
Zorgvastgoed 
op cruciaal 
kruispunt

Rapport

Hoe maken we onze ouderenhuisvesting 
klaar voor de toekomst?

Bekijk online rapport hier

https://insights.cbre.nl/zorgvastgoed-verduurzamen-en-toekomstbestendig-maken/
https://insights.cbre.nl/zorgvastgoed-verduurzamen-en-toekomstbestendig-maken/


Confidential & Proprietary | © 2022 CBRE B.V. 2

1. Forse opgave voor
zorgwoningmarkt

2. 1 op de 3 nieuwe woningen
moet naar ouderen

3. Regionaal sterke verschillen in
vergrijzing, en dus vraag

4. Kwaliteit van ouderenwoningen
bepaalt de grootte van de
groep kiezers

5. Dubbele opgave: uitbreiden
én verduurzamen

6. De weg naar toekomstbestendig
zorgvastgoed

7. CBRE Contact

Contents



Confidential & Proprietary | © 2022 CBRE B.V. 3

Beste lezer
Beste lezer,

Er is veel te doen rondom de woonzorg en ouderenhuisvesting in 
Nederland. Terwijl marktomstandigheden veranderen en wet- en 
regelgeving bijna continu lijken te wijzigen, ligt er een enorme opdracht 
om het (woon)zorgvastgoed toekomstbestendig te maken. We moeten 
volop bijbouwen én tegelijk verduurzamen. Het maatschappelijk 
belang van die transitie is enorm. Om daaraan bij te dragen en de sector 
te helpen om te versnellen heeft CBRE uitgebreid onderzoek gedaan 
naar de zorgvastgoedmarkt in heel Nederland. Ik ben er trots op dat het 
onze specialisten Healthcare, Research en Data samen gelukt is om heel 
Nederland met zorg- en vastgoeddata in beeld te brengen, zowel 
landelijk, regionaal als lokaal. Zo kunnen we de sector precies laten zien 
wát er al aan zorgvastgoed is, wat er qua uitbreiding en verbetering 
nodig en mogelijk is, op welke locatie en met welke snelheid. En 
daarmee zowel zorgorganisaties, ontwikkelaars, gemeenten als 
beleggers nog beter adviseren en ondersteunen. 

Onze inzichten en beeld van de sector delen we graag met je in deze 
publicatie. Wil je meer weten en ben je benieuwd wat er mogelijk is? 
Neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Laura Seckel
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Binnen de vastgoedstrategie 
moeten we ook rekening houden 
met andere problemen; denk aan 
het personeelstekort of 
vereenzaming onder ouderen. 
Deze uitdagingen kunnen de 
komende jaren 

– naast de opwarming van de
aarde – uitgroeien tot de
grootste van onze tijd. Dat vraagt
om future-proof
ouderenhuisvesting. Om te
beginnen moeten bestaande
locaties worden verdicht, waarbij
je een gevarieerde mix van
zorgfuncties clustert op één plek.
Hiermee voldoe je aan de
uitbreidingsbehoefte en creëer je
nieuwe, aantrekkelijke capaciteit
waar ouderen kunnen blijven
wonen. Ook wanneer ze een
zware zorgvraag hebben.
Bovendien kun je flink
verduurzamen als je oude
panden sloopt en vervangt door
nieuwe.

Toch is verdichting van 
bestaande locaties slechts een 
deel van de oplossing. Tot 2050 
moet één op de drie nieuw te 
bouwen woningen een 
zorgwoning zijn – een gigantisch 
aandeel. Daarom pleiten we voor 
een stevigere aanpak. 
Gemeenten moeten voor 
zorgwoningen toewerken naar 
een jaarlijks streefgetal, zowel in 
hun planvoorraad als in hun 
gereedgemelde woningen. Er is 
dus actie nodig. Van gemeenten, 
maar ook van zorgorganisaties, 
woningcorporaties, 
projectontwikkelaars en 
beleggers. Alleen dan werken we 
toe naar future-proof 
zorgvastgoed dat voldoet aan de 
kwaliteitswensen van 
toekomstige bewoners.

