis en de ervaringen van Bram en 

Linda te hebben meegemaakt, ging het bij ons ook kriebelen. In december 2017 hakten we 

de knoop: we worden zorgondernemer en gaan vol voor onze eigen kleinschalige 

woonzorgvoorziening voor mensen met dementie vanuit ons gedachtengoed en Kwaliteit@. 

Dan is de eerste stap het zoeken van een geschikte locatie. Dat was nog niet zo eenvoudig. 

Pas na een jaar liepen we tegen Groot Spriel aan. De huidige eigenaren en de gemeente 

Putten waren direct enthousiast over onze plannen. Dat gaf veel energie. We maakten een 

businessplan met alles erop en eraan. Een belangrijk element hierbij was de financiering; we 

hebben uiteindelijk naast de bank twee particuliere investeerders gevonden, die in ons 

‘project’ wilden stappen. Daarna zijn we met een architect concrete verbouw- en 



 
 
inrichtingsplannen gaan maken. We kwamen uit op totaal 12 studio’s waarvan er 4 geschikt 

zijn voor echtparen, totaal 16 bewoners.  

Een goede lokale aannemer was snel gevonden en we gingen vol enthousiasme aan de 

slag. Echter al heel snel bleek dat er een inwoner uit de buurt was die officieel bezwaar 

aantekende tegen onze plannen en daarbij dreigde met allerlei procedures. De gemeente 

besloot daarop om op 13 november 2019 (die datum zullen we nooit meer vergeten) de 

(ver)bouw stil te leggen. Dat was een enorme tegenvaller. Deze bouwstop duurde maar liefst 

8 maanden. Enorm balen, maar de verbouwing van de bijgebouwen is gelukkig net weer 

hervat. Het hele traject van vergunningen en goedkeuring van tekeningen en materialen van 

het kasteel (Groot Spriel is immers een Rijksmonument en een monument van naam) is een 

zeer intensief en vaak frustrerend traject geweest, dat ons veel tijd, energie en tranen heeft 

gekost. Ook nu hebben we nog steeds te maken met 

veel detaildiscussies over soort  plafonds, behoud 

ornamenten, houtsoort kozijnen, luchtverversing etc. We 

gaan hierover nu niet meer zelf in gesprek met de 

gemeente en de verschillende erfgoedorganisaties, 

maar laten ons vertegenwoordigen door een 

gespecialiseerd bureau op het gebied van cultuur 

historisch erfgoed. Zij weten precies hoe en wat wij 

willen hebben en zij regelen dit nu met de in totaal 5 

betrokken (erfgoed)organisaties. Dat scheelt ons een 

hoop tijd en energie.  

Gelukkig zit er nu weer vaart in de verbouwing. We 

willen de historische uitstraling van het kasteel 

combineren met de techniek van nu. Alle studio’s 

worden naar de nieuwste ontwikkelingen en voorschriften vorm gegeven. Daarbij staan de 

wensen van de bewoner en het voldoen aan privacy richtlijnen voorop.  

We komen nu ook toe aan het nadenken over de werving van bewoners en personeel. We 

hoeven daar eigenlijk helemaal geen moeite voor te doen. Mensen (bewoners en personeel) 

melden zich al spontaan. De tam-tam doet goed zijn werk. Bij de keuze van bewoners 

maken we overigens zo min mogelijk onderscheid in de zwaarte van hun aandoening. We 

geloven namelijk dat interactie tussen bewoners met verschillende gradaties van 

aandoeningen voor iedereen meer welzijn oplevert. We gaan uit van het principe dat we met 

één grote familie in dit kasteel leven. 

Een belangrijk aandachtspunt wordt nu ook de Governance. Voordat je de deuren opent, 

moet je je privacy beleid, klachtenregeling en toezicht (RvT of RvC) geregeld en op je 

website gecommuniceerd hebben. Hier zijn we nu ook volop mee bezig. 



 
 
We hopen de verbouwing en alle voorbereidingen (incl. het aannemen en trainen van de  

eerste personeelsleden) eind dit jaar te kunnen afronden en we hopen de eerste bewoners 

begin 2021 te kunnen verwelkomen. 

Al met al zijn onze originele plannen niet veel gewijzigd. We hebben van tevoren heel goed 

nagedacht over wat we willen en hebben dat in ons businessplan vastgelegd. Dat 

businessplan is een heel goede basis gebleken. Je blijft tijdens het traject echter voortdurend 

leren, dus in de concrete uitwerking komen bepaalde zaken er wel anders uit te zien dan we 

vorig jaar gedacht hadden. Maar dat is ook logisch en houdt ons scherp.”  

Balans werk-privé 

“Deze hele reis is een behoorlijke aanslag op je werk-privébalans. Gelukkig is dit werk en het 

ondernemerschap zo leuk, dat je het vaak ook niet als werk, maar als cadeautje ervaart. Het 

heeft echter veel gezinstijd opgeslurpt. Maar de kinderen gingen en gaan daar prima mee 

om. Ze zijn erg trots op dit project en genieten volop als ze hier op het landgoed zijn. 

Dit traject betekent ook het nodige voor je man vrouw relatie, hebben we gaandeweg 

gemerkt. Arnold is volledig vrij hiervoor en leert in korte tijd heel veel. Monique staat nog met 

het ene been in haar baan als logopediste en staat met haar andere been in Groot Spriel. Zij 

dreigt soms achter te gaan lopen qua kennis. Dat is best wel lastig en soms ongemakkelijk. 

