
 

 

KLEINSCHALIGE WOONZORG 
 

 

 Marktvisie en ontwikkeling HD 

 

Zorgbehoevende ouderen kiezen steeds vaker voor kleinschalig 

wonen met zorg, waar zij thuis zijn, zich veilig voelen en 

vraaggerichte zorg en persoonlijke aandacht krijgen. Zogenoemde 

particuliere zorgvilla’s voor ouderen spelen in op de toenemende 

vraag en zijn in Nederland een ‘groeimarkt’ bij uitstek.  
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Kleinschalige Woonzorg 
 
M A R K T V I S I E  E N  O N T W I K K E L I N G  H D  

BESCHRIJVING PRODUCT 

Een particulier woon-zorgcomplex is een woongebouw waar zorgbehoevende ouderen wonen en waar 

ondersteunende diensten voor zorg, welzijn en services, structureel worden aangeboden. Kleinschalige 

Woonzorg onderscheidt zich door de kleinschalige opzet en organisatie, met de focus op het wonen en de 

dienstverlening, naast het verlenen van goede zorg. Het wonen in een vertrouwde wijk of buurt staat 

hierbij voorop. Mensen wonen in een privé-appartement en delen gemeenschappelijke voorzieningen. De 

zorg wordt thuis op de individuele bewoner afgestemd. De kracht van kleinschaligheid ligt vooral op het 

gebied van de menselijke maat in de organisatie van de zorg. De woonzorgvoorzieningen zijn kleinschalig 

van opzet, net zoals thuis. De bewoners worden naar individuele wensen en behoeften behandeld en 

krijgen individuele aandacht.  

 

Een Kleinschalige Woonzorg locatie (ca. 15-30 bewoners) wordt in de regel ook wel een ‘zorgvilla’ 

genoemd. De bewoners van een zorgvilla financieren hun eigen woon- en servicelasten. De zorg 

financieren zij veelal via een persoonsgebonden budget (PGB) of via zorg in natura (ZIN) wat zij 

ontvangen op basis van hun geïndiceerde zorg.  

 

MARKTVISIE EN DOELGROEP 

HD heeft een landelijke visie op de particuliere woonzorgmarkt. Aan de hand van eigen inventarisatie 

heeft HD een actuele database met alle operationele zorgvilla’s in Nederland, de ontwikkellocaties en 

potentiële buurten voor toekomstige ontwikkelingen op basis van zorgvraag en demografische 

ontwikkelingen.  

 

De grote veranderingen in de markt van ouderenzorg, vraagt om een gedegen aanpak en visie van 

zorgondernemers. Mensen met een progressieve ziekte, die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, 

zoeken een eigen plek waar zij thuis zijn en zich veilig voelen. Een eigen plek waar zij vraaggerichte zorg 

en persoonlijke aandacht krijgen van mensgerichte, gedreven professionals. Steeds vaker vinden deze 

mensen die plek bij particuliere zorgondernemers. Zij organiseren de zorg rondom de klant. Steeds meer 

grote, reguliere zorgorganisaties hebben moeite om deze zorg te bieden.  

 

GROEIVERWACHTING AANTAL ZORGVILLA’S 

Nederland heeft in 2016 een bevolking van circa 17 miljoen inwoners. De bevolking zal volgens het 

Centraal Bureau van de Statistiek licht groeien tot 17,8 miljoen in 2040. Of de bevolking daarna blijft 

groeien is onzeker. 

