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Wat is jullie strategie
Een dialoog met inzicht in (vastgoed)keuzen die je kan maken

In de afgelopen jaren zagen veel nieuwe (zorg)aanbieders kansen 
en zijn gestart. Tal van nieuwe locaties zijn geopend en zowel in 
het commerciële als in het niet-commerciële segment is de keuze 
voor de client toegenomen. Waar de ene instelling vooral lage 
marges en druk op rendementen heeft, zien andere bedrijven 
soms commerciële aanbieders juist kansen. Zijn de 
dienstverleningen en producten anders? Is de focus gericht op een 
andere client? Waar komt dit door? Wie is straks jouw client? Wat 
is de rol van het vastgoed hierin? Zijn de concepten hetzelfde? 
Kiest de een voor zorg en de ander voor het model wonen en 
leven? Wat betekent dit voor uw strategie? 



• … in de sector ouderenzorg
(groeimarkt)

• Welke (vastgoed) strategie heb jij?

2

Strategie ….



Een strategie is een plan waarmee 
doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. 
Een strategie is meestal bedoeld voor de lange 
termijn. Om doelstellingen te bereiken zal er 
een keuze moeten worden gemaakt uit 
mogelijke wegen en middelen.

• Wat gaan we doen?
• Wat gaan we niet meer dan?
• Wat gaan we anders doen?
• Wat is de focus?

Strategie



• Heldere focus op de doelgroep
• Doordachte woonvorm
• Aantrekkingskracht
• Sterke visie
• …

Wat maakt een (vastgoed)concept succesvol?



• Studiereis Japan (Okinawa → Bluezone)

• Langer gezond ouder worden→ wie wil dat niet?
1) verbondenheid met elkaar,

2) het hebben van een levensdoel,

3) veel dagelijkse beweging zoals wandelen en tuinieren,

4) regelmatig niksen

5) en met mate eten (vooral bonen en af en toe gevogelte).

Een studiereis met ‘een geheim’



1. Oud wordt u thuis  →mensen verhuizen veel minder naar een instelling

2. Diversiteit kleurt zorg →meer collega’s en cliënten met migratie achtergrond 

3. Zorgprofessional verandert → werken in een netwerk van zorg en ondersteuning

4. Cliënt kiest en bepaalt → zorg sluit aan op wat cliënt nog nodig heeft

5. Technologie heeft de toekomst → technologie ondersteunt cliënt in hoge mate

6. Gebruiker bepaalt, want gebruiker betaalt → persoonsvolgende budgetten

7. Overheid verbindt en faciliteert  → zorg verweven in maatschappij

8. Nieuw concept van gezondheid → betekenisvol leven, gericht op welbevinden

9. Kennis op maat maakt en deelt u samen → big data en samenwerking

Trends → Ouderenzorg in 2035



1. Hoe jij het wilt – individu als regisseur is straks vanzelfsprekend.

2. Op de plek die jij wilt – 24/7 wonen, werken, zorgen, leren los van plaats en tijd.

3. Leven lang leren – bij- en relevant blijven.

4. Grote bewustwording duurzaamheid – onder andere door de deeleconomie.

5. Onzekerheid over privacy – je hele bestaan en gedrag wordt vastgelegd.

6. Behoefte aan digitale veiligheid – cybercrime is ernstig en in ieders leven.

7. Steeds meer focus op vitaliteit - gezondheid = vitaliteit + welbevinden.

8. Omgaan met voltooid ‘eeuwig leven’ – ‘eeuwig’ leven (steeds langer leven, ouder 
dan 100) en het waardig voltooien ervan.

9. Behoefte aan moderne solidariteit.

10.Compatibele samenleving - alles is afgestemd.

1: een trend is een verandering in waarden en 
behoeftes: denk hierbij bijvoorbeeld aan een 
waarde als ‘onafhankelijkheid’ of ‘veiligheid’.
2: een trend wordt gekenmerkt doordat ze 
gedreven worden door grotere onderliggende 
krachten, die moeilijk te beïnvloeden zijn. 
Bijvoorbeeld de digitalisering.
3: een trend is zichtbaar doordat deze zich 
manifesteert, bijvoorbeeld in burgerinitiatieven of 
een technologisch product als een 3d-printer.

Tien-Trends Ouderenzorg 
Mirella Minkman, hoogleraar



• Zo lang mogelijk thuis?

• Altijd thuis?

• Passende woon- zorg- of leefomgeving?

8

Strategie → waar gaan jullie voor?



Horstendaal (Bennebroek)
Groepswonen (ZZP 5/7)

Studio’s 

Intramuraal

AOW-doelgroep

De Leyhoeve (Tilburg)

Grootschalig 

Zorgsuites + Maatwerk / 
services

Veel voorzieningen

AOW + pensioen

Service-wonenZware zorg



Hart van Vathorst (Amersfoort)
Midden in de wijk, laagdrempelig

Verschillende doelgroepen

Diverse huurders / gebruikers

Multifunctioneel gebouw

De Knarrenhof (Zwolle)

Community / woongroep

Gelijkgestemden, de groep bepaalt

Oud en jong (20 tot 90 jaar)

Huur (corporatie) en koop

Gesloten
gemeenschap

Open 
gemeenschap



Vijverhof (Kampen)
Grootschalig (172 woningen)

AOW-doelgroep (€1.000-pakket)

Huurtoeslag is mogelijk

Dagbesteding, fysiotherapie

EOKS (Amstelveen)

Zelfstandig wonen (2-kamer / 3-

kamer)

Activiteiten

Zorg aan huis, in de nabijheid

2x Modaal

ExclusiefBetaalbaar



wonen zware zorg

gesloten gemeenschap

midden in de samenleving

€€€

€  

€  

€  

€€€

€€ 



Zorg Leven en Zorg

profit

Not for profit

Stichting Avondrust

Een ander denk model → inspiratie?



Eigendom of huur



• Wat gaan we doen?

• Wat gaan we niet meer dan?

• Wat gaan we anders doen?

• Wat is daarmee de focus?

• En wil je dit in eigendom hebben?
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Dus vraagstukken voor strategie


