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Agenda 

1. Waar staan we anno 2017 als het gaat om 
zorg   en vastgoed? 

 
2. Trends komende jaren 
 
3. Wat betekent dit voor Care4living? 

- Wat merk je in je werk van de 
ontwikkelingen? 

- Wat verwacht je dat d eontwikkelingen 
gaan betekenen? 

- Welke vragen heb je/ welke onderwerpen 
wil je in 2017 aan bod hebben? 



Hoeveel geld gaat er om in de zorg? 

 

 
94 miljard 

4,8 miljard in 2015 overgeheveld naar 
gemeenten 



Uitgaven verdeling 

Vreemd: Post overige is de grootste.  
Wat zit daarin? 



Verpleeghuiszorg 



Waar zitten de veranderingen 

Post overige gaat alle kanten 
 



Hoeveel zorg wordt door 
mantelzorgers geleverd? 

80%van de thuiszorg wordt gegeven door 
mantelzorgers 

 

In Nederland bieden 4 miljoen mensen ondersteuning 
aan een naaste 

 

Meer dan 600.000 mensen zorgen meer dan 8 uur per 
week en langer dan 3 maanden voor een naaste 

 





Hoeveel mantelzorgers voelen zich 
overbelast? 

450.000 van de mantelzorgers geeft aan 
zich zwaar of overbelast te voelen 

De meeste mantelzorgers vinden het 
vanzelfsprekend 

Mantelzorgers van Alzheimerpatiënten 
leven gemiddeld 4 tot 8 jaar korter 

 





Demografische ontwikkeling op 
leeftijdscategorie 

Is er een relatie tussen toename ouderen en 
afname hoeveelheid beschikbare mantelzorgers 

 



Kijken naar de relatie! 



Hoeveel verzorgingshuizen zijn 
verdwenen/ herbestemd? 



46.000 verzorgingshuisplaatsen minder van 
2015 tot 2020. Naar verwachting 180 
locaties. 



Trends komende jaren 



Oud word je thuis 



Wie betaalt bepaald? 
Overheid faciliteert 

Levensverwachting -> 84 jaar 
Zorgkosten -> 19 – 31% bbp 



Meer diversiteit en accent op 
gezondheid 



Zorgprofessional verandert 

1, 2 miljoen zorgverleners 

2011-2015 -> afname van 33.000 banen 

 



Technologie heeft de toekomst 



Wat merken jullie van de 
ontwikkelingen? 

• Andere opdrachtgevers ->meer particulieren 
• Architect moet zich verdiepen in meerdere culturen 
• Bewoners meer eisen (mondiger) 
• Zwaardere zorg 
• Door meer thuis wonen, meer isolement -> Virtuele 

wereld een oplossing? 
• Wordt nog weinig ingespeeld door bestuurders op de 

ontwikkelingen 
• Tweedeling in de maatschappij (geld vs geen geld) 
• Zorgopleidingen blijven achter bij veranderingen in de zorg 
• Last love (dating voor ouderen)  een oplossing? 



Wat merken jullie van de 
ontwikkelingen? 

• Leegstaande gebouwen 
• Meer vraag naar zorgwoningen 
• Meer vraag naar betaalbare complexen, midden inkomens 
• Inspelen op respijtzorg 
• Inspelen op jongeren met dementie 
• Geclusterd wonen (Begijnenhof) 
• Andere hiërarchie in de zorg (Zorgverzekeraars) 
• Minder tijd voor behandeling/ verzorging 
• Rol voor dagbesteding wordt groter 
• Betaalde mantelzorg 



Wat verwachten jullie dat de 
ontwikkelingen gaan betekenen voor 

je werk? 
• Meer innovatie 
• Duurzaamheid 
• Maatwerk 
• Groei particuliere markt voor woningaanpassingen 
• Meer inzet PGB 
• Op en neer rijden naar pa en ma 
• Meer technologie in de zorg voor vermindering werkdruk 
• Meer service-/ pluspakketten in ouderenzorg 
• Flexibel ‘bezit’ vastgoed vergelijkbaar met Uber auto’s. 
• Meer delen/ hergebruik/ maatschappelijke betrokkenheid. 

Denk aan de broodkast. 
• Meer schakels uitgescahkeld -> minder overhea, meer 

zelfsturing, ook in vastgoedontwikkeling 



Welke vragen heb je? Welke 
onderwerpen wil je dit jaar op een 

bijeenkomst terugzien? 
Genoemde onderwerpen en top 3 na stemming: 
1. Hoogleraar ouderengeneeskunde met visie op toekomst 

(11 stemmen) 
2. Denktank 12-18 jarigen of 6-12 jarigen of 21 + over 

wonen en zorg in de toekomst (10 stemmen) 
3. Circulaire economie, zoals Thomas Rau (6 stemmen) 
Overige: 
• Avond over ‘leuke’ apps zoals thuisafgehaald.nl 
• Concretiseren langer thuis wonen 
• Anticiperen op beleidswijzigingen 
• Gezamenlijk wonen/ uit isolement/ ontmoeten 
• Gebouw & gebruikersgroep -> concreet zoeken 
• Bewustwording zelfredzaamheid 
• Nieuwe concepten (wonen) 


