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HEALTHY AGEING EN WONEN
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Explanimation CoE Healthy Ageing

https://www.youtube.com/watch?v=0yhjM2QwA
U0

https://youtu.be/2BKsT8ulIS4
https://www.youtube.com/watch?v=0yhjM2QwAU0


Inhoud

1. Voorstellen: Hanzehogeschool / Centre of Expertise Healthy Ageing

2. Healthy Ageing & Demografic Change hoog op de agenda in Brussel

3. Healthy Ageing in (Noord) Nederland

4. Veranderende visie op gezondheid en Toekomst van de 

gezondheidszorg 

5. Voorbeelden innovatiewerkplaatsen Healthy Ageing en Wonen

6. Aanbevelingen Nieuwe woonvormen en Healthy Ageing



Healthy Ageing Hanzehogeschool: breed en multidisciplinair



Healthy Ageing in onderwijs en onderzoek

Onderwijs: healthy ageing in
23 bacheloropleidingen
16 minoren, excellentieprogramma’s
3 masteropleidingen
2 nieuwe masters HA in ontwikkeling
voorbeelden built environment/facility management 

Onderzoek:
30 lectoraten; 100 docent-onderzoekers
50 promovendi
10 grote en >100 kleine projecten
veel studenten betrokken
voorbeelden irt wonen Kenniscentrum Noorderruimte



Visie op Healthy Ageing

Uitgangspunten:

• gehele levenscyclus, van jong tot oud

• nieuwe definitie gezondheid (Huber)

• nadruk op preventie en leefstijl

• maatschappelijke vraagstukken/behoeften

• verbinding onderwijs/onderzoek/beroepspraktijk

• regionale samenwerking met alle stakeholders

• multidisciplinair

• burgers zelf betrekken



Centre of Expertise Healthy Ageing

Functies:
• Onderzoek
• Praktijkinnovatie
• Onderwijsvernieuwing
• Business development

Doel: 
Innovatieve oplossingen
voor praktijkvragen uit
zorg en welzijn



Demographic Change & Health in Europe

Challenges:

• Ageing population:
increase of 50 million older people towards 2060

• Burden of disease:
we live longer but with more chronic diseases

• Rising cost for health and social care:
increase to 20% of GDP in 2060

and Solutions:
Prevention, Innovation, Technology, Entrepreneurship

• 8 billion euro investment in EU Health Research -2020
• European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, met oa

actiegroep Age friendly cities/environments



Levensverwachting stijgt

De levensverwachting van meisjes die nu geboren worden,
als de omstandigheden hetzelfde blijven



Population change bij age group, world and OECD



Older people as a percentage of total population

OECD countries



Healthy Ageing in Nederland

In Den Haag: 
• Onderdeel van beleid VWS; meer nadruk op preventie; 

langer zelfstandig thuis wonen; zelfmanagement; 
participatiesamenleving; kostenreductie; technologie

• Nieuw: nationale Healthy Ageing Agenda ZonMw

• In Noord-Nederland: 
• Healthy Ageing Network Noord Nederland
• HA regionaal thema in nieuwe Noordelijke Innovatieagenda
• Gezonde Stad Groningen (active design, oa active building 

en acces to green space, active citizenship)



Demografische verandering Nederland 1950 – 2010



Gezondheidsverschillen in Nederland

Grote verschillen in levensverwachting: 
• 7 jaar tussen laagst en hoogst opgeleiden

Grote verschillen in verwachting aantal gezonde jaren:
• 17 jaar tussen hoogst en laagst opgeleiden

Vooral gerelateerd aan (on)gezonde leefstijl

Grote verschillen tussen regio’s en tussen wijken



Vergrijzing Noord-Nederland



Wat betekenen deze demografische veranderingen?

• Voor de (organisatie van de) zorg? Voor andere sectoren?

• Voor de verhouding werkenden  - niet werkenden?

• Voor steden & dorpen (wonen, voorzieningen)?

• Beeld en verwachtingen van/over ouderen?

