
Gaat u mee naar 
Sun City (Florida) ?
Studiereis Wonen, Welzijn en Zorg
6-10 juni 2015

De nieuwe senior is 
ondernemend en kritisch 
Om hem als klant te binden en te faciliteren in zelfredzaamheid is in 
deze tijd van transitie meer nodig dan een “geschikte” woning of “passende” 
dienstverlening op het gebied van welzijn en zorg. Een woning moet 
comfortabel zijn, aantrekkelijk, zorgeloos, betaalbaar, verleidend. Diensten 
moeten klantgericht, emphatisch, flexibel en motiverend zijn. En dan blijkt 
dat ook senioren niet over een kam te scheren zijn. Oftewel: woningen en 
woonconcepten moeten aansluiten bij de specifieke wensen en leefstijl 
van de doelgroep. De Verenigde Staten zijn een prachtige inspiratiebron 
voor nieuwe ontwikkelingen op dit vlak, vanuit de sterke klantgerichte 
benadering en de aandacht voor marketing.

Beyond Now is expert in het thema senioren en wonen alsmede in het 
organiseren van studiereizen rond dit thema, en heeft veel ervaring in 
de VS. Van 6 tot en met 10 juni organiseren we een compacte studiereis 
naar Florida, alwaar op relatief korte afstand van elkaar enkele bijzondere 
en leerzame woon-,welzijn- en zorgprojecten te vinden zijn. En waar 
Beyond Now door eerdere bezoeken een goede band heeft opgebouwd met 
mensen die ons graag ontvangen en vertellen over wat hen in deze wereld 
aanspreekt en bezighoudt.

Centraal in de studiereis staan twee internationaal spraakmakende 
communities voor senioren: Sun City en The Villages. Daarnaast bezoeken 
we een keur aan andere interessante projecten, zoals het actieve leven in 
Solivita, Disney’s wijk Celebration, inclusief een kort bezoek aan het aldaar 
gelegen Celebration Health ziekenhuis, de thuiszorg van Home Instead, de 
luxe assisted living buurt van Sunrise Senior Living in Brighton Gardens en 
het buurtschap met een eigen vliegveld in Hidden Lake.

U doet inspiratie op op het gebied van marketing, ondernemerschap, 
vrijwillige inzet, verleiding, hospitality, inspelen op gedeelde interesses, 
klantgerichtheid, ambassadeurschap en slimme businessmodellen. U gaat 
naar huis met minimaal 25 nieuwe inzichten op het gebied van ontwikkelen 
en beheren voor én met senioren. En u vergroot uw Nederlandse en 
buitenlandse zakelijke netwerk op persoonlijke wijze.
 
Programma op hoofdlijnen:

Dag 1: Vlucht Amsterdam – Orlando
Dag 2: Solivita en Celebration
Dag 3: Home Instead Senior Care en The Villages
Dag 4: Hidden Lake en Brighton Gardens of Tampa
Dag 5: Sun City Center en terugvlucht naar AmsterdamB
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Programma van dag tot dag
Zaterdag 6 juni
De vliegreis voert ons naar Orlando, met zijn vele Disneyparken 
het hart van de vermaakindustrie in Florida. We komen in de 
avond aan. Orlando is de laatste decennia flink gegroeid en is 
eigenlijk de enige grote metropool in Florida die niet aan zee ligt. 
We overnachten aan de International Drive, de meest levendige 
straat van de stad.

Zondag 7 juni
Op het programma staan Solivita en Celebration. De eerste is een 
master planned community die zich richt op senioren. Solivita is 
interessant vanwege het actieve programma en de manier waarop 
de wijk beheerd wordt. Solivita is een voorbeeld van een wijk 
achter een gate.

In de middag bezoeken we Celebration, een door de Disney Corporation ontwikkeld 
stadje. Een schoolvoorbeeld van een samenleving van meer dan stenen alleen. 
Enkele van ’s werelds beroemdste architecten hebben de ideeën van Walt Disney hier 
vormgegeven in een hometown zoals er maar weinig zijn. We gaan in gesprek met 
de Celebration Foundation, een organisatie die actief is op het sociale vlak. Met hen 
beoeken we ook de mooie plekken in de stad, waaronder Market Street, Eastlawn 
en Greenbrier Square. Daarnaast brengen we een kort bezoek aan het ziekenhuis 
Celebration Health, dat opvalt door zijn gastvrije onthaal.