Zeker is dat het aantal ouderen in deze periode fors toeneemt. Van 3 miljoen 65-plussers tot 4,7 miljoen 

in 2040 (26% van de bevolking). En van 0,7 miljoen 80-plussers tot 2 miljoen in 2040 (11%). Zo’n 20% 

van deze groep heeft zorg nodig, ruim 5% heeft zware zorg nodig zoals die in een verpleeghuis wordt 

geboden. Dit zijn vooral mensen met een psychogeriatrische indicatie (dementie). Dit aantal zal volgens 

Alzheimer Nederland tot 2040 meer dan verdubbelen. Hiermee is de ouderenzorg in Nederland een 

‘groeimarkt’ bij uitstek.  
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OPENING AANTAL NIEUWE ZORGVILLA’S PER JAAR – PERIODE 2000 – 2015, INCLUSIEF PROGNOSE 2016 EN 2017 

Een steeds groter deel van de ouderen in Nederland kiest niet voor een reguliere zorginstelling, maar 

voor zorg aan huis of voor een particuliere zorgvilla. Dat heeft te maken met de volgende factoren: 

 Toename van het aantal vermogende en hoger opgeleide ouderen 

 Scheiden van wonen en zorg in de bekostiging, dus meer keuzevrijheid 

 De hoge eigen bijdrage voor de reguliere zorginstellingen 

 Hogere eisen door de huidige generatie ouderen en hun kinderen 

 Eenzijdig aanbod in de huidige reguliere zorginstellingen 

 

In het eerste kwartaal van 2016 zijn er 175 zorgvilla’s operationeel. Deze zorgvilla’s zijn gevestigd in 

veelal karakteristieke of monumentale panden in het groen of op markante locaties in de stad. In 2012 

waren er zo’n 130 locaties operationeel. In de periode van 2012 tot eind 2013 kwamen er 15 locaties 

per jaar bij. In 2014 en 2015 kwamen er 28 locaties per jaar bij. In 2016 zullen naar verwachting 35 

nieuwe zorgvilla’s geopend worden1. 

 

 

Naar eigen inschatting zijn er momenteel ruim 80 locaties in ontwikkeling.  De meeste locaties zijn gelegen 

in Gelderland, Utrecht, Zuid- en Noord Holland. Op basis van de demografie zouden nieuwe initiatieven 

ook meer aan de randen van Nederland worden verwacht. Nieuwe ontwikkelingen worden echter veel in 

het midden van Nederland gesignaleerd vanwege de centrale ligging, aantrekkelijke woongebieden en 

voorzieningen. De groeiverwachting van het aantal zorgvilla’s is dat er in 2025 meer dan 300 

particuliere woonzorglocaties in Nederland zijn. Bij deze verwachting gaan wij uit dat het huidige 

overheidsbeleid van verdere decentralisatie van de zorg, actief wordt doorgezet. Met de groei van het 

aantal zorgvilla’s neemt ook het aantal locaties met een specifieker profiel toe. Steeds meer 

zorgexploitanten richten zich specifiek op dementie, maar wel met een wisselende filosofie en eigen visie.   

                                                
1 Op basis van eigen inventarisatie van HD 
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ORGANISATIES 

Zorgexploitanten richten zich op schaalvergroting en herkenbaarheid bij de doelgroep. Veel exploitanten 

gaan de komende jaren uitbreiden. De herkenbaarheid kan vergroot worden door aan te sluiten bij een 

branchevereniging. Op dit moment zijn 33% van de organisaties aangesloten, waarvan het merendeel bij 

de NEVEP, de Nederlandse Vereniging van Particuliere ondernemers in kleinschalig wonen met zorg. 

DOELGROEPEN  
In de toekomst zullen steeds meer exploitanten zich specialiseren in één bepaalde doelgroep aangezien 

de praktijk uitwijst dat een combinatie van psychogeriatrie (PG) en somatiek (SOM) niet altijd goed lijkt te 

werken. Op dit moment is 43% van de exploitanten gespecialiseerd in cliënten met geheugenproblemen, 

53% biedt zorg aan een mix van zowel somatische als psychogeriatrische cliënten. Meer dan de helft van 

de particuliere woonzorglocaties betreft nog een zelfstandige exploitatie. De verwachting is dat er steeds 

meer zorgondernemers komen die meerdere locaties exploiteren.  