De zorgwoningmarkt staat de komende decennia voor 
een forse opgave. Om aan de vraag te voldoen, zal de 
voorraad kwalitatief hoogstaande zorgwoningen flink 
moeten worden uitgebreid. Tegelijkertijd moet de hele 
sector verduurzamen. Meer nog dan andere: 
zorgvastgoed is een van de achterblijvers als het om 
verduurzaming gaat. Bovendien mogen we 
concluderen dat we beide uitdagingen in het huidige 
tempo niet gaan halen. Het moet dus anders: 
rigoureuzer, grootser en misschien wel dwingender.

FORSE OPGAVE VOOR ZORGWONINGMARKT
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Tussen nu en 2050 zijn er maar liefst 
1,3 miljoen extra woningen nodig om 
de groeiende bevolking te 
huisvesten. Het totaal aantal 
woningen moet uitkomen op 9,17 
miljoen. Gaan we ervan uit dat de 
zorgvraag van ouderen zich 
ontwikkelt zoals verwacht, moeten 
433.000 van deze woningen voor 
deze groep bestemd zijn. Kortom: 
33% van de nieuwe woningen moet 
geschikt zijn voor ouderen(zorg).

We zien dat steeds meer ouderen –
wanneer de gezondheid dat toelaat 
– zelfstandig blijven wonen en
eventueel thuiszorg ontvangen in de
huidige woning. Zij worden de
‘blijvers’ genoemd. Deze groep zal
steeds groter worden, mede omdat
de overheid dit aanspoort.

Maar deze groep met een 
ambulante zorgvraag – 56% van de 
ouderen – zou in 
levensloopbestendige (LLB-
)woningen moeten kunnen wonen. 
Daar kunnen ze makkelijker en 
vooral veiliger blijven, terwijl ze zorg 
ontvangen wanneer het nodig is.

LLB-woningen kunnen reguliere 
woningen zijn, versnipperd door de 
wijk. Die zijn met enkele kleine 
aanpassingen geschikt gemaakt 
voor ouderen – denk aan een traplift 
of verwijderde drempels. Dat de 
overheid zich op deze verspreide 
LLB-woningen richt is niet gek, maar 
er gaan geluiden op over de 
eenzaamheid die ze kunnen 
veroorzaken. Dit is dus niet voor 
iedereen de beste 
huisvestingsoplossing.

1 OP DE 3 NIEUWE WONINGEN MOET NAAR OUDEREN

Voor blijvers bestaat een aantrekkelijk 
alternatief: clustering van reguliere 
zorgwoningen in de wijk, specifiek 
bestemd voor de doelgroep. Dat is een 
meer toekomst- en zorgbestendig 
concept dat met aandacht voor 
welzijn, faciliteiten en services inspeelt 
op de toekomstige zorgvraag. 

Zelfstandig wonen 
mét zorg in de buurt

Bovendien draagt clustering bij aan 
efficiëntere zorg: een belangrijk 
voordeel gezien de arbeidskrapte in de 
zorgsector. Voor beide concepten 
gezamenlijk is een toekomstige extra 
zorgvraag van circa 241.000 
wooneenheden, die óf via bestaande 
bouw, óf via nieuwbouw moet worden 
gerealiseerd om in de vraag te 
voorzien.
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Verdeling uitbreidingsbehoefte verschillende 
typen (zorg)woningen per regio tot 2050

Bron: CBRE Research

1 OP DE 3 NIEUWE WONINGEN MOET NAAR OUDEREN

Aan de andere kant van het spectrum 
zien we ouderen die om 
gezondheidsredenen niet meer in hun 
huidige woning kunnen blijven. Deze 
zogenoemde ‘moeters’ hebben geen 
andere keuze dan naar een 
zorgwoning te verhuizen. Daar 
ontvangen zij 24 uur per dag zorg. 
Deze groep zal in de komende 
decennia sterk groeien, vooral 
doordat het aantal dementerende 
ouderen hard stijgt. Voor deze 
‘moeters’ geldt een 
uitbreidingsbehoefte van 103.000 
wooneenheden. De overheid wil dit 
niet meer intramuraal bekostigen, 
zoals in het verleden het geval was. In 
plaats daarvan gaat het om 
extramurale zorgwoningen.

