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1 INLEIDING 

Aanleiding en doel 

De Monitor Wonen-Zorg provincie Gelderland wil zorgaanbieders, woningcorporaties en 

gemeenten ondersteunen met up-to-date informatie over de ontwikkeling van vraag en 

aanbod van wonen met zorg voor ouderen. 

“Wonen met zorg” is een samenhangend aanbod van een woning in combinatie met zorg: 

verzorgingshuizen, verpleeghuizen, kleinschalige woongroepen, zorgvilla’s. Als bijproduct 

is in dit onderzoek ook het aangrenzende aanbod seniorenwoningen geïnventariseerd. 

De provincie Gelderland voert een stimulerend beleid voor zelfstandig wonen van oude-

ren. Ouderen willen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen en zelf de 

regie houden over hun leven. Zorgaanbieders, woningcorporaties en gemeenten hebben 

gezamenlijk de sleutel in handen om te voorzien in die vraag van ouderen.  

Informatie 

De informatie in de monitor, bestaat uit twee delen: een bevolkingsprognose en daaraan 

gekoppelde vraagprognose, en een inventarisatie van het huidige en toekomstige aanbod 

van wonen met zorg. De inventarisatie heeft plaatsgevonden door alle zorgaanbieders te 

vragen naar hun huidige capaciteit en de plannen die zij hebben voor de komende jaren. 

Omdat de onderwerpen scheiden wonen en zorg en transformatie van verzorgingshuizen 

actueel zijn, zijn ook vragen gesteld over hoe men aankijkt tegen de toekomst van de 

eigen verzorgingshuizen. 

De monitor maakt een inschatting van de behoefte aan verpleeghuisplaatsen / kleinscha-

lig wonen voor de periode 2013 – 2033.  

Met het verdwijnen van de verzorgingshuizen oude stijl, ontstaat er ruimte voor een 

nieuw soort woonzorgvoorziening, een waarbij de bewoners zelf betalen voor hun huur 

en de service. De monitor maakt ook een inschatting van deze behoefte aan deze nieuwe 

woonzorgvoorzieningen – “woonzorg” - die overigens hun plek kunnen hebben binnen de 

muren van het verzorgingshuis.  

Deze rapportage wil organisaties en beleidsmakers ondersteunen met cijfers over vraag 

en aanbod, en bevat daarom veel tabellen.  

Samenvatting 

Deze samenvatting is een opsomming van de belangrijkste punten uit de rapportage. De 

hoofdrapportage bevat cijfers op gemeenteniveau, en er gemeente is er een factsheet 

met cijfers op woonplaatsniveau. Zie http://www.gelderland.nl.  De cijfers zijn door mid-

del van kaartjes ook beschikbaar op het niveau van de individuele woonkern: 

http://www.ruimtevoorzorg.nl/onderzoek/gelderland/index.html. 

Waarschuwing 

De cijfers zijn met zorg samengeteld. De enquête onder zorgaanbieders heeft een res-

pons van 90% op locatieniveau. De ontbrekende locaties zijn zo goed mogelijk met be-

http://www.gelderland.nl/
http://www.ruimtevoorzorg.nl/onderzoek/gelderland/index.html
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hulp van openbare informatie aangevuld. De enquête is een momentopname. Plannen 

worden gemaakt en weer geschrapt. Cijfers zijn handig, maar vervangen niet de dialoog.  
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2 SAMENVATTING 

2.1 TRENDS 

Het einde van de ouderdom 

Er is geen scheidslijn meer tussen jong en oud. Mensen die stoppen met werken, 

vinden zichzelf niet oud. Zij gaan door met hun leven een zinvolle inhoud te geven. 

Hun woonwensen kunnen begrepen worden vanuit gewone woningmarktmotieven.  

Het verzorgingshuis oude stijl houdt op te bestaan 

Zorgaanbieders zijn van plan hun verzorgingshuis op een nieuwe manier aan te bie-

den, om aan de vraag naar wonen met zorg te kunnen voldoen. Deze nieuwe manier 

houdt in dat de nieuwe bewoners zelf de huisvesting en de diensten betalen die 

voorheen door de AWBZ werden vergoed. Er zal meer maatwerk zijn. 

