
Bouwen voor de zorg
De hervormingen in de zorg leiden tot belangrijke 

veranderingen voor het zorgvastgoed. In 2013 is het 

scheiden van wonen en zorg ingevoerd. Er is een 

toenemende vraag naar zorg geschikt vastgoed.

Zorginstellingen en woningcorporaties werken samen.

Huur- en zorgverleningsovereenkomsten worden 

onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Door de vergrijzing en de stijgende levensverwachting is er

in Nederland een toenemend zorggebruik. De financiële

houdbaarheid van het stelsel staat onder druk. De 

komende jaren zullen er verstrekkende hervormingen 

in de langdurige zorg worden doorgevoerd. Door het

scheiden van wonen en zorg wordt de wooncomponent

niet langer uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

(AWBZ) voldaan. Cliënten worden zelf verantwoordelijk

voor hun huisvesting en de kosten daarvan. Het kabinet 

wil de AWBZ vanaf 2015 ingrijpend gaan hervormen met

als doel mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. 

De diversiteit in wonen wordt op deze wijze vergroot.

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw 

ontstonden grootschalige verzorgingscomplexen, die 

nu aan vervanging toe zijn. Daarnaast komt deze 

grootschaligheid niet meer overeen met de huidige 

opvattingen over wonen en zorg. Men richt zich 

tegenwoordig op kleinschalige projecten. Mensen willen

zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven

wonen. Domotica en eHealth nemen een steeds grotere

vlucht. Cliënten hechten aan wooncomfort, veiligheid en

ontmoetingsgelegenheden.

De huidige en toekomstige generaties ouderen zijn 

welvarender en gezonder dan de ouderen in het 

verleden. Zij hebben specifieke wensen ten aanzien van

hun oudedagsvoorzieningen. Vermogende senioren 

zullen vaker opteren voor luxere en grotere zorgwoningen 

op mooie locaties. In de zorg wordt

dan ook steeds bewuster gebouwd.

Door de extramuralisering is er een

toenemende vraag naar nieuwe

woningen, waar ouderen kunnen

worden gehuisvest en waar (indien

nodig) zorg kan worden geboden.

Aan deze vraag kan tegemoet 

worden gekomen door nieuwbouw

of door bestaand (zorg)vastgoed te

herontwikkelen. Bij het invoeren van

het scheiden van wonen en zorg is

ook de bouwregelgeving aangepast.

Het Bouwbesluit 2012 kent een

‘woonfunctie voor zorg’. Van deze laatste functie is sprake

als het een woning betreft die bestemd is voor de verlening

van professionele zorg aan de bewoners met een vanuit

het zorgaanbod georganiseerde koppeling tussen 

wonen en zorg. Het Bouwbesluit 2012 bevat onder meer

voorschriften ten aanzien van de brandveiligheid. 

In het zorgvastgoed worden huurovereenkomsten en de

zorgverleningsovereenkomsten vaak onlosmakelijk met

elkaar verbonden door middel van een koppelbeding. De

huurder wordt verplicht zorg af te nemen bij een bepaalde

zorginstelling. Een koppelbeding mag niet onredelijk

bezwarend zijn. Om te voorkomen dat een koppelbeding

wordt vernietigd, is het essentieel dat de contracten op

een juiste wijze worden opgesteld. Ook moet aandacht

worden besteed aan de Mededingingswet. 

Door de veranderingen in de zorg en de toename van

ouderen met een zorgbehoefte is er een vraag naar

investeringen in het zorgvastgoed. De uitgaven aan zorg

zullen blijven toenemen door de stijgende welvaart en

innovaties. De zorg is kortom een groeimarkt met kansen

voor de bouw, waarbij het belangrijk is aandacht te 

besteden aan de juridische aspecten.
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