Tussen blijvers en moeters in zitten 
de ‘kiezers’: ouderen die er bewust 
voor kiezen om te verhuizen. Dit kan 
bijvoorbeeld een aangepaste reguliere 
woning zijn, of een woning waarbij de 
benodigde (tot en met 24-uurs) zorg 
op afroep beschikbaar is 

dankzij een contract met een 
zorgorganisatie. In totaal 
vertegenwoordigen de kiezers een 
extra uitbreidingsbehoefte van 90.000 
woningen.

De verwachting is dus dat de vraag 
naar extramurale wooneenheden het 
sterkst groeit, door het toenemende 
aantal moeters én kiezers. Samen 
zullen zij bijna 200.000 extra 
zorgwoningen nodig hebben. Deze 
groei wordt versterkt door 
fundamentele beleidskeuzes. Ten 
eerste zet de Rijksoverheid in op 
extramuralisering van de zorg: meer 
mensen met gezondheidsklachten 
blijven zelfstandig wonen en krijgen 
zorg aan huis. Daarnaast speelt de 
lage eigen bijdrage in de zorg een rol. 
Ouderen worden gestimuleerd om 
huur te betalen voor een senioren- of 
zorgwoning, waarbij ze de benodigde 
zorg extramuraal afnemen in plaats 
van intramuraal.
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Absolute uitbreidingsbehoefte zorgwoningen in 
Nederland naar zorgkantoorregio tot 2050

Bron: CBRE Research

REGIONAAL STERKE VERSCHILLEN IN VERGRIJZING, EN DUS VRAAG

De totale uitbreidingsvraag voor 
ouderenwoningen is enorm: landelijk 
moeten er honderdduizenden huizen 
bijkomen. Maar het is verstandig om 
de situatie ook op regionaal niveau te 
bekijken. Niet alleen omdat het 
vergrijzingstempo tussen regio’s sterk 
verschilt, maar vooral omdat oud 
worden in je eigen, vertrouwde 
omgeving het welzijn bevordert. Je 
raakt minder snel geïsoleerd en voelt 
je meer thuis. Daarom moeten nieuwe 
woningen daar terechtkomen waar ze 
het hardst nodig zijn: op de plaatsen 
met de grootste groei en tekort.

Als we op de vergrijzing afgaan, 
zouden we in sommige regio’s –
bijvoorbeeld Zuid-Limburg, Friesland 
of Drenthe – alleen maar kwalitatief 
goede (zorg)woningen moeten 
bouwen. Deze woningen moeten 
geschikt zijn om op de oude dag te 
blijven wonen en zorg te ontvangen. 
Op die manier blijft de 
langetermijnbalans tussen 
woningvoorraad en 
bevolkingssamenstelling in evenwicht. 
Op andere plaatsen is het beeld totaal 
anders. Zo heeft de regio Haaglanden 
relatief jonge inwoners. De vraag naar 
woonruimte is er, na Amsterdam en 
Utrecht, het hoogst van het land, maar 
het aandeel dat hier naar ouderen zou 
moeten gaan is slechts 11%.
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De discussie over de woningmarkt 
concentreert zich vaak rond 
starters en gezinnen: zij moeten 
makkelijker een woning kunnen 
vinden. Maar de sleutel voor de 
doorstroming ligt bij senioren, want 
de toekomstige ouderen wonen 
hoofdzakelijk in koopwoningen. 

Door kwalitatief hoogstaande, 
levensloopbestendige huizen te 
bouwen, die aansluiten bij de 
behoeften van de doelgroep, kunnen 
we een verhuisketen op gang brengen. 
Zo spelen we huizen vrij voor jonge 
mensen die nu ‘vastzitten’ in te kleine 
woningen.

Met andere woorden: de mismatch op 
de Nederlandse woningmarkt kunnen 
we met goede ouderenwoningen 
oplossen – ten minste voor een deel. 
Als er een goed alternatief is, worden 
meer blijvers kiezers, neemt de 
‘zolderleegstand’ af en krijgen jonge 
huishoudens de kans om door te 
stromen naar een passende woning.