Eenvoudig begrippenkader: wonen, woonzorg, verblijf 

De planologische kengetallen wonen en zorg die berekenden hoeveel woon- en zorg-

voorzieningen er nodig zijn, voorspellen de toekomst niet goed doordat de regels en 

de voorkeuren van ouderen zijn veranderd. Het is tijd om de terminologie te veran-

deren. Een eenvoudige driedeling volstaat: gewoon wonen, woonzorg en verblijf.  

 



Ruimte voor zorg 4 

Het overgrote deel van de ouderen zal thuis blijven wonen 

Veel meer ouderen – ook niet-vitale 85-plussers – zullen langer thuis blijven wonen. 

Weinig ouderen zullen geconcentreerd wonen in woonservicegebieden of woonzorg-

voorzieningen. Velen zullen verspreid wonen in alle hoeken van de provincie. Zij zul-

len thuis proberen om te gaan met hun beperkingen, met hun chronische ziekten, tot 

het echt niet anders kan. Deze grens zal de een verder oprekken dan de ander.   

Deze realiteit vraagt van beleidsmakers een nieuwe mindset: minder denken in vast-

goed, meer denken in breed beschikbare flexibele arrangementen, maatwerk, in alle 

hoeken van de provincie. 

Dit gegeven vraagt samenwerking tussen cure en care, tussen eerste en tweede lijn 

en ziekenhuis, tussen wonen, welzijn en zorg, tussen zorgverzekeraar en gemeente.  

2.2 BEVOLKINGSONTWIKKELING 

Bevolking Gelderland groeit de komende 20 jaar met 50-duizend personen  

De bevolkingsgroei van Gelderland is gering: 50-duizend personen op een totaal van 

2-miljoen inwoners in twintig jaar (bron: Primos-prognose provincie Gelderland 

2013). 

 

Het aantal 85-plussers verdubbelt in 20 jaar 

In dezelfde periode neemt het aantal 85-plussers – de groep senioren die het meeste 

te maken heeft met gezondheidsproblemen en beperkingen – toe van 39-duizend tot 

83-duizend. Hun aandeel in de totale bevolking stijgt van 2% naar 4%. Het aandeel 

65-plussers stijgt van 17% naar 27%. 
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Vooral het platteland en de dorpen vergrijzen 

De vergrijzing op het platteland en in de dorpen zal groter zijn dan in de steden en 

grotere plaatsen. Het aandeel 75-plussers in de kleine kernen (minder dan 6-duizend 

inwoners) groeit van 7% naar 15%. In de steden (Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn) 

groeit het van 7% naar 10%.  

Voorzieningen voor ouderen zijn voornamelijk beschikbaar in de steden en grotere 

woonplaatsen, en niet in de kleine dorpen waar de vergrijzing het grootst is.  

2013 2033

75+ abs aandeel 85+ abs aandeel 75+ abs aandeel 85+ abs aandeel

Kleine kernen 28.986      7% 6.985        2% 59.118      15% 17.680      4%

Middelkleine kernen 32.284      8% 8.310        2% 59.217      15% 18.622      5%

Middelgrote kernen 32.074      8% 8.297        2% 58.314      15% 17.594      4%

Grote kernen 26.160      7% 7.140        2% 50.373      13% 14.620      4%

Steden 30.345      7% 8.505        2% 50.853      10% 14.665      3%  

De Achterhoek is in 2033 de meest vergrijsde regio 

De bevolkingsontwikkeling verschilt van gemeente tot gemeente, regio tot regio. De 

Achterhoek zal in 2033 de meest vergrijsde regio zijn als gevolg van een combinatie 

van ontgroening en vergrijzing. 

