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Het team

Marketingadviseur binnen vastgoed & zorgsector. 
Opdrachtgevers: Woonzorg Nederland, Habion, Staedion, SADC, Zorgspectrum, Amstelring, ZZG zorggroep, Pro 
Senectute, Drie GasthuizenGroep

Johan Westerbeek
Marketing, Customer Journey, Business development

Corporate real estate & facility manager binnen de zorg.
Gewerkt voor bedrijven als Vitras, Woonzorg Nederland, Lidl Nederland, Bouwfonds

Anton Los
Sales, Business development, Corparate Real estate and facility management

RedFountain
Software and hardware development



3e PRIJS 
STARTUP WEEKEND UTRECHT 
11-13 NOVEMBER 2016

Prijzen & awards

PROGRAMMA SMART CITY & LIVING 2017
FINAL SELECTIONDAYS
LAATSTE 20 STARTUPS VAN DE 400 WERELDWIJD



Pilot projecten



Huidige situatie

Sterk groeiende groep
senioren: 3.4m 65+ 
(2017) naar 4.8m in 

2040

Door veranderend
overheidsbeleid
moeten senioren

langduriger
zelfstandig wonen



Problematiek

Tekort aan geschikte
woningen en

passende
voorzieningen

Veel organisaties
betrokken bij de 
huisvesting van 

senioren

Het besluitvormings-
proces is complex en

risicovol

Informatie
vaak

incompleet en
niet up to date

Gebrek aan
expertise om 
datasets te
gebruiken

Gebruik van 
veel

verschillende
datasets



Voor-
zieningen

Welzijn Woning



Belang fysieke woonomgeving onderkend, maar vaak nog weinig concreet
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Oplossing: Webservice

1. PROFIELEN

2. DATA SETS
3. ANALYSE7.8

5.5

Hoe seniorenproof zijn de wijken?





Socio-
demografie
(leeftijd,	

huishoudens,	
inkomen,	etc.)

Zorgvraag



Woningmarkt
(type,	verkoop-
prijzen,	etc.)

Verzorgings- en
verpleeghuizen

en andere
woon-

complexen
ouderen

BAG
(Kadaster)



Openbare
voorzieningen
(OV,	winkels,	
cultuur,	zorg,	

etc.)



Coffeshops,	
megastallen,	
tankstations



Casus

Zorginstelling wil nieuwe woonzorglocatie realiseren. 
Wat is de beste locatie?















Consument scherp in beeld!

• Inzicht waar de senior nu woont + prognoses

• Inzicht in verschillende consumentenprofielenn in een wijk

• Beeld van de zorgvraag

• Inzicht bestedingskracht verschillende consumentenprofielen



Woningmarkt in beeld





Omgeving in beeld



• Voorzieningen

• Bebouwde omgeving

• Afstand tot voorziening

• 50 verschillende datasets!!!

• Max.	afstand	tot	voorziening
• Belang	voorziening	(weging)



• Inzicht in aanwezigheid voorzieningen:
- Dagelijkse boodschappen
- Welzijn
- Zorg
- Bereikbaarheid

• Afstanden bij verschillende modaliteiten (lopen, fietsen, auto, OV)

Impact voorzieningen op kwaliteit woonomgeving



1. Consumentenprofielen

2. Afstanden tot voorzieningen

3. Waardering (weging) welke onderdelen belangrijk zijn

4. Verschillende detailniveau’s

Analyse van gegevens



• Elke	locatie	krijg	een	score
• Score	afhankelijk	van	profiel
• Per	onderdeel	gedetailleerd	inzicht
• Totaal	inzicht	van	onderdelen







Samenvattend
• Combineren van verschillende lagen
• Eisen en wensen woonomgeving verschillen per consmentenprofiel

• Scenario’s analyse
• Portefeuille analyses

• Klantgroepen:
- Gemeenten
- Zorgorganisaties
- Beleggers



Doelstellingen | korte termijn & toekomst

TOEKOMST: 
PREDICTIVE 
MODELLING

OPLOSSINGEN 
GEBASEERD OP 

HUIDIGE SITUATIE
OPLOSSINGEN 

GEBASEERD OP 
HUIDIGE SITUATIE

PREDICTIVE	
MODELLING



Perfect Place

Dank voor uw aandacht

Anton Los
info@perfectplace.nl

06 150 08 150



Stelling:

Ouderen blijven te lang op huidige plek wonen
doordat ze alternatieven niet overzien



Stelling:

Gemeenten moeten senioren bij eerste
ziektebeelden actief begeleiden naar een passende

woning in een goede woonomgeving



Stelling:

Een woonomgeving met passende voorzieningen is 
belangrijker dan de woning zelf



Relevante datasets
CATEGORIE 1: CONSUMENT

Socio-demografie
• Bevolking naar leeftijdsklassen
• Prognoses bevolking naar leeftijdsklassen
• Huishoudens naar leeftijdsklassen en samenstelling
• Prognoses huishoudens naar leeftijdsklassen en 

samenstelling
• Inkomen/vermogen
• Sociale klasse
• Etniciteit

Zorg
• Zorgbehoefte
• Ziektebeelden

Psychografie/leefstijl 
• Leefstijl

CATEGORIE 2: WONINGMARKT 
• Woningvoorraad
• Sociale huurwoningen
• Corporaties
• Aanpasbaarheid woningen ‘langer zelfstandig wonen’
• Leegstand
• Woningbehoefte 
• Woonwensen
• Bestemmingsplannen
• Verhuisbewegingen
• Energielabels
• Huurtoeslag

Concurrentie
• Zorglocaties
• Aanbod seniorencomplexen/-woningen
• Nieuwbouwplannen
• Thuiszorgorganisaties

CATEGORIE 3: OMGEVING
Voorzieningen
• OV (bushalten, stations)
• Winkels (supermarkt, drogist)
• Pinautomaten
• Bank
• Postkantoor
• Zorg (HA, apotheek, fysio, tandarts, ziekenhuis)
• AED locaties
• Ontmoeting (buurthuis, ontmoeting- en dagbesteding)
• Horeca (restaurant, cafe)
• Cultuur (bioscoop, musea, theater, 

poppodia/concertzalen)
• Senioren playgrounds
• Recreatie (groen, bos, zee/meer/plas, jachthavens)
• Sportaccommodaties (tennis, golf, fitness, zwemmen, 

etc.)
• Kerk/moskee
• Bibliotheek
• Parkeermogelijkheden
• Scholen
• KDV/BSO

Alle data beschikbaar op 
gemeente, wijk, buurt, PC4 
en/of adresniveau

CATEGORIE 4: RISICOFACTOREN

Risico voorzieningen
• Coffeeshops
• Speelhallen
• Megastallen
• Tankstations
• Vuurwerkopslag

Milieu & omgeving
• Fijnstof
• Geluid (auto & vliegverkeer)
• Risicokaarten 


