
Ruimte voor zorg 1 

MONITOR WONEN-ZORG  

PROVINCIE GELDERLAND 2016 

 

GEMEENTE VEENENDAAL 

 

“Wonen met zorg”  

Onder “Wonen met zorg” wordt verstaan: woonvormen die gekoppeld zijn aan zorg.  

Figuur 1 Onderwerp van het onderzoek is “Wonen met zorg”.  
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Vier opvallende trends 

Er zijn vier opvallende trends waar te nemen: 

1. Van twee werelden naar één wereld 

Vroeger had je instellingen die voor mensen met een zware zorgvraag of beperking 

alles deden: huisvesting, levensonderhoud, activiteiten en werk, zorg. Tegenwoordig 

wonen mensen met een zware zorgvraag steeds vaker gewoon ín de samenleving. 

Woningcorporaties en gemeenten krijgen hier steeds meer mee te maken.  

2. Het 85+ tijdperk 

De babyboomgeneratie zal de komende jaren met pensioen gaan en uiteindelijk zor-

gen zij voor een enorme aanwas van het aantal 85-plussers: een verdrievoudiging in 

30 jaar. Dit werkt door in de vraag naar wonen met zorg. 

3. Nestverlaters in de Ggz 

De instroom in Beschermd Wonen door jonge mensen is zeer groot. Dit legt een flin-

ke druk op de capaciteit. De opgave is deze jongeren op weg te helpen naar een zelf-

standig bestaan. 

4. Oudergestuurde ontwikkeling in de gehandicaptenzorg 

De concentratie van capaciteit in de gehandicaptenzorg is van oudsher groot maar 

onder invloed van ouders raakt het aanbod steeds meer verspreid over gemeenten 

en woonplaatsen. 

 

Bevolkingsontwikkeling gemeente Veenendaal 

Figuur 2 Bevolkingsprognose gemeente Veenendaal 2016 – 2046 
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Tabel 1 Bevolkingsprognose gemeente Veenendaal 2016 – 2046 

Veenendaal 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046

0-4 3.745     3.932     4.074     4.194     4.277     4.264     4.226     

5-9 4.052     3.875     4.043     4.244     4.393     4.506     4.491     

10-14 4.356     4.162     4.005     4.230     4.439     4.602     4.684     

15-19 4.205     4.275     4.110     3.987     4.164     4.423     4.594     

20-24 3.663     3.782     3.848     3.771     3.625     3.803     4.076     

25-29 4.046     3.685     3.799     3.938     3.792     3.649     3.873     

30-34 4.032     4.371     4.176     4.347     4.438     4.325     4.185     

35-39 3.749     4.091     4.465     4.328     4.543     4.603     4.524     

40-44 4.256     3.853     4.161     4.612     4.469     4.700     4.770     

45-49 4.731     4.297     3.854     4.190     4.602     4.551     4.732     

50-54 4.278     4.659     4.266     3.859     4.139     4.543     4.518     

55-59 4.136     4.257     4.625     4.252     3.834     4.103     4.503     

60-64 3.851     4.085     4.228     4.624     4.212     3.801     4.094     

65-69 3.680     3.707     3.969     4.112     4.532     4.112     3.707     

70-74 2.492     3.376     3.435     3.717     3.890     4.275     3.903     

75-79 1.940     2.184     2.984     3.061     3.341     3.544     3.901     

80-84 1.348     1.574     1.783     2.462     2.569     2.837     3.067     

85-89 822        917        1.081     1.264     1.767     1.894     2.131     

90 en ouder 408        564        655        774        947        1.317     1.554     

Totaal 63.790   65.646   67.561   69.966   71.973   73.852   75.533   

15-29 11.914   11.742   11.757   11.696   11.581   11.875   12.543   

85+ 1.230     1.481     1.736     2.038     2.714     3.211     3.685     

Totaal 100        103        106        110        113        116        118        

15-29 100        99          99          98          97          100        105        

85+ 100        120        141        166        221        261        300        

55-74 / 75+ 3,1         2,9         2,5         2,2         1,9         1,7         1,5         

