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Vanuit verschillende perspectieven
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• Bedrijfskunde RUG (’89)

• ABN AMRO (‘90 –’10)

• Bankier in de zorg (‘05 - …)

• TIAS MHA 18 (‘10)

• ING (’10 - …) 

• PZC Crabbehoff (‘12-’20)

• HSB Vijverhof (‘20 - …) 

• Vader van 4 (18+)

• Koorzanger (Cappella Breda)
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Wat hebben banken en zorg nou met elkaar te maken?

➢ De gezamenlijke Nederlandse banken verstrekken ca. € 20 miljard aan 
leningen aan de zorg

➢ Een nieuw ziekenhuis kost ca. € 350 mln. à € 1 mld. De banken 
financieren deze zeer forse investeringen

➢ De Nederlandse Vereniging van Banken heeft een commissie zorg 
waar we intensief met elkaar discussiëren over onze visie op de zorg en 
onze rol als stakeholder en lobbyist

➢ Veel zorginstellingen kijken naar de financiële sector als het gaat om 
bijvoorbeeld digitalisering (apps, platformen)

➢ ING heeft een Adviesraad gezondheidszorg waar bestuurders van 
ziekenhuizen, ouderen- en gehandicaptenzorg, GGZ en eerste lijn met 
ons in gesprek gaan over de thema’s in de zorg en de rol van de bank



Stelling: 
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De nieuwe oudere



Uitdagingen Woningmarkt

5
5

Starters Doorstomers Ouderen

https://intranet.ing.net/sites/Supportservices-global/Pages/Guidelines-and-templates-en.aspx
https://brandportal.ing.com/
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1. Vastgoedbeleggers

2. Internationale investeerders

3. Woningcorporaties

4. Gemeenten

5. Zorgaanbieders: De VVT

6. Banken en andere financiers

Capita Selecta

Wie zijn er bezig met vastgoed voor ouderen? 
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Vastgoedbeleggers



8

Internationale investeerders
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Woningcorporaties

- Meer betaalbare woningen
- Afschaffen verhuurderheffing
- Afschaffen VpB en ATAD
- Geen overdrachtsbelasting
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Gemeenten
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Verpleging, Verzorging & Thuiszorg
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Visie van ING

Om goede huisvesting voor 
ouderen met relevante 

diensten en zorg op afroep 
te realiseren, zal er 

regionaal moeten worden 
samengewerkt. 

De behoefte aan 
beschermd wonen met 
diensten en lichte zorg 
zal de komende jaren 

toenemen. 

In Nederland krijgen 
we te maken met een 

forse achterstand in de 
bouw van 

appartementen voor 
65-plussers.

Ouderenzorg-instellingen, gemeenten, woningbouwcorporaties, 
bouwers, beleggers, pensioenverzekeraars, dienstverleners, 
zorgverzekeraars en banken en zullen de handen ineen moeten 
slaan om de achterstand in “Senior Housing”, die in Nederland 
aan het ontstaan is, op tijd in te lopen.
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Banken en andere financiers

Vastgoedbeleggers

Internationale investeerders

Woningcorporaties

Zorgaanbieders: De VVT



ING Healthcare

Wonen en Zorg voor Ouderen

ING Sectorstudie

juni 2022
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➢ Overheidsbeleid stimuleert dat ouderen langer thuis wonen. 

➢ Groeiende personeelstekorten gaan de zorg aan huis echter steeds meer 
beperken. 

➢ Om de ouderenzorg te ontlasten is behalve: 
✓ een grotere inzet van technologie en informele zorg ook 
✓ zoveel mogelijk clustering van nieuwe ouderenwoningen vereist. 

o De zorg aan huis kan in wooncomplexen tot wel 50% doelmatiger worden 
geleverd dan in woningen verspreid in de wijk. 

o Daarnaast verbetert clustering de doorstroming op de woningmarkt en beperkt 
het de eenzaamheid en zorgvraag van ouderen.

Sectorstudie Wonen en Zorg voor Ouderen
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Uitgaven ouderenzorg, internationaal vergelijk
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Forse groeidoelen over wonen voor ouderen

Tot 2040 zelfs twee keer
zoveel ouderenwoningen 
nodig… 

Door de sterke vergrijzing en 

langer zelfstandig thuis wonen 

zijn naar de inschatting van 

ABF Research tot 2040 zelfs 

zo’n 500.000 voor ouderen 

geschikte woningen extra 

nodig. 

https://abfresearch.nl/publicaties/verkenning-wonen-met-zorg-2020-2040/
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➢ Efficiënter werken hard 
nodig door toenemende 
personeelstekorten

➢ Clustering woonvormen 
beperkt reistijd, maakt 
efficiëntere werkverdeling 
mogelijk en stimuleert 
onderlinge hulpverlening 

Kan de ouderenzorg dit aan? 
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➢ Maar liefst 84% van de 
verpleegkundigen geeft aan 
persoonsalarmering in te 
zetten. 

➢ Meer geavanceerde 
toezichthoudende technieken 
hebben echter nog een wereld 
te winnen.

➢ Technologie vormt dan ook een 
belangrijk instrument om de 
ouderenzorg op lange termijn 
overeind te houden. 

Zijn technologische innovaties alleen niet voldoende? 
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➢ Meer dan de helft van de 
gemeenten ziet de geringe 
doorstroming van ouderen van 
grote naar kleinere woningen 
als de belangrijkste oorzaak van 
de huidige krapte op de 
woningmarkt. 

➢ Gemeenten zullen aan de slag 
moeten met de uitvoering van 
hun woonzorg-visies. 