Maandag 8 juni
In de ochtend staat Home Instead Senior Care op ons programma. Deze thuiszorg 
organisatie laat ons kennismaken met de Amerikaanse manier van thuiszorg en de 
opvatting van de vitale senior daarin.

Vervolgens verlaten we de regio Orlando om aan te komen in de seniorenstad The 
Villages in Lady Lake. The Villages is de grootste community ter wereld die specifiek 
inzet op senioren. Momenteel wonen er zo’n 105.000 senioren; een aantal dat met de 
oplevering van 4.500 woningen per jaar nog steeds snel toeneemt. In The Villages gaan 
we op pad met een vertegenwoordiger van het familiebedrijf The Villages. We bezoeken 
één van de drie stadsharten (Lake Sumter Landing), een recreation-center (bijvoorbeeld 
Colony Cottage of Mulberry Grove) en enkele modelwoningen. Ook gaan we met het 
management in gesprek.

Na The Villages rijden we nog een uurtje door naar Homosassa Springs, alwaar we even 
terugkeren in het Florida van de jaren vijftig. Hier overnachten we in een echt andere 
wereld.

Dinsdag 9 juni
In de ochtend rijden we naar Hidden Lake Airport Community, waar bewoners wonen 
aan een airstrip en waar ze hun eigen vliegtuigen parkeren in de achtertuin. Hidden Lake 
is één van de grootste airport-communities in de Verenigde Staten. Hier wonen we dus 
niet aan de golfbaan, maar aan de start- en landingsbaan. Interessant is om hier na te 
gaan welke mensen hiermee getrokken worden en wat dat betekent voor de sfeer in een 
community. We gaan in gesprek met twee piloot-bewoners en  tevens aandeelhouder 
van de beheerorganisatie Airport Investors Inc. Thema alhier is vooral het management, 
alhoewel deze plek ook zeer inspirerend is vanuit de marketing.

In de middag bezoeken we in Tampa de independent living community Brighton Gardens. 
Deze ontwikkeling is er één van Sunrise Senior Living, een door de Nederlander Paul 
Klaassen opgericht bedrijf. Bijzonder is om te zien hoe Sunrse verder is gegaan waar de 
Nederlanse aanpak in het verleden is gestopt. Anders dan de projecten die we eerder 
deze week bezochten is Brighton Gardens primair gericht op zorgverlening. 

We overnachten in Downtown Tampa.

see BEYOND NOW...



Meer informatie
Deelnemers 
...komen uit de hoek van projectontwikkeling, 
vastgoedbelegging, woningcorporaties, overheid, wetenschap, 
welzijn, communicatie, zorg, advies en architectuur. 

Netwerkaspect
Naast het inhoudelijke programma geven wij in onze reizen 
ook aandacht aan de onderlinge uitwisseling van onze 
ervaringen ter plekke. We bediscussiëren onze bevindingen 
met elkaar en gaan na wat we willen meenemen naar 
Nederland en wat niet.

Reisleiding
De reis staat onder leiding van Beyond Now partners ir. Alex 
Sievers MCD en Annelies van der Nagel MSc. Zij geven u 
graag meer informatie over de reis, het programma en de 
deelnemers.

Prijs
De prijs voor deze vijfdaagse reis bedraagt € 3.290- excl. 21% 
btw op basis van overnachtingen in een 1-persoonskamer 
en € 2.890- excl. 21% btw op basis van overnachtingen in 
een 2-persoonskamer (indien beschikbaar) bij inschrijving 
voor 1 februari 2015. Daarna dient u mogelijk rekening 
te houden met een toeslag in verband met oplopende 
vluchtprijzen naarmate de datum van vertrek nadert. Bij 
de prijs zijn inbegrepen alle vluchten (economy class), 
lokaal transport, verblijf in middenklasse hotels, vrijwel alle 
maaltijden, programmagerelateerde kosten, reisbegeleiding 
en informatiemateriaal. Wijzigingen in het programma door 
omstandigheden buiten ons om zijn voorbehouden. De prijs is 
exclusief reis- en annuleringsverzekering. Voor beide dient u 
zelf zorg te dragen.