• Interactie tussen generaties?



Ambitie Healthy Ageing: langer gezond

Maatschappelijke 
opbrengst

Van jong tot oud

Ambitie

Interventies

Preventie

Leeftijd
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Gezondheid

Veranderende definitie van gezondheid

‘Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen 

regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale 

uitdagingen van het leven’

Concept van positieve gezondheid
• Veerkracht
• Zelfmanagement
• In relatie tot de omgeving

Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag





http://healthyageing.net/nl/innovatiewerkplaatsen


Innovatiewerkplaatsen CoE HA  

Doel realiseren van innovatie in Zorg en Welzijn

(nieuwe producten en diensten)

Samenwerking 5 á 10 partners uit gouden driehoek,

multidisciplinair, duurzaam

Omvang minimaal 100.000 aan activiteiten per jaar, 

Aantal 28 gerealiseerd binnen 4 jaar



Voorbeelden Innovatiewerkplaatsen: wonen

Beweegvriendelijke inrichting openbare ruimte
Trekker dr. Johan de Jong HG partners o.a. Gemeente Groningen, Provincie 
Drenthe, Huis van de Sport Groningen, Sweco (vh Grontmij) 
Doel: door beweegvriendelijker inrichting openbare ruimte gezondheid en 
participatie van mensen bevorderen 

Health Space Design
Trekker dr. Mark Mobach HG; partners o.a. UMCG, Martini, ‘s Heeren Loo, 
architectenbureau’s en vastgoedpartners
Doel: verbetering gebouwde omgeving zorginstellingen om herstel en welzijn 
patienten en bewoners te bevorderen

Levensloopbestendig wonen in een krimpende regio
Trekker dr. Jan Veuger HG; partners o.a. Delfzijl en Appingedam 
Doel: optimale inrichting van leefomgeving door samenwerking (oudree) 
burgers, zorginstellingen, gemeenten en woningcorporaties.



Aanbevelingen nieuwe woonvormen en healthy ageing

• Zie Ageing als een kans, niet als probleem

• Ageing betreft iedereen, niet alleen ouderen

• Focus op zowel gezondheid als kwaliteit van leven 

(zorg&welzijn) 

• Gezondheid en Gedrag ipv Ziekte en Zorg

• Sociale inclusie en participatie van burgers

• Zelfmanagement; mantelzorg en vrijwilligers en 

nieuwe rol (zorg)professionals

• Belang preventie en van sociale contacten



Aanbevelingen nieuwe woonvormen en healthy ageing

• Kansen intergenerationele aanpak woonvormen

• Betrek vanaf start eindgebruikers bij projecten

• Werk in publiek private samenwerkingsverbanden

• Streef naar interactie tussen pilots/onderzoek/opschaling

• Maak gebruik van literatuur Age Friendly Cities/Environments



Reacties / vragen?

Joost Degenaar

www.hanze.nl/healthyageing

www.healthyageing.net

j.l.h.degenaar@pl.hanze.nl

Twitter @CoE_HA

http://www.healthyageing.net/


‘De oudere bestaat niet’
Veranderingen in de ouderenzorg; 

hoe anticipeer je daar op? 
Seminar: Wonen is meervoud

Nieuwe woonvormen en Healthy Ageing

Nelleke Vogel, bestuurder ZHGA

3 november 2016



Inhoud

1. Wie is Zonnehuisgroep Amstelland

2. Consequenties voor de (ouder wordende) burger

3. Consequenties voor de zorgorganisaties

4. Wat betekent dit voor de kijk op vastgoed?



Zonnehuisgroep Amstelland

Missie: Hart voor kwaliteit van leven

 Visie: Wij blinken uit in het ondersteunen van wat u 
van waarde vindt

 In de regio Amstelland, De Ronde Venen en Amsterdam-
Buitenveldert

 Voor ruim 700 bewoners en 1000 cliënten per jaar

Met ruim 1150 medewerkers en 

600 vrijwilligers

 Op 8 locaties en met thuiszorg



Overheidsbeleid en de 
(ouder wordende) burger:

 Zolang mogelijk thuis

 Eigen regie met ondersteuning mantelzorg, vrijwilligers en 
dan pas professionele hulp

 Verzorgingshuizen zoals vroeger niet meer mogelijk

 Als thuis echt niet meer gaat naar een verpleeghuis of . . . 
andere vormen van hulp



Consequentie voor 
zorgorganisaties

 Nieuw financieringsstelsel met contractafspraken met 
gemeentes, alle verzekeraars en zorgkantoren

 Grote druk op tarieven en volume

 Zwaardere zorg in verpleeghuizen door strakkere indicaties, 
inzet familie/ vrijwilligers nodig

 Vastgoedvergoeding als standaard vergoeding per cliënt; 
leegstand = geen vergoeding

Sluiten verzorgingshuizen? 



Vastgoedstrategie afgeleid 
van (markt)strategie

 Vraag klant en financier

 Bestaand en nieuw vastgoed

Marktwerking met beperking

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

en … de oudere bestaat niet

Vraagt anders

Kijken!



Wat wil de klant?

 Behoefte aan zorg én ontmoeten en veiligheid 

 Verschillen in ‘normale’ leven in woonvormen en prijsklasse, 
ook bij ouderen

 Vraagt om variatie in het aanbod en verschillende prijsklasse

 Zorgkantoor/zorgverzekeraar/gemeente: zo min mogelijk zorg 
tegen zo laag mogelijk tarief en goede kwaliteit

 Vanuit maatschappelijke 

verantwoordelijkheid samenwerking 

met andere partijen zoeken



Zonnehuisgroep kiest

 Dialoog met de klant 

 Verschillende vormen van zorg

 Zware zorg en profileren op expertise 

 In combinatie met Zelfstandig wonen met (thuis)zorg 

en dienstenpakket met 

ontmoetingsplek in de wijk



Ons vastgoed

 Bestaand leegkomend vastgoed afgestoten of omgebouwd 

 Zware zorg in combinatie met woningen voor wonen met zorg

 Vervangende nieuwbouw noodzakelijk: financieringsvraag 

Nieuwe vormen van wonen met zorg 

afhankelijk van marktvraag

 (Particuliere)verpleeghuiszorg

 Tijdelijke zorg / logeervoorziening

 ‘Verpleeghuiszorg’ in gewone woningen



Innovatie noodzakelijk

Samenwerking zoeken met . . . .  

en kijken waar je kracht ligt!



Vragen

 www.zhga.nl

 N.Vogel@zhga.nl

http://www.zhga.nl/


| 3 november 2016

› Opgericht in 2014

› Onderdeel van familie van 
vastgoedfondsen

› Investeringen voor pensioenfonds voor 
de Bouwnijverheid

› Eind dit jaar ca. 150 miljoen 
geïnvesteerd

Erwin Drenth, Bouwinvest Healthcare Fund
http://www.bouwinvest.nl/nieuws/publicaties/2016/paper-zorgvastgoed/
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Onderdelen van de ‘ideale situatie’

Individuele verhuur

Arts, fysio, etc
Zware zorg door 
zorgaanbieder

2e leven

Ontmoeting
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Ir. Hetty Linden Ir. Rob van der Velden Dr. Roos Pals   



Utrecht.nl

Hier komt tekst

Utrecht bouwt aan een gezonde 
toekomst
Een uitnodiging aan de stad

Hier komt ook tekst

Hetty Linden

Directeur Volksgezondheid 
gemeente Utrecht

3 november 2016



Utrecht.nl

Healthy Urban Living

Gezond stedelijk leven



Utrecht.nl

Utrecht biedt de meest gezonde en de meest competitieve grootstedelijke 
omgeving van Nederland (en Europa?)