Betere doorstroming op de woningmarkt 
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➢ Gebrek aan grond en 
medewerking gemeente 
grootste knelpunten bij 
nieuwbouw.

➢ hoge bouwkosten van 
geclusterde 
ouderenwoningen. 

➢ Gebrek aan focus op 
bouwen voor ouderen

Belemmeringen uitbreiding geclusterd wonen
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➢ Concrete plannen en meer regie vanuit gemeenten nodig…

➢ …inclusief prestatieafspraken met woningcorporaties.

➢ Financiële tegemoetkoming of lichtere bouweisen voor ‘verpleegwoningen’ nodig bij verder 
scheiden wonen en zorg: 

✓ Corporaties, zorginstellingen en private ontwikkelaars geven aan dat minimaal 50 tot 70 
woningen per complex nodig zijn om geclusterd wonen te kunnen realiseren. 

✓ Maar dan nog staat een grote onrendabele top de bouw van geclusterde sociale 
huurwoningen veelal in de weg als het gaat om bewoners die intensieve verpleegzorg 
nodig hebben. 

Hoe kunnen deze knelpunten worden aangepakt?
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ING Healthcare

Wonen en Zorg voor Ouderen

Financiële consequenties

juli 2022
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Wonen en zorg voor ouderen: betreft o.a. 
realisatie van 250.000 woningen geschikt voor 
ouderen tussen nu en 2030. Dit gebeurt via het 
versnellen van de woningbouw, het verbeteren 
van de doorstroming en het verbeteren van de 
leefomgeving. Hierin trek ik samen op met de 
minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening (VRO) die hiertoe samen met mij het 
programma Wonen en Zorg voor ouderen 
uitwerkt. 
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Plannen VWS en uitvoeringspraktijk zorgkantoren: 

• VWS: Bevriezen aantal intramurale verpleeghuisplaatsen (ZZP + NHC) op 130.000

• Zorgkantoren: Uitbreiding aantal verpleeghuisplaatsen?  Graag VPT + Huur

ZZP + NHC                VPT + Huur
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Zorg- versus vastgoedexploitatie: 
Interne factoren die een rol spelen bij de afweging: 

• Ouderdom vastgoed in combinatie met: 

• hoge solvabiliteit 

• lage Liquiditeit 

• Reden van negatieve zorgexploitatie, 

tijdelijk of structureel? veel PNIL? 

• ziekteverzuim?

• bezetting van de WLZ-plaatsen

• efficiency in hotelfunctie / facilitymanagement

(Toekomstige) externe factoren die een rol spelen bij de afweging: 

• Mogelijke aanpassing in de NHC-vergoeding?

• Aanpassing NHC per 2024: lagere rentecomponent van 4,65% naar 4,03% (NZa)

• NHC nu al in integrale tarieven, maar worden nog niet onderhandeld (zie inkoopbeleid) 

• combinatie van lagere NHC met hogere duurzame investeringen wordt zeer lastig. 

• Andere aanpassingen door het zorgkantoor; 

• Doorzetting verlaging ZZP-tarieven naar 95,8% (inclusief kwaliteitsgelden)

• Minder toewijzing zorg in natura, uitbreiding aantal plaatsen alleen in VPT. 

• Verdere versobering door ZZP 4 en ZZP 5 minder of zelfs niet meer te indiceren
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Zorg- versus vastgoedexploitatie: 
Wanneer is een duurzaam negatieve zorgexploitatie echt niet meer houdbaar? 

Als er meerdere van de volgende issues aan de hand zijn: 

• Als de boekwaarde van het vastgoed minder dan 50% is van de historische aanschafwaarde

• Als er sprake is van een hoge solvabiliteit zonder enige liquiditeit van betekenis

• Als er nauwelijks renovaties hebben plaatsgevonden

• Als er nog sprake is van meerbedskamers en/of gedeeld sanitair (op de gang). 

• Als er sprake is van leegstand. Het vastgoed is incourant en niet meer aantrekkelijk om in te wonen



Financieel duurzaam de toekomst in: 
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• Financiële polstok VVT-instelling niet lang genoeg om al het benodigde vastgoed 
neer te zetten: 

➢ Werk samen met de gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars 
en vastgoedbeleggers.

• Zorg dat je financiële huishouding op orde is: 

➢ De zorgexploitatie moet minimaal 0 draaien, geen verliezen compenseren 
met de vastgoedexploitatie. 

• Een VVT-instelling kan nu nog het beste investeren in “intramuraal” 
lees: WLZ-gefinancierd vastgoed. Anders sluitende businesscase nodig.

➢ Zolang er niet gemorreld wordt aan de NHC!



De veranderende financieringsmarkt, de traditionele spelers
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De veranderende financieringsmarkt, nieuwe toetreders 
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De veranderende financieringsmarkt, disruption! 
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De veranderende financieringsmarkt, disruption! 
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De veranderende financieringsmarkt, disruption! 
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Capita Selecta

Groot tekort aan geschikte appartementen voor ouderen

Woon-zorgvraag Europees vergeleken

Sectorstudie Wonen en Zorg voor ouderen

https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/gezondheidszorg/verzorgingshuis-komt-terug-het-vervolg.html
https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/gezondheidszorg/Woon-zorgvraag-Europees-vergeleken.html
https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/gezondheidszorg/meer-clustering-van-ouderenwoningen-nodig.html


Stay in touch to stay a step ahead

www.linkedin.com/in/janwillemspijkman

@JWSpijkman ING.nl/zorg

https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/gezondheidszorg/index.html