2013 2033

75+ abs aandeel 85+ abs aandeel 75+ abs aandeel 85+ abs aandeel

Provincie 149.833   7% 39.232      2% 277.829   13% 83.169      4%

Achterhoek 22.160      8% 5.859        2% 38.711      15% 11.620      5%

De Vallei 17.410      7% 4.536        2% 34.259      12% 10.072      4%

Noord-Veluwe 15.096      8% 3.883        2% 28.329      13% 9.163        4%

Rivierenland 14.594      6% 3.608        2% 30.497      13% 8.640        4%

Stadsregio 53.715      7% 13.946      2% 98.363      13% 28.778      4%

Stedendriehoek 26.858      9% 7.400        2% 47.670      15% 14.896      5%  
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2.3 DEMENTIE 

Groei van dementie is 86% in 20 jaar 

In 2033 zullen er 86% meer mensen met dementie zijn dan in 2013 (bron: bewer-

king Primos-prognose provincie Gelderland 2013). De groei verschilt van regio tot re-

gio. In Rivierenland neemt het aantal het meest toe in deze twintig jaar. 

2013 2018 2023 2028 2033

Provincie 100 115 134 159 186

Achterhoek 100 114 130 152 175

De Vallei 100 116 138 166 196

Noord-Veluwe 100 119 140 166 195

Rivierenland 100 117 140 173 207

Stadsregio 100 115 133 156 183

Stedendriehoek 100 113 129 152 178  

Dementie groeit het sterkst in de kleine kernen  

De toename van het aantal mensen met dementie is het sterkst in de kleine kernen: 

109%, en het minst in de drie grote steden: 63%. 

2013 2018 2023 2028 2033

Kleine kernen 100 120 145 175 209

Middelkleine kernen 100 117 137 162 188

Middelgrote kernen 100 116 135 158 184

Grote kernen 100 114 133 160 189

Steden 100 108 121 140 163  

2.4 BEHOEFTE AAN VERBLIJF VOOR MENSEN MET DEMENTIE 

In twintig jaar tijd zijn 5-duizend extra plaatsen voor mensen met dementie 

De behoefte aan verblijfsplaatsen voor mensen met dementie neemt tussen 2013 en 

2033 toe van 6.433 tot 11.969.  

2013 2018 2023 2028 2033

Provincie 6.433           7.411           8.613           10.206        11.969        

Achterhoek 952              1.085           1.244           1.446           1.668           

De Vallei 743              866              1.026           1.237           1.461           

Noord-Veluwe 642              765              898              1.068           1.251           

Rivierenland 627              732              880              1.082           1.299           

Stadsregio 2.299           2.642           3.051           3.589           4.209           

Stedendriehoek 1.170           1.321           1.514           1.784           2.080            
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Aanbod houdt groei bij 

De komende jaren zal het aanbod van plaatsen voor mensen met dementie voldoen-

de zijn voor de stijgende vraag (bron: enquête wonen-zorg 2013). Tegenover de hui-

dige vraag van 6.433 plaatsen, staat een capaciteit in verpleeghuizen en kleinschali-

ge projecten van 7.276 plaatsen. In 2023 is de vraag 8.613 plaatsen, en het aanbod 

zal zijn gegroeid, als alle plannen kunnen worden gerealiseerd, tot 8.975 plaatsen. 

Het is onzeker of al deze plannen kunnen worden gerealiseerd. Kijken we nog verder 

in de toekomst, naar 2033, dan zijn er nog 2.993 plaatsen extra nodig. 

vraag

traditio-

neel  

aanbod

klein-

schal ig 

aanbod saldo vraag

traditio-

neel  

aanbod

klein-

schal ig 

aanbod saldo vraag

traditio-

neel  

aanbod

klein-

schal ig 

aanbod saldo

Provincie 6.433     2992 4284 843 8.613     2986 5989 362 11.968   2986 5989 -2993

Achterhoek 952         236 781 65 1.244     265 968 -11 1.668     265 968 -435

De Vallei 743         541 518 316 1.026     507 746 227 1.461     507 746 -208

Noord-Veluwe 642         365 293 16 898         316 452 -130 1.251     316 452 -483

Rivierenland 627         242 432 47 880         217 803 140 1.299     217 803 -279

Stadsregio 2.299     864 1732 297 3.051     978 2079 6 4.209     978 2079 -1152

Stedendriehoek 1.170     744 528 102 1.514     703 941 130 2.080     703 941 -436

aanbod aanbod

2013 2023 2033

aanbod

 

Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in de lift 

Het huidige aanbod voor mensen met dementie bestaat voor 59% uit plaatsen in 

kleinschalige projecten en voor 41% uit traditionele verpleeghuisplaatsen. De uitbrei-

dingsplannen van de zorgaanbieders zijn overwegend kleinschalig van aard. Als alle 

plannen zijn gerealiseerd, zal het kleinschalige aanbod 67% zijn van het totaal.  