Doorstroming van 
ouderen geeft 
woningmarkt lucht

REGIONAAL STERKE VERSCHILLEN IN VERGRIJZING, EN DUS VRAAG

Gebruiksoppervlakte woningen naar 
huishoudensgroep

Bron: WoON 2021
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Mediaan vermogen (€) naar leeftijdsgroep

Bron: CBS, CBS Microdata, ABF

KWALITEIT VAN OUDERENWONINGEN BEPAALT DE GROOTTE VAN DE GROEP KIEZERS

Hoeveel blijvers uiteindelijk kiezers 
worden (oftewel: verhuizen naar een 
zorgwoning), hangt af van de kwaliteit 
van het aanbod. De verschillende 
soorten bestaande ouderenwoningen 
zijn van relatief beperkte kwaliteit. Dit 
weerhoudt sommige ouderen ervan 
om nu te verhuizen. Nog altijd leeft in 
de maatschappij het idee dat je dan in 
een verzorgingshuis wordt 
‘weggestopt’. 

Terwijl een seniorenwoning 
tegenwoordig juist moet staan voor 
kwaliteit en vooral voelt als een nieuw 
thuis, waar de zorg geregeld is. Iets 
waarvoor je wilt kiezen.

Het moet anders. En dat kan ook, 
omdat de nieuwe generatie ouderen 
aanzienlijk vermogender is dan de 
huidige.

Het verschil in vermogen zorgt ervoor 
dat ‘nieuwe’ ouderen meer kunnen 
uitgeven aan een comfortabel leven. 
In het verleden was dat budget er niet 
doordat het merendeel van de 
ouderen een laag inkomen had, weinig 
vermogen had opgebouwd en vaak in 
de sociale sector huurde. Dit maakte 
het moeilijk om naar een duurdere 
woning te verhuizen.

Werden er in het verleden vooral 
zorgwoningen in het lagere segment 
gebouwd; nu ontstaat er veel meer 
ruimte voor het midden en hogere 
segment. Kortom: er is een markt voor 
aantrekkelijke, moderne 
zorgwoningen. Mét een omvangrijk 
voorzieningen- en serviceniveau dat in 
een reguliere woning of traditioneel 
verpleeghuis financieel onhaalbaar is. 
In de komende decennia zal de 
kwalitatieve vraag naar zorgwoningen 
verder veranderen.
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KWALITEIT VAN OUDERENWONINGEN BEPAALT DE GROOTTE VAN DE GROEP KIEZERS

Voorheen lag de focus van 
zorgorganisaties en 
woningcorporaties vooral op de bouw 
van woonheden in het lagere 
segment. Afhankelijk van de regio, zal 
dit steeds meer naar boven 
opschuiven; richting het midden- en 
hogere segment. Woningcorporaties 
blijven zich – traditiegetrouw –
primair richten op huisvesting in het 
lagere inkomenssegment, en in 
beperktere mate op de 
middeninkomens. 

Dit maakt de komst van woningen in 
hogere segmenten niet alleen 
noodzakelijk, het schept ook kansen 
voor een ander type eigenaar. Denk 
aan (institutionele) beleggers, die we 
dan ook steeds vaker tegenkomen op 
de zorgwoningmarkt – vaak als nieuwe 
partner van zorgorganisaties.

Toekomstige behoefte naar 
ouderenwoningen per segment

Bron: CBS, CBRE Research
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Gemiddeld energielabel per vastgoedsector

Bron: BAG, EP-online, CBRE Research

DUBBELE OPGAVE: UITBREIDEN ÉN VERDUURZAMEN

Hoeveel blijvers uiteindelijk kiezers 
worden (oftewel: verhuizen naar een 
zorgwoning), hangt af van de kwaliteit 
van het aanbod. Tot dusver hadden 
we het vooral over de omvangrijke 
uitbreidingsbehoefte. Hoe dringend 
deze ook is, we kunnen niet 
voorbijgaan aan een minstens zo 
urgente opgave: de bestaande 
gebouwde omgeving verduurzamen, 
zodat deze aan de toekomstige vraag 
én aan de regelgeving voldoet. Een 
gigantische uitdaging, zeker als je 
bedenkt dat zorgvastgoed in 2050 –
net als andere gebouwtypen –
volledig energieneutraal moet zijn. 
verschillende soorten bestaande 
ouderenwoningen zijn van relatief 
beperkte kwaliteit. Dit weerhoudt 
sommige ouderen ervan om nu te 
verhuizen. Nog altijd leeft in de 
maatschappij het idee dat je dan in 
een verzorgingshuis wordt 
‘weggestopt’. 