De afgelopen jaren is er sprake van een kentering in de seniorenmarkt. De verhoudingen tussen vraag en 

aanbod zijn veranderd. De klant gaat nog meer zelf kiezen. De vraag naar het traditionele verpleeghuis 

dat onvoldoende inspeelt op de behoefte van de consument, zal structureel verminderen. De klant 

bepaald meer, is kritischer en bewuster geworden. Door de verhoging van de eigen bijdrage wil men ook 

meer ‘boter bij de vis’. De doelgroep waarop particuliere woonzorg exploitanten zich op richten zijn 

ouderen die bewust kiezen voor een alternatief voor het reguliere verpleeghuis of 24-uurs thuiszorg. Men 

maakt die keuze omdat zelfstandig thuis wonen helaas geen optie meer is. 

TYPE GEBOUW 

Voor zorgvilla’s wordt voornamelijk voor bestaande, klassieke bouw gekozen. Deze bouwstijl sluit aan bij 

de belevingswereld van (dementerende) ouderen. Over een aantal jaren zal de vraag echter veranderen. 

Dan zal de babyboom generatie plaats nemen in de woonzorgvoorzieningen. Zij zijn opgegroeid in de 

modernistische bouwstijl van de jaren 60. Het is de vraag of gebouwen uit deze tijd interessant genoeg 

zijn om te transformeren. Karakteristieke nieuwbouw, al dan niet in combinatie met bestaande bouw, sluit 

dan ook steeds beter aan op de veranderende vraag. 
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AANPAK HD 

HD richt zich bij nieuwe ontwikkelingen op aantrekkelijke woongebieden met een toenemende demografie 

en zorgvraag. Bij het zoeken naar een locatie zijn een levendige omgeving, korte afstand tot 

voorzieningen en een goede bereikbaarheid van belang. Nieuwbouw heeft een pre in verband met de 

mogelijkheden van maatwerk, goede alternatieve aanwendbaarheid en het realiseren van een energie 

neutraal gebouw. Steeds meer locaties worden binnenstedelijk ontwikkeld in een dorp of in een stadswijk.  

Doordat HD alle voor de realisatie benodigde disciplines in eigen huis heeft, kan HD goed inspelen op de 

wensen van de individuele exploitant en belegger. De eigen architect van HD is bekend met de 

doelgroep en haar specifieke wensen, teneinde een voor deze doelgroep optimale leefwereld te creëren. 

Na de planvorming en het ontwerp, wordt de bouwvoorbereiding door eigen vakmensen van HD verder 

uitgewerkt ten behoeve van de aanvraag van de benodigde vergunningen en de realisatie van het 

gebouw tot en met de oplevering. 

 

Referenties HD 

HD heeft veel ervaring met de ontwikkeling van zorgvilla’s en overig (zorg)vastgoed, waaronder: 

 Zorgvilla Hillegersberg – Rotterdam (nieuwbouw). 

 RevalidatieHotel Intermezzo Zuid te Rotterdam (nieuwbouw). Winnaar NVTG BouwAward. 

Uitgereikt tijdens het Wereldcongres van de International Federation of Health Care Engineering 

(IFHE. HD gaf vorm aan het ambitieuze zorgconcept dat zorgverlener Laurens voor ogen had ter 

vervanging van het sterk verouderde verpleeghuis Antonius (Rotterdam IJsselmonde). 

HD is in gesprek voor nieuwe ontwikkeling van zorgvilla’s in onder meer:  

Berghem, Blaricum, Enschede, Goes, Heemstede, Loon op Zand, Rijswijk, en Zwolle. 

 



Kleinschalige Woonzorg 

Met zorg ontwikkeld           Pagina 5 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HD Projectrealisatie B.V. 

Jan Leentvaarlaan 30 

3065 DC Rotterdam 

T +31(10) 414 86 67 

info@hdgroep.nl  

www.overhd.nl 

 

 

Meer info? 

Bel Mark Logtenberg 

+31(10) 414 86 67 

+31(6) 46 15 92 18 
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