 

25 witte vlekken 

In 2018 zijn er 25 woonplaatsen in de provincie waar geen aanbod is en waar be-

hoefte is aan een kleinschalig project van 12 plaatsen of meer (witte vlekken). Daar-
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naast zijn er 14 woonplaatsen waar al aanbod is en waar een tekort in het aanbod is 

van 12 plaatsen of meer (grijze vlekken).   

tekort < 12 witte vlek grijze vlek

Provincie: totaal aantal plaatsen 665 547 378

Provincie: totaal aantal vlekken 130 25 14  

2.5 WOONZORG 

Bijna 6-duizend personen hebben behoefte aan wonen met zorg in 2013 

De theoretische behoefte aan woonzorg – woonvormen met een onderscheidende 

hoeveelheid extra zorg en zekerheid ten opzichte van gewoon wonen – is 5.847 per-

sonen in 2013. De behoefte groeit tot ruim 11-duizend personen in 2033 

2013 2018 2023 2028 2033

Provincie 5.852                             6.803          7.937          9.315          11.054       

Achterhoek 867                                 1.006          1.154          1.332          1.551          

De Vallei 676                                 790             937             1.120          1.343          

Noord-Veluwe 583                                 700             834             986             1.176          

Rivierenland 602                                 712             860             1.051          1.281          

Stadsregio 2.048                             2.371          2.744          3.191          3.771          

Stedendriehoek 1.076                             1.225          1.408          1.635          1.932           

Thuis kan goed alternatief zijn voor woonzorg 

Het is niet zeker of ouderen zullen verhuizen naar een woning met zorg. Als zij goede 

thuiszorg krijgen, als er een goed sociaal steunsysteem is, en als zij al in geschikte 

woningen wonen, dan zal de behoefte om te verhuizen naar woonzorg minder zijn.  

Voldoende vastgoed woonzorg 

Tegenover de “vraag” naar woonzorg (5.852 plaatsen), staat een aanbod van op dit 

moment 8.944 verzorgingshuisplaatsen en 9.036 aanleunwoningen. Daarnaast zijn er 

nog 1.066 meerzorgplaatsen in verzorgingshuizen. Bij elkaar is het aanbod 17.980 

plaatsen. Cijfermatig is er voldoende vastgoed voor wonen en zorg. Maar kwalitatief 

is niet zeker of dit vastgoed past bij de vraag van senioren. De toekomst moet dat 

uitwijzen. In 2018 is het aanbod veel lager – 15.211 – door sluiting van verzorgings-

huizen, en de behoefte woonzorg is gestegen naar 6.803 plaatsen.  

“Vraag” staat tussen aanhalingstekens omdat het feitelijke gedrag van ouderen sterk 

zal worden beïnvloed door de kwaliteit van de thuiszorg, de beschikbaarheid van een 

sociaal steunsysteem, en de geschiktheid van de woning waar men nu woont.  
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"vraag" aanbod saldo "vraag" aanbod saldo

Provincie 5.852             17.980           12.132           6.803             15.211           8.408             

Achterhoek 867                 2.467             1.600             1.005             1.933             928                 

De Vallei 676                 1.808             1.132             791                 1.443             652                 

Noord-Veluwe 583                 1.862             1.280             699                 1.690             991                 

Rivierenland 602                 1.788             1.225             663                 1.531             868                 

Stadsregio 2.048             6.622             4.537             2.420             5.819             3.399             

Stedendriehoek 1.076             3.433             2.358             1.225             2.795             1.570             

2013 2018

 

Capaciteit verzorgingshuizen daalt van 10-duizend naar 6-duizend 

Op dit moment zijn er 10.010 verzorgingshuisplaatsen in Gelderland, inclusief meer-

zorgplaatsen. Dit intramurale aanbod zal de komende jaren dalen tot 6.201 plaatsen, 

als alle plannen van de zorgaanbieders worden gerealiseerd. In de jaren daarna kan 

deze daling zich doorzetten, afhankelijk van de plannen die zorgaanbieders de ko-

mende tijd ontwikkelen.  