Sectorbreed zijn 
miljarden nodig… 

Begin dit jaar bleek uit een 
sectorrapportage van het 
Expertisecentrum Verduurzaming 
Zorg (EVZ) dat de totale Eerdere 
TNO-berekeningen wezen op een 
bijbehorende investeringsopgave 
van € 7 tot € 11,3 miljard (prijspeil 2016). 
En dat zijn alleen nog maar de 
investeringen in duurzaamheid, dus 
exclusief de kosten voor sloop en 
nieuwbouw. Kijken we naar de 
energielabels per sector, en meer 
specifiek naar de verpleeg- en 
verzorgingshuizen als het om 
zorgvastgoed gaat, dan bevestigt dit de 
relatief slechte duurzaamheidsscore.
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DUBBELE OPGAVE: UITBREIDEN ÉN VERDUURZAMEN

De tabel geeft de sectoren naast 
elkaar weer, en daaruit blijkt dat het 
verduurzamingsniveau van verpleeg-
en verzorgingshuizen vergelijkbaar is 
met dat van koopwoningen, maar 
(ver) achterligt op dat van sociale 
huurwoningen, kantoren en logistiek 
vastgoed. Een voorraad van 14 miljoen 
m² aan verpleeg- en 
verzorgingshuizen klinkt weinig, maar 
onder de waterlijn ziet de financiële 
werkelijkheid er behoorlijk anders uit.

… en miljoenen op 
eigenaarsniveau

Kijkend naar de investeringskosten 
om te verduurzamen, dan zal elke 
eigenaar tussen nu en 2050 –
uitgaande van een gemiddeld 
eigendom van 17.400 m² – tussen de 
€ 8,5 en € 13,7 miljoen moeten 
investeren; alleen al om aan de 
verplichting te voldoen. Voor elk type 
eigenaar een forse opgave, maar 
zeker voor zorgorganisaties die zélf 
de eigenaar zijn. Dit vastgoed is 
namelijk niet alleen vanuit 
duurzaamheidsperspectief meer 
verouderd, met gemiddeld 2,5% zijn 
ook de marges relatief laag om 
dergelijke investeringen te 
bekostigen.

Energiecrisis voert 
druk verder op

Daarbij is de verduurzamingsopgave 
onlangs een stuk voelbaarder 
geworden. De stijgende energieprijzen 
stuwen de kostenpost ‘energie’ voor 
zorgorganisaties omhoog.  Nu is dat 
aandeel 1% tot 3% van de totale 
kosten, het komende jaar zal dit meer 
dan verdubbelen ten opzichte van 
2019. ABN AMRO berekende eerder 
dat het resultaat van verpleeg- en 
verzorgingshuizen hierdoor in 2023 
kan terugvallen tot € 28,5 miljoen. 
Tenminste, als de budgetten 
aanstaande 20 september 
(Prinsjesdag) niet worden verruimd. 
Om dit in perspectief te plaatsen: in 
2019 was dit resultaat nog € 365 
miljoen. Het zit er dus dik in dat veel 
verpleeg- en verzorgingshuizen 
negatieve cijfers zullen rapporteren, 
wat mogelijk ten koste gaat van hun 
kerntaak: zorg leveren.

Los van alle Paris Proof-ambities, zal 
de toenemende druk op de 
verduurzamingsopgave voor 
zorgorganisaties hand in hand gaan 
met die op hun financiële resultaat. 
Dat maakt het juist zo opvallend dat 
uitgerekend het vastgoed in eigendom 
van zorgorganisaties momenteel het 
meest achterloopt in de 
verduurzamingsopgave. Gemiddeld 
ligt de energieprestatie-index van 
verpleeg- en verzorgingshuizen in 
eigendom van zorgorganisaties op 
1,47, terwijl dit aanzienlijk lager ligt 
waar het eigendom in handen is van 
een woningcorporatie (1,33) of 
(institutionele) belegger (1,19).
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Gemiddelde energielabel naar type eigenaar 
verpleeg- en verzorgingshuizen

