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De zorgvraag neemt toe naarmate we ouder worden, 
terwijl de mogelijkheden om zorg aan te bieden 

afnemen.

““

Bron: cbs.nl 18 december 2015

Huishoudens naar leeftijd (vanaf 2016 prognose)

65+ van 3,4 miljoen in 2020 naar 4,5 miljoen in 2050 
80-90-jarigen +104% in deze periode 

90+ stijgt met 170%

Nederland

Dubbele vergrijzing
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Hoe groot de impact op zorgvastgoed zal zijn, is in deze publicatie 
niet meegenomen.

Diverse trends overlappen elkaar of zijn in meerdere segmenten 
benoemd. Ook staan in deze rapportage trends omschreven waar 
u vraagtekens bij kunt zetten. Wat is de relatie tot zorgvastgoed? 
Enkele technologische innovaties d ie b ijdragen aan l anger t huis 
wonen o f zelf r ijdende auto’s3 z ijn h ier een v oorbeeld van. Toch 
vraagt dit op termijn andere keuzes in de programmering van het 
vastgoed e n de i nrichting van de gebouwde omgeving. S terker 
nog: mogelijk is op korte termijn al een investering in technische 
infrastructuur nodig.

Alle geïdentificeerde trends z ijn kort omschreven en op de radar 
geplaatst. Vervolgens zijn per invalshoek enkele trends met voor-
beelden nader toegelicht. Die staan vetgedrukt in het overzicht.

“7 Future Industries 
and their role in our 

emerging construction 
industry:”4

1. Internet of Things 
2. Trillion sensor movement 
3. 3D Printing 
4. Contour Crafting 
5. Virtual Reality 
6. Flying Drones 
7. Driverless Cars  

Futurist Thomas Frey
DaVinci Institute
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WOZ-wonen. Dit is misschien een ‘vreemde’ trend, die voor veel 
partijen lastig i s, m aar ook k ansen b iedt. De e xtramuralisering 
(scheiden wonen en zorg) leidde niet direct tot een woonbestem-
ming van verzorgingshuizen. Wonen onder de bestemming ‘maat-
schappelijk’ neemt toe. Maar het blijft een opgave om per situatie 
technisch een ‘ zelfstandige w oning’ t e realiseren, v oorbereid op 
zorgopgaven, gelabeld als individueel WOZ-object als de cliënt zelf 
huur betaald (bij minder dan 711 euro), wel of niet passend binnen 
de wooncontingenten en voldaan aan de wisselende eisen van de 
brandweer. Uit onderzoek onder taxateurs, consultants en beleg-
gers blijkt dat uitbreiding van de bestemming met ‘Wonen’ (maat-
schappelijk e n/of w onen) l eidt t ot een c irca 1 7 procent hogere 
waardering en reductie van de risicopremie12.