nu toekomst nu toekomst nu toekomst

Provincie 8.944           5.407           1.066           794               9.036           9.804           

Achterhoek 1.309           736               102               45                 1.158           1.197           

De Vallei 974               575               212               160               834               868               

Noord-Veluwe 862               687               67                 81                 1.000           1.003           

Rivierenland 928               477               51                 67                 860               1.054           

Stadsregio 3.228           2.069           472               338               3.394           3.750           

Stedendriehoek 1.643           863               162               103               1.790           1.932           

verzorgingshuis meerzorg woningen

 

2.6 VRIJWILLIGERS 

Potentieel aan vrijwilligers halveert in 20 jaar 

Veel vrijwilligers zijn jonge ouderen, 55-75-jaar. Op dit moment zijn er voor ieder 

85-plusser in de provincie 12 mensen beschikbaar tussen de 55 en 75 jaar. Dit vrij-

willigerspotentieel halveert de komende twintig jaar. In 2033 z ijn er nog maar 6 55-

75-jarigen voor iedere 85-plusser. 

2013 2018 2023 2028 2033

Provincie 12                 11                 10                 9                   6                   

Achterhoek 11                 10                 10                 8                   6                   

De Vallei 11                 11                 10                 8                   6                   

Noord-Veluwe 12                 10                 9                   8                   6                   

Rivierenland 15                 14                 13                 10                 7                   

Stadsregio 12                 11                 10                 9                   7                   

Stedendriehoek 11                 10                 9                   8                   6                    
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2.7 SCHEIDEN WONEN EN ZORG 

Zorgaanbieders introduceren scheiden wonen en zorg in verzorgingshuizen 

In meer dan 70% van de huidige verzorgingshuizen willen de zorgaanbieders schei-

den wonen en zorg gaan aanbieden. Ouderen kunnen daar komen wonen zonder CIZ 

indicatie. Zij betalen de huisvesting en de diensten uit eigen portemonnee, en krijgen 

de zorg vergoedt uit de AWBZ. 

 

Sluiting van verzorgingshuizen (nog) niet aan de orde 

Nog geen 10% van de verzorgingshuizen denkt op dit moment aan sluiting in ant-

woord op de kabinetsplannen. 

 



Ruimte voor zorg 11 

Investeringen nodig om verzorgingshuizen klaar te maken voor de toekomst 

70% van de verzorgingshuizen denkt dat ingrijpende aanpassingen, sloop en nieuw-

bouw nodig zijn om het huis klaar te maken voor de toekomst. 

 

Verzorgingshuizen in 2018 voor 84% benut voor PG en woonzorg 

De verzorgingshuiscapaciteit zal in 2018 voor 84% benut kunnen zijn voor verp leeg-

huiszorg voor mensen met dementie en voor wonen met zorg op basis van het prin-

cipe scheiden wonen en zorg. 

PG woonzorg

verzor-

gingshuis meerzorg

verpleeg-

huis  PG

kleinscha-

l ig PG saldo vzh benut

Provincie 7411 6803 5407 794 2986 5989 962 84%

Achterhoek 1.085        1.005        736           45              265           968           -76            100%

De Vallei 866           791           575           160           507           746           331           55%

Noord-Veluwe 765           699           687           81              316           452           72              91%

Rivierenland 732           663           477           67              217           803           169           69%

Stadsregio 2.642        2.420        2.069        338           978           2.079        402           83%

Stedendriehoek 1.321        1.225        863           103           703           941           64              93%

vraag aanbod

2018

Resultaat
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Aandeel 85-plussers in 2033 
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Aantal mensen met dementie in 2033 
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Toename aantal mensen met dementie tot 2033 
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Vraag en aanbod verblijfsplaatsen voor mensen met dementie in 2023 
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Vrijwilligersindex 2013 – 2033 
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Herbenutting verzorgingshuis voor woonzorg en voor opvang mensen met dementie in 2018 
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