Je moet elkaar volledig vertrouwen en veel (bij)praten over allerlei verbouw- en 

inrichtingsbeslissingen. Je bent eerst alleen man en vrouw en nu ook nog eens collega’s. Dat 

geeft soms pittige discussies, maar het houd je ook scherp op beide fronten. 

We wonen nu nog in Huizen, maar we willen gaan verhuizen naar Putten. We willen werk en 

privé gescheiden houden, dus gaan we niet zelf ook op Groot Spriel wonen. We maken wel 

boven in de toren een eigen appartement. Dan kunnen we in geval van calamiteiten of extra 

aandacht/achterwacht ook zelf direct bijspringen.” 

Tips voor de Coöperatieve Kwaliteit@U.A. 

“We hebben onze ervaringen als starter gedeeld met het bestuur van de coöperatie in een 

notitie met het doel hier andere starters en de Coöperatie verder mee te kunnen helpen. 

Wij zien zelf de toegevoegde waarde met name in het samen delen met en samen leren van 

elkaar. Bij elkaar in de keuken kijken, met elkaar kunnen bellen en sparren, als starter 

begeleid worden door een mentor/maatje bij wie je met al je vragen en zorgen terecht kan.  

Dat soort dingen. Een coöperatie is halen en brengen. Halen en brengen van kennis, 

ervaringen en best practices. Kortom: een lerend netwerk. Zo kan je ook samen Kwaliteit@ 

doorontwikkelen.  

Een belangrijk aandachtspunt is ook: Wat wil de Coöperatie concreet voor starters doen en 

zijn en wat is eigenlijk de definitie van een starter? Dat was nog niet scherp. Wij zijn met 

Groot Spriel dan ook door het bestuur als pilotproject voor starters aangemerkt. 



 
 
We hebben onze ervaringen vertaald naar een checklist voor starters: waar moet ik in welke 

volgorde aan denken? We willen deze checklist uitbouwen naar een mooi draaiboek voor 

starters. We hebben bij Bram en Linda veel kennis, ervaringen en steun gehaald om te 

kunnen starten. Nu kunnen we ook weer wat teruggeven van onze ervaringen als starter.  

Dat is nou de waarde en het leuke van het coöperatieve model. Naast dit halen en brengen 

en leren met en van elkaar, moeten we ook allemaal ambassadeur van welzijn in de zorg en 

Kwaliteit@ willen zijn. Dat moeten we samen als leden gaan doen. Hoe enthousiaster wij 

zijn, hoe breder en beter de PR, hoe sneller de groei van de Coöperatie. Uiteindelijk zal de 

Coöperatie zich immers zelf moeten kunnen bedruipen.  

Nu de coöperatie groeit, is ook meer centrale ondersteuning nodig en moet het bestuur 

operationele taken los gaan laten. Dat hoort bij de volgende ontwikkelingsfase van 

Kwaliteit@. Een mooie uitdaging voor het bestuur om dat verder inhoudelijk en financieel 

vorm te geven.” 

Ten slotte 

Ik sluit dit inspirerende bezoek  af met twee 

vragen.  

De eerste vraag is “Welke gouden tip heb je 

voor andere starters?”. Het antwoord is 

eensluidend: “Bezint eer ge begint”. Je moet 

van tevoren heel goed nadenken of en hoe 

je het wilt gaan doen. Je intrinsieke 

motivatie om zorgondernemer met 

Kwaliteit@ te willen zijn moet heel hoog zijn. 

Je moet echt voor het zorgondernemer-

schap met alle ups & downs willen gaan en je moet ook echt het gedachtegoed van 

Kwaliteit@ (willen) omarmen. Welzijn in de zorg is iets anders dan zorgen in de zorg. Je 

moet daarnaast veel doorzettings-vermogen hebben, want het is soms een bumpy road.” 

De tweede vraag is “Wat wens je de Coöperatieve Kwaliteit@U.A. toe?” Ook hier zijn Arnold 

en Monique het roerend eens. Ze wensen de Coöperatie bredere bekendheid en bredere 

erkenning toe. Het Regionaal Zorgkantoor (“Zilveren Kruis”) en sommige officiële insiders 

zijn enthousiast en geven support. Nu de rest nog.” Daarnaast wensen ze de Coöperatie 

veel groei toe. Daarbij zit wel de kanttekening en uitdaging om ervoor te zorgen dat het 

gedachtegoed, de kernwaarden en de kwaliteit van de methodiek gewaarborgd blijven. Dat 

vraagt een continue subtiele afstemming tussen verplichte elementen en vrije invulling 

enerzijds en tussen de verschillende wensen en behoeften van leden anderzijds. 

  



 
 
 

Na dit prettige en indrukwekkende bezoek aan dit fraaie landgoed en dit bevlogen stel 

zorgondernemers stap ik weer in mijn auto en rijd ik het landgoed af. Het voelt alsof ik met 

pijn in mijn hart na een mooie vakantie weer naar huis moet. Dat gevoel krijgen bezoekende 

familieleden straks ongetwijfeld ook. En dan gaat het niet alleen om de locatie, maar juist ook 

om de aandacht en het gevoel van welzijn dat bewoners en hun familieleden hier straks 

gaan krijgen. Het gedachtegoed van Kwaliteit@ komt bij en in Arnold en Monique uitstekend 

tot zijn recht en het kasteel is de kers op de taart. Groot Spriel en Kwaliteit@, een mooi stel! 

 

Henk Grevelman 

 

 


