
Aanbieders van ouderenzorg in 
de regio -verenigd binnen Avant- werken 

samen met zorgkantoor Zorg en Zekerheid 
aan oplossingen om de ouderenzorg ook 
in de toekomst kwalitatief, toegankelijk  

en betaalbaar te houden. 

Doet u mee?

TOEGANKELIJKE 
OUDERENZORG IN 

ZUID-HOLLAND NOORD, 
OOK IN DE TOEKOMST!

Grote zorgen over de ouderenzorg: 
breed maatschappelijk debat 
noodzakelijk 

Tot 2040 zal in regio Zuid-Holland Noord het aantal 
ouderen verdubbelen. Gelijktijdig is er een tekort aan 
zorgmedewerkers.

Aanbieders van ouderenzorg in Zuid-Holland Noord en 
Zorg en Zekerheid maken zich grote zorgen over de 
toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ouderenzorg 
in de toekomst in deze regio. De urgentie is groot en 
vraagt om een breed maatschappelijk debat.

Het grote tekort aan verpleeg- 
zorgplekken  als vertrekpunt voor 
oplossingsrichtingen 

Avant (verzamelde ouderenzorgaanbieders) en Zorg en 
Zekerheid hebben het te verwachten regionale tekort 
aan verpleegzorgplekken in kaart gebracht. Zonder 
veranderd beleid wordt de vraag twee keer zo groot als 
de beschikbare capaciteit. Dit is een alarmerend 
vertrekpunt.   

Met dit beeld gaan Avant en Zorg en Zekerheid oplos-
singsrichtingen verkennen én roepen wij stakeholders 
in de regio op om de handen ineen te slaan en mee te 
denken over- en aan de slag te gaan met oplossingen 
en fundamentele (beleids)veranderingen.



Uitgaande van het huidige aantal 
verpleegzorgplekken én op basis 
van ongewijzigd beleid verwachten 
Avant en Zorg en Zekerheid in 2025 
een tekort van bijna 1000 plekken 
wat oploopt tot een tekort van ruim 
4260 plekken in 2040.

In elke gemeente loopt het tekort aan 
verpleegzorgplekken op tot 2040. 
Per gemeente wisselt het tekort van 
minder dan 50 plekken tot een tekort 
van meer dan 115 plekken per 10.000 
inwoners in 2040.
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 Samen verkennen van oplossingsrichtingen 

 De handen ineenslaan in regio Zuid-Holland Noord! 

Meer weten of meedenken? Neem contact op met Avant: 

DE OPLOSSINGSRICHTINGEN

SAMEN AAN DE SLAG

In de komende periode verkennen Avant en Zorg en Zekerheid oplossingsrichtingen binnen hun mogelijkheden. 
Hiermee nemen we onze verantwoordelijkheid, maar we kunnen het vraagstuk onmogelijk alleen oplossen. 

Ook voor andere maatschappelijk betrokkenen zoals gemeenten, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties en 
de burgers zelf, liggen er verantwoordelijkheden. Onderstaande vragen kunnen helpen om tot oplossingen te komen. 

De maatschappelijke opgave voor regio Zuid-Holland Noord reikt verder dan zorgaanbieders. 
Daarom gaan Avant en Zorg en Zekerheid graag in gesprek met gemeenten, 

woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties en andere relevante stakeholders. Samen denken 
we na over de fundamentele (beleids)veranderingen die nodig zijn om de ouderenzorg in 

de regio ook in de toekomst kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar te houden.

De uitkomsten van de verkenning werken Avant en Zorg en Zekerheid verder uit.

Hoe sluit het aanbod 
van verpleeghuiszorg 

aan bij de zorgvraag van 
de toekomst?

Hoe kunnen ouderen 
langer zelfstandig 

blijven wonen? 

Welke invloed 
hebben innovaties en 
digitale hulpmiddelen 

op het tekort?

Welke invloed 
heeft preventie?

In welke woonbehoeften 
van ouderen moeten 

we voorzien?

Hoe organiseren 
we passende zorg 

voor ouderen in 
de toekomst?

Hoe ontwikkelt het 
arbeidsmarkt- 

vraagstuk zich in regio?

Welke ondersteuning 
hebben mantelzorgers 

daarbij nodig?

Welke wensen heeft ‘de 
oudere van de 

toekomst’ en wat wil en 
kan deze oudere zelf? 

Welke vormen 
van dagbesteding 

dragen bij?

  info@avantvvt.nl 

mailto: info@avantvvt.nl