Woensdag 10 juni
Iets ten zuiden van Tampa bezoeken we Sun City Center. 
Samen met Sun City Arizona stond deze ontwikkeling 
uit de vroege jaren zestig aan de wieg van buurten 
speciaal gercht op de senior. Bijzonder aan Sun City 
is dat de bewoners er ‘in charge’ zijn. Dat gebeurt 
via de Community Association die met een board 
van professionals en duizenden actieve vrijwilligers 
het beheer verzorgt en de voorzieningen runt. Alle 
bewoners zijn lid van de Community Association. Sun 
City Center kent vele tientallen clubs die activiteiten 
voor en door bewoners aanbieden. Het is interessant 
om te zien hoe Sun City Center zich door de jaren heen 
weet te vernieuwen, vanuit eenzelfde houding naar de 
samenleving. We gaan met de Community Association in 
gesprek en met hen door de stad. 
 
Vervolgens rijden we naar de luchthaven om in de avond 
terug te vliegen naar Amsterdam.

Meer VS?
Indien u voor of na de reis op eigen gelegenheid 
extra dagen in de VS wilt spenderen, bijvoorbeeld in 
Miami, kunnen wij in overleg ook een andere heen- of 
terugvlucht voor u boeken. De eventuele meerkosten 
ten opzichte van de studiereissom zullen we dan met u 
verrekenen.

see BEYOND NOW...



Inschrijfformulier
Beyond Now studiereis van 6 tot en met 10 juni 2015 naar Florida

O  Ja, ik neem deel aan de studiereis 

Ik wil wel/geen verlenging van de reis

Naam organisatie: 
………………………………………………………………………………………………
Naam deelnemer:
………………………………………………………………………………………………
Functie: 
………………………………………………………………………………………………
E-mailadres: 
………………………………………………………………………………………………
Postadres: 
………………………………………………………………………………………………
Postcode en plaats: 
………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: 
………………………………………………………………………………………………
Paspoortnummer: 
………………………………………………………………………………………………
Eventuele verlenging voor of na de officiële reisperiode in de regio:
………………………………………………………………………………………………

Indien het factuuradres afwijkt van het postadres, wilt u hier dan het factuuradres 
en eventueel aanvullende gegevens vermelden?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Na aanmelding ontvangt u een schriftelijke bevestiging en vervolgens de factuur. 
Nadere informatie over het programma, de deelnemers en dergelijke ontvangt u 
in de loop van april 2015. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Alex 
via 06 50 68 51 75. Bij onvoldoende deelname houdt Beyond Now zich het recht 
voor om de studiereis niet of op een andere datum door te laten gaan. U dient 
zelf voor een reis- en annuleringsverzekering zorg te dragen. 

Handtekening en datum

………………………………………………………………………………………………see BEYOND NOW...

Inschrijven
U kunt zich inschrijven voor deze reis door het bijgevoegde 
inschrijfformulier per post of per e-mail te retourneren naar:

Beyond Now
Herdersstaf 13
3763 XS Soest
tel: 06 50 68 51 75
alex@beyondnow.nl

Wij hopen dat ons programma u interesseert. Graag begroeten wij u in 
juni 2015 als deelnemer! 

Meer inspiratie is te vinden op www.beyondnow.nl, waar we ook enkele 
beelden laten zien van de eerdere reizen die we naar de VS hebben 
georganiseerd.

Preview: inspiratielunch
Op woensdag 10 december 2014 organiseren wij van 12:00 tot 14.00 
een inspiratielunch over verrassende en leerzame inzichten uit eerdere 
studiereizen naar Florida. Tijdens deze sessie gaan we ook in op het 
programma van deze reis. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. 
Opgeven kan via alex@beyondnow.nl