%85+ 1,9% 2,3% 2,6% 2,9% 3,8% 4,3% 4,9%  

 

 

Tabel 2 Kerncijfers bevolkingsprognose gemeente Veenendaal 2016 – 2046  

Veenendaal - kerncijfers

2016 2046 2016 2046 2016 2046 2016 2046

Veenendaal 63.790   75.533   18% 1.230     3.685     200% 11.914   12.543   5% 1,9% 4,9%

Totaal 63.790   75.533   18% 1.230     3.685     200% 11.914   12.543   5% 1,9% 4,9%

Bevolking x 1.000 15-30 jarigen x 1.00085-plussers x 1.000 %85+
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Ouderen in gemeente Veenendaal 

Figuur 3 Bevolkingsprognose 55+ gemeente Veenendaal 2016 – 2046 

 

Tabel 3 Bevolkingsprognose 85+ gemeente Veenendaal 2016 – 2046, naar woon-

plaats 

Veenendaal - 85+ 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046

Veenendaal 1.230     1.481     1.736     2.038     2.714     3.211     3.685     

Totaal 1.230     1.481     1.736     2.038     2.714     3.211     3.685      

Jongeren in gemeente Veenendaal 

Figuur 4 Bevolkingsprognose 15-30  gemeente Veenendaal 2016 – 2046 
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Tabel 4 Bevolkingsprognose 15-30 jarigen gemeente Veenendaal 2016 – 2046, naar 

woonplaats 

Veenendaal - 15-30 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046

Veenendaal 11.914   11.742   11.757   11.696   11.581   11.875   12.543   

Totaal 11.914   11.742   11.757   11.696   11.581   11.875   12.543    

Kerncijfers wonen met zorg gemeente Veenendaal 

Onderstaande tabel vat de gegevens rond vraag en aanbod van wonen met zorg in ge-

meente Veenendaal samen. Lees de opmerkingen onder de tabel! 

Tabel 5 Kerncijfers wonen met zorg gemeente Veenendaal 2016 – 2046  

Veenendaal

vraag aanbod vraag aanbod vraag aanbod vraag aanbod vraag aanbod

Ouderenzorg

- dementie (1) 245        200        296        227        346        491        649        

- woonzorg, somatiek, verblijf licht (2) 246        300        349        496        667        

(bovengrens) (3) 397        487        568        815        1.106    

zorggebouwen (4) 302        252        

aanleunwoningen (5) 229        289        

Ggz

- Beschermd Wonen (6) 152        166        155        155        158        162        171        

- Wlz (7) 21          -         21          -         22          24          25          

Gehandicaptenzorg

- VG/LVG/SGLVG (8) 360        279        367        279        374        382        398        

- LG (9) 47          43          50          96          52          55          58          

2026 2036 20462016 2021

 

(Vraag)  De “vraag” is afgeleid van leeftijdsspecifieke kengetallen gebaseerd op het 

feitelijke gebruik van zorg op 1-1-2016 (31-12-2014 voor wat betreft Be-

schermd Wonen). De “vraag” is géén optelsom van reële personen. Evenmin 

is rekening gehouden met verhuisbewegingen, zorgvragers die  verhuizen 

naar een grote instelling of stad. De “vraag” is dus een theoretisch cijfer 

waarbij alle gemeenten, groot en klein, tegen dezelfde meetlat worden ge-

houden. 

(Aanbod) Het aanbod is berekend door alle projecten van alle aanbieders te inventari-

seren. De aanbieders is gevraagd naar toekomstplannen en daaruit is het 

aanbodcijfer voor 2021 gedestilleerd. In de bijlage is een overzicht opgeno-

men van aanbieders en projecten.  

(1) “Dementie” omvat zowel kleinschalig als traditioneel aanbod. De vraagprognose is 

gebaseerd op ZZP5 en ZZP7. 

