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•	 Increase of health care expenses
•	Decentralization of some care to municipalities
•	Less access to institutional long term care
•	More ‘own’ responsibility, family care
•	More specialized hospitals
•	 Increase of dementia
•	 Initiatives focusing on ‘health’ instead of care
•	Etc, etc. 

A lot of changes in the dutch health care system



NEW INITIATIVES

A new shift of paradigm
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How does it work?

Carebnb

Why?

Potential provider Pilots

What? Potential user



WHY?



Ambition



Stay home longer 



Increasing demand for informal care

Vulnerable elderly people needlessly 
stuck in hospital

There is a wide 
gap between 
hospital and home

450.000 overburdened caregivers
big risk for healthcare sector

One in five caregivers overburdened

Elderly people resort to  
hospitals for acute accomodation



Longer stay in hospitalbeds
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Are we prepared for this?
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The healthcare sector has changed



WHAT?



informal care
carebnb provider

carebnb

informal care
 caregiver

A new care concept

A guesthouse in a homely environment for short-term 
informal care and support in your own neighbourhood.



home

carebnb

Reliable, unique accomodations in your own neighbourhood

A new care concept



carebnb

residents

Small-scale and homely

A new care concept



A guesthouse for short-term stay for people to receive 
support

A new care concept



POTENTIAL USER
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When do you need a carebnb?



POTENTIAL PROVIDER



Anybody with intrinsic motivation

B&B

single family with (1 to 3) kidscouple couple with a B&Bstudents



HOW DOES IT WORK



- support/informal care
- temporary
- community
- familiar environment
- small scale
- affordable

- recovery
- rest
- security

demand:
- support
- company
- (after) care

anxiety
insecurity

treatment