Bron: BAG, Kadaster, CBRE Research

DUBBELE OPGAVE: UITBREIDEN ÉN VERDUURZAMEN

Kortetermijndenken 
leidt tot verkeerde 
keuzes

Markant, zeker omdat 
zorgorganisaties geen split incentive 
kennen: een situatie waarbij de 
eigenaar zijn investering niet volledig 
terugverdient door lagere 
energiekosten van de gebruiker. Uit 
de eerdergenoemde EVZ-rapportage 
(januari 2022) blijkt wel dat ongeveer 
53% van de verpleeg- en 
verzorgingshuizen een routekaart 
voor verduurzaming heeft opgesteld. 

Een fors deel van hen – vooral grotere 
organisaties – is dus strategisch met 
dit thema bezig. Opmerkelijk daarbij is 
de sterke focus op het 
tussenmeetpunt in 2030, waarbij een 
afgesproken directe CO2-reductie van 
49% moeten worden bereikt, terwijl we 
nog weinig partijen op 
‘energieneutraal in 2050’ zien koersen.

Het tussenmeetpunt lijkt voor een 
hoop organisaties goed haalbaar, 
maar te veel focus op dit 
middellangetermijnsucces kan leiden 
tot verkeerde investeringen op de 
lange termijn. We zien nu veel 
duurzaamheidsinvesteringen in 
bestaand vastgoed. Maar richt je het 
vizier op 2050, dan ligt 

sloop-nieuwbouw veel meer voor de 
hand. Nieuwbouw kan namelijk direct 
Paris Proof worden uitgevoerd én 
speelt veel beter in op de twee 
voornaamste behoeften: uitbreiding en 
kwalitatieve vraagverandering. Met 
één forse investering pak je dus twee 
uitdagingen tegelijk aan.

Richt je het vizier op 2050, dan ligt sloop-nieuwbouw voor de 
hand. Nieuwbouw kan direct Paris Proof worden uitgevoerd én 
speelt in op de twee voornaamste behoeften: uitbreiding en 
kwalitatieve vraagverandering.
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DE WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIG ZORGVASTGOED

Harder ingrijpen 
onvermijdelijk 
De combinatie van uitbreiding én 
verduurzaming is niet de enige 
uitdaging voor de zorg(woning)markt. 
Ook de budgetten, 
personeelstekorten en vereenzaming 
spelen de ouderenhuisvesting steeds 
meer parten, wat het ook tot een 
maatschappelijke kwestie maakt. Tel 
al deze issues bij elkaar op en het is 
zonneklaar: in het huidige tempo staat 
de sector voor een kansloze opgave. 
Het roer moet dus om, waarbij een 
stevigere aanpak onvermijdelijk is.

Gecombineerde 
oplossing: 
verdichting, sloop-
nieuwbouw en 
hogere FSI 
Bestaande locaties verdichten, met 
een mix van (zorg)functies, is een 
eerste – en forse – stap om aan de 
uitbreidingsbehoefte te voldoen. 
Vervolgens zal sloop-nieuwbouw een 
aanzienlijke bijdrage leveren om de 
duurzaamheidsdoelstellingen te halen. 
De mediane bebouwingsintensiteit 
(FSI) ligt voor verpleeg- en 
verzorgingshuizen op 93%. Dit houdt 
in dat de bebouwingsoppervlakte van 
het meeste zorgvastgoed kleiner is 
dan het perceel waarop het ligt. 

Ter vergelijking: in stedelijke gebieden 
ligt de FSI tussen de 200% en 300% –
met uitschieters naar 1.900%, zoals op 
de Kop van Zuid in Rotterdam. Of de 
FSI in de zorg omhoog kan, en 
hoeveel, hangt sterk van de omgeving 
af. Een te hoge FSI kan niet alleen 
misstaan, het leidt mogelijk ook tot 
meer anonimiteit. En daarmee tot een 
grotere kans op vereenzaming. 