Utrecht.nl

Utrecht is een gezonde stad mét een opgave

… maar er zijn verschillen tussen wijken 

Levensverwachting neemt toe …

Bron: www.volksgezondheidsmonitor.nl

http://www.volksgezondheidsmonitor.nl/


Utrecht.nl

Ik beweeg Ik heb een sociaal netwerk

Ik kan me ontspannen Ik heb werk of opleiding

Ik kan de dingen doen die ik leuk vind

Ik eet en drink gezond

Ik heb wat ik nodig heb

Ik geniet regelmatig

Ik heb controle

Ik kan mij redden
ook na tegenslag

Ik voel me veilig

Mijn fysieke omgeving is gezond

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipsq-y1PXPAhVHXhoKHVbzB2IQjRwIBw&url=http://www.volkskrant.nl/economie/beter-opgeleide-allochtoon-vindt-sneller-een-baan~a3936546/&psig=AFQjCNGiqdjzS9f0zRzqsktWSX3zVC9W-A&ust=1477474713681580


Utrecht.nl

Ruimtelijke Strategie Utrecht: “Utrecht kiest voor gezonde groei”

Ruimtelijke Strategie Utrecht:

• 330.000  400.000 (2030)  groei 
door verdichting

• Kans om “quality of life” te versterken, 
zodat:

 bewoners trots zijn en blijven op de 
stad en dat uitdragen

 bedrijven en organisaties zich hier 
willen vestigen

 Utrecht een magneet is voor talent en 
werknemers

 het vernuft en de kwaliteiten van stad 
en regio voor bezoekers het verschil 
maken

Beoogd effect:
 Gezondheidsverschillen verkleinen
 Economie van stad en regio versterken



Utrecht.nl

Gezonde 
stad

Gezonde 
wijk

Gezonde 
start

Gezonde 
mensen

Geluid (Sound ipv Noise)

Wonen
Ontmoeten

Stevige sociale basis
Gezondheidsvaardig

Rondkomen

Gezond opgroeien
(fysiek, mentaal)

Gezonde 
leefomgeving

Lucht, water
Concrete gebieden
Voetganger, Fietser

Beweeglinten
Beweegvriendelijk

Kwaliteit buitenruimte
Voedsel en Voeding

Spelen en bewegen
Veilig

Opvoedvaardig
Onderwijs

Gezonde  
bedrijvigheid

Onderwijs, opleiden
Werken aan Werk

Zelfmanagement
Bedrijvigheid

Kinderopvang
School
Werk
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Alle portefeuilles dragen bij

Health in all policies



Utrecht.nl

Founding Fathers

http://www.utrechtlifesciences.nl/
http://www.usi.nl/
http://www.economicboardutrecht.nl/
http://www.immunovalley.nl/
http://www.uu.nl/
http://www.umcutrecht.nl/
http://www.hu.nl/
https://www.provincie-utrecht.nl/
http://www.utrechtsciencepark.nl/
http://www.hku.nl/
http://www.rocmn.nl/


Utrecht.nl

Fietskriebels voor de allerkleinstenFietskriebels voor de allerkleinsten 

https://www.youtube.com/watch?v=0_bD0Gv4hbA

https://www.youtube.com/watch?v=0_bD0Gv4hbA


Utrecht.nl

Nieuw Welgelegen zet gezinnen in hun kracht



Utrecht.nl

Samen in de stad



Utrecht.nl

30 watertappunten in parken en op schoolpleinen



Utrecht.nl

Water terug in de singel



Utrecht.nl

Healthy Urban Boost



Utrecht.nl

Gezond stedelijk leven mogelijk 
maken, vraagt om verbinding en om 
samenwerking. 

Dank voor uw aandacht!

Gezond stedelijk leven – een uitnodiging aan ons allen 

























TOT SLOT

Drs. Ed Heijstee

Directeur DID Vastgoedontwikkeling BV 



‘Nieuwe woonvormen die een gezonde levensstijl en gezond ouder 
worden bevorderen. Dat willen wij bereiken. Door die woonvormen 

samen te bedenken, beter te maken en te realiseren….’


