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Woonmonitor 2015: 

senioren nog onbekend 

met nieuwe 

woonvormen 
– KCWZ 2 april 2015

Duurzame nieuwbouw in 

Bennebroek Zorgbalans

15-06-2017 

Is duurzaam zorgvastgoed 

gezond zorgvastgoed?

Skipr, 28 april 2017

‘Meer financiering 

nodig voor duurzaam 

zorgvastgoed’ 

Zorgvisie, 12-10-2016 



Het aantal 85-plussers groeit



Andere mensen; 

andere wensen

o Nieuwe generatie ouderen

o Langer thuis

o Technologie en robotica

o Deeleconomie / Do it yourself

o Nieuwe verhouding formeel / informeel

o Wonen/welzijn/zorg vervaging en samenwerking



Kosten van de zorg



De maatschappelijke context verandert

o Meer ouderen maar langer gezond en langer thuis

o Meer eigen initiatief en een generatie ouderen die zich 

niet weg laat zetten

o Minder eenheidsworst gepersonaliseerde zorg

o Minder collectiviteit en meer zelf (bij)betalen

o Meer lokale sturing, minder landelijke regelgeving

o Minder nieuwbouw en grote uitleglocaties

o Minder werkenden in verhouding tot pensionado’s



Ontwikkelingen wonen en zorg

1. Scheiden wonen en zorg & 

transformatie van verzorgingshuizen

2. Zorgvastgoed met toekomst

3. Langer zelfstandig thuis

4. Meer variatie in woonwensen én woonaanbod



1. Scheiden wonen en zorg

• Lichte zorgindicaties afgeschaft

• Transformatie van verzorgingshuizen

• Ander verdienmodel

• Aantrekkelijk en betaalbaar aanbod creëren

• Wat is duurzaam?
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2. Zorgvastgoed met toekomst

Vier trends:

1. Combinatie van (zorg)functies

2. (Her)ontwikkeling met aandacht voor omgeving en individu

3. Van zorg naar wonen: nieuwe samenwerking en financiering

4. Zorgtechnologie verbinden met duurzaam en energiezuinig 

bouwen



Duurzaam zorgvastgoed
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3. Langer zelfstandig wonen ouderen

o Veranderende behoeften van ouderen

o Langer zelfstandig thuis blijven wonen is het devies

o Nieuwe vormen voor wonen; maar behoefte aan 

veiligheid, ontmoeting, voorzieningen blijft

o Vergrijzing, ontgroening, krimp

o Lokale/regionale opgave!



Langer thuis vraagt om….

• Voldoende geschikte woningen & doorstroom

• Een zorgzame wijk 

• Voorzieningen in de buurt

• Bewustwording burgers over maatregelen, zoals 

verhuizen of  woningen aanpassen

• Buurtinitiatieven ondersteunen

• Ondersteuning van mantelzorgers

• Samenwerking!



Zorgzame stad



4. Woonvariaties: van bruishuis tot         

Thuishuis

• Mantelzorgwoning 

• Meergeneratiewoning

• Kangoeroewoning

• Woongemeenschap

• Kleinschalig wonen

• Thuishuis

Diversiteit neemt toe 



Mooie projecten!



Meer variatie 

in wensen én 

woonaanbod!

Inspiratie



Inspiratie
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