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Blauw: Zorgvastgoed

Groen: Zelfstandige woningen

30.000 Zelfstandige woningen

Verdeeld over 400 wooncomplexen

13.000 Zorgeenheden

Verdeeld over 160 zorglocaties

Woonzorg Nederland

• Grootste landelijke seniorenhuisvester

• Actief in 166 gemeenten

• Huisvesten 5% van alle 65-plussers 

in de sociale huur

• Bezitten 10% van het zorgvastgoed

• Verhuren aan 30% van de zorgpartijen



In het kort 

• Grote opgave
• Zoals we het nu doen komen we er niet
• Wat te doen?



Bron: ABF Research – Primos prognose

Regionale woningtekorten per woningmarktgebied in 2021 Woningtekort

2031

1.000.000

Nu

420.000



Zorgtekort

Huidige situatie

1 op de 7 werkenden 
werkt in de zorg

Toekomstige situatie

1 op de 4 werkenden 
nodig in de zorg 

Bron: Witboek Ouderen, zorg en wonen, Actiz 20 juni 2020



Dubbele vergrijzing

% huishoudens 75+ – COROP gebieden

2021 2040

Bron: ABF Research – Primos prognose
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‘Ouderenhuisvesting is één van 
de meest urgente vraagstukken 
op dit moment’ aldus ministers De Jonge en Ollongren

Bron: brief 2 juni j.l.
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‘Er zijn circa 1 miljoen nieuwe 
woningen nodig in de jaren ’20. 
Daarbij geven we prioriteit aan 
starterswoningen, ouderenwoningen, 
middenhuur en middenkoop om de 
doorstroming te bevorderen.’

Bron: document op hoofdlijnen VVD en D’66 (2.9.2021) 



Bestuurlijke afspraken / Actieagenda Wonen: 

opgave 1 miljoen woningen 

Vooruitzicht 2031

50.000
geclusterde woonvormen

50.000
verpleeghuis-

zorgplaatsen



Drieslag is nodig

Meer collectieve woonvormen

• Woonformules

Meer zorgvastgoed

• Toekomstbestendig

Meer zorgvriendelijke wijken

• Beter benutten bestaande voorraad

• Inzetten op preventie

• Versterken van cohesie

eigen huis

collectieve woonvormen 

verpleeghuis
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Wat is de kern van het probleem?

• Urgentie manifesteert zich in 
de toekomst

• Stakeholders nu geen echte 
probleemeigenaren

• Gemeenten, zorgorganisaties, 
zorgkantoren, corporaties, 
vermogensverschaffers, 
beleggers en ontwikkelaars



• Vrijwel alle gemeenten hebben wonen en zorg op de agenda staan

• Thema’s: doorstroming, langer zelfstandig thuis, samenwerking en innovatie 

& vernieuwing 

• Slechts 45% van de gemeenten formuleert op minimaal één van de thema’s concrete 

doelstellingen in aantallen, locaties of planning

• Veel gemeenten staan dus nog aan het begin, maar de beweging is in gang gezet… 

maar we zijn er nog niet!

Taskforce: Wonen en zorg hoger op de agenda



Stand van Nederland

Langer thuisDoorstroming Innovatie & vernieuwingSamenwerking

Bron: Taskforce Wonen en Zorg



• Zorgvastgoed: energie en aandacht op renovatie, transformatie en verduurzaming 

• Slechts 40% van de zorgorganisaties kan naar de bank voor nieuwbouw

• 14.000 van Actiz zeer twijfelachtig

• Weinig tot geen initiatieven tot uitbreiding: 40 projecten in fase uitvoering ( Cobouw

oktober 2020). Per saldo krimp

• Opgave landelijk vs. stedelijk sterk verschillend

• Jaarlijks circa €750 miljoen aan uitbreidingsinvesteringen nodig voor langdurige zorg

Meer verpleeghuiszorgplekken



Bouwopgave langdurige zorg 2031

Maandelijkse opgave

Nieuwbouw uitbreiding : 420 eenheden 

Vernieuwen / verduurzamen : 420 eenheden

2031



Investeringsopgave langdurige zorg

Jaarlijks t/m 2031

Uitbreiding 5000 plaatsen €  750 miljoen

Verduurzamen & 50% vernieuwen €  810 miljoen

Overige investeringen & tijdelijke huisvesting PM

------------------------------------------------------------------------------------------------

Totaal € 1.560 miljoen

Omvang jaarlijkse NHC-middelen € 1.350 miljoen



Investeringsopgave verduurzaming 2031

• Verduurzaming vastgoed, incl. 50% vervanging: € 8 miljard investering (ABN Amro)

• Stijging huurlasten door verduurzaming vastgoed eigendom corporaties/beleggers 

kan sector niet dragen. 50% is van corporaties en beleggers

• Sloop-nieuwbouw 50% bezit van voor 2000

• 50.000 plaatsen = ca. 40% totaal knelpunt benodigde volume tijdelijke huisvesting



19

• Groeiende behoefte aan 
aantrekkelijke woonvormen 
tussen eengezinswoning en 
verpleeghuis 

Meer geclusterde woonvormen

• Steeds meer initiatieven: 

CPO, corporaties, 

ontwikkelaars en beleggers

• Nog veel te weinig prioriteit 

in programmering door 

gemeenten



Woonformules

Geïnspireerd door en ontwikkeld met huurders

met aandacht voor huidige én toekomstige behoeften.

Innoveren in seniorenhuisvesting

Dorpsveteraan

Innoveren in seniorenhuisvesting

Stadsveteraan



Zorgvriendelijke wijken

• Betrekken bestaande voorraad en wijken onontkoombaar

• Toenemend aantal initiatieven

• Betere benutting van de bestaande woningen 

(woningdelen) stuit vaak op regels

Voorbeeld:
Brinkpark in Blokker 

Huurders en buurt beheren gezamenlijk de 

ontmoetingsruimte. 

Die krijgt daardoor de functie van buurtcentrum.



Wat te doen? Maak een nationaal programma

‘Wonen en ouderenhuisvesting’

• Zet de opgave letterlijk op de kaart vertaald in concrete locaties en projecten.

• Zet waar nodig doorzettingsmacht in voor de realisatie van seniorenwoningen en 
verpleegzorg. Kies voor een Taskforce 2.0 of een commissaris.

• Maak woning delen en voor elkaar zorgen financieel aantrekkelijk (geen korting AOW)

• Draag zorg voor langjarige financiering en garanties voor zorgvastgoed, stimuleer 
samenwerking en standaardisering.

• Stimuleer collectieve woonvormen en dek de meerkosten bij scheiden wonen en zorg. 

• Zet in op zorgvriendelijke wijken en aanpassing bestaande voorraad. Benut in sterk 
vergrijzende wijken vrijkomende locaties voor ouderenhuisvesting.
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Just do it