(2) De vraag omvat ZZP1-3 (“Woonzorg”), ZZP4 (“Verblijf licht”), ZZP6 en ZZP8 (“Soma-

tiek”).  

(3) Omdat de indicaties ZZP1-3 niet meer worden afgegeven, maar deze groep ouderen 

met dit zorgprofiel natuurlijk wel blijft bestaan, spreken we hier van “Woonzorg”. Als 

alle ouderen met het zorgprofiel ZZP1-3 die voorheen die indicatie zouden krijgen, 

kiezen voor Woonzorg dan is de vraag gelijk aan het cijfer achter (3). Echter, we we-

ten niet of al deze ouderen wel ingaan op het aanbod aan Woonzorg. Waarschijnlijk 
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blijft een groot deel gewoon thuis wonen zolang het kan. Daarom is het cijfer achter 

(2) waarschijnlijk een realistischer schatting: hier is de vraag Woonzorg gesteld op 

25% van deze groep en bij (3) is de vraag Woonzorg gesteld op 100% van deze 

doelgroep.  

(4) Het aanbod zorggebouwen omvat alle zorggebouwen minus de geoormerkte capaci-

teit voor dementie (kleinschalig en traditioneel), geriatrische revalidatie en palliatieve 

zorg. 

(5) Het aanbod aanleunwoningen kan in veel gevallen ook ingezet worden voor ouderen 

met een zorgvraag gelijk aan Woonzorg, somatiek of verblijf licht. 

(6) Bij Beschermd Wonen valt op dat het aanbod (vaak) lager is dan de vraag. Dit komt 

omdat binnen de vraag (de mensen met een geldige indicatie die zij daadwerkelijk 

verzilveren in Zorg in natura of PGB) er veel mensen zijn die gebruik maken van am-

bulante zorg in plaats van wonen met zorg. Dit duidt niet per se op een tekort. Daar-

naast moet beseft worden dat veel van de mensen die bescherming behoeven ver-

huizen van kleinere woonplaatsen naar de steden omdat daar veel aanbod is. De 

match tussen vraag en aanbod kan beter in regionaal perspectief worden gezien 

(centrumgemeenten bescherming en opvang) dan in lokaal perspectief. In de rappor-

tage is een voorbeeld van een transitieopgave Beschermd Wonen berekend: beno-

digde capaciteit Beschermd Wonen, Wonen met Bescherming (= scheiden wonen en 

zorg) en Individueel Wonen met Bescherming (=ambulante zorg).  

(7) De Ggz doelgroep die in een Wlz voorziening verblijft is veel kleiner dan de Be-

schermd Wonen doelgroep. Binnen de Wlz is dit aanbod nog steeds geconcentreerd 

op traditionele instellingsterreinen al vindt er nog steeds deconcentratie van de capa-

citeit plaats. Deze capaciteit daalt als gevolg van afspraken in de sector. 

(8) Vraag en aanbod voor verstandelijk gehandicapten, licht verstandelijk gehandicapten 

en mensen met een sterke gedragsstoornis in combinatie met een lichte verstandelij-

ke beperking bij elkaar gevoegd. In de praktijk worden projecten vaak voor al deze 

drie doelgroepen ingezet, al zijn er ook projecten die zich specifiek richten op één 

bepaalde groep cliënten. Dit is een grote doelgroep. De capaciteit is de afgelopen de-

cennia verplaatst van instellingsterreinen naar kleinschaliger locaties. Nog steeds is 

er een zekere concentratie in de grotere gemeenten en op de instellingsterreinen. 

Daardoor is er in kleinere gemeenten vaak een “tekort” ten opzichte van de vraag.  

(9) Het specifieke aanbod voor mensen met een lichamelijke handicap is sterk geconcen-

treerd in een beperkt aantal voorzieningen. In de meeste gemeenten is geen aanbod 

voor deze doelgroep. In enkele gemeenten is er juist heel veel aanbod.  

 