Succes staat of valt dan ook bij een 
kwalitatief hoogwaardige 
programmering en een goed 
gebouwontwerp. Feit is dat de huidige 
zorg-FSI in veel gemeenten letterlijk 
ruimte biedt voor verbetering en 
(gedeeltelijke) opvang van de 
uitbreidingsvraag – zeker bij oudere 
bouwstromen. Denk bij opschaling aan 
een FSI van 150% tot 250%, afhankelijk 
van het lokale gemiddelde bij recente 
nieuwbouw. Tegelijkertijd biedt sloop-
nieuwbouw niet te negeren kansen op 
een verduurzamingsslag. Ook hier 
geldt dat juist locaties met oudere 
bouwstromen een lage FSI 
combineren met een hoge 
energieprestatie-index. Kortom: twee 
vliegen in één klap.
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Bebouwingsintensiteit (FSI) en gemiddelde 
energieprestatie index naar bouwstroom

Bron: CBRE Research, Kadaster, EP-online

Sociale cohesie heeft 
dubbel effect 
Bedenk wel: een hogere 
bebouwingsintensiteit vereist meer 
aandacht voor sociale cohesie. De 
kans hierop neemt enorm toe bij een 
juiste bebouwingstructuur. Dat wil 
zeggen: genoeg groen, openbare 
faciliteiten en interactie met andere 
gebouwen, bewoners en bezoekers. 
Een functiemix is hierbij essentieel. In 
de zorg zullen dan ook – veel vaker 
dan nu – extramurale woningen 
moeten worden gemengd met o.a. 
‘gewone’ woningen, commerciële 
ruimten, jongerenhuisvesting of 
andere maatschappelijke functies. 
Deze combinatie gaat niet alleen 
eenzaamheid tegen, het is ook een 
prima kans om zorgpersoneel 
efficiënter in te zetten.

Quotum als stok 
achter de deur 

Een realistische noot is dat we met 
alleen verdichting van bestaande 
locaties er niet komen. Ga maar na: 
in de komende (krappe) dertig jaar 
moet er van elke drie 
nieuwbouwwoningen één bestemd 
– of op z’n minst geschikt – zijn
voor zorg. CBRE pleit dan ook voor
een stringentere aanpak.
Gemeenten zouden met quota
moeten gaan werken: een jaarlijks
streefgetal voor het aantal
(maatschappelijke) zorgwoningen
in hun planvoorraad en
gereedgemelde woningen.
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Om de kwantitatieve doelstellingen te 
halen, zal dit streefgetal over de hele 
linie op 30% moeten liggen – maar 
lokaal gezien schommelt dit 
percentage sterk. Het streefgetal is 
dan ook een goede basis om de meest 
geschikte locaties voor zorgwoningen 
te bepalen. Daarbij is het verstandig 
om te kijken of er meer 
zorgorganisaties of -voorzieningen in 
de buurt zijn. Zo wordt 
vastgoedsturing een effectief middel 
om dienstverlening in de zorg 
efficiënter te maken, en daarmee 
aantrekkelijker. Een belangrijk wapen 
in de strijd tegen het toenemend 
personeelstekort. 

Iedereen aan de bak, 
gemeenten voorop 

Alle partijen die op de 
zorgwoningmarkt actief zijn, zullen 
meer – of überhaupt iets – moeten 
doen om de uitdagingen op het 
gebied van uitbreiding en 
verduurzaming het hoofd te 
bieden. Een scherpe analyse van 
de (regionale) opgave moet twee 
dingen duidelijk maken. In de 
eerste plaats hoe gemeenten, 
zorgorganisaties, 
woningcorporaties, 
projectontwikkelaars en beleggers 
de handen ineen kunnen slaan. En 
vervolgens hoe vooral gemeenten 
kunnen helpen om in alle buurten 
en wijken van ons land 
toekomstbestendige 
zorghuisvesting te realiseren die 
voor ouderen voelt als thuiskomen.
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Contact

Heb je vragen over de inhoud van deze publicatie? 
Neem gerust contact op met de personen die het 
rapport hebben gemaakt. Onze Nederlandse én 
internationale experts en researchcollega’s staan voor 
je klaar. Hieronder vind je hun contactgegevens.

Frank Verwoerd
Director Research

T +31 612 638 715
frank.verwoerd@cbre.com

Laura Seckel
Head of Healthcare

T +31 621 418 879 
Laura.seckel@cbre.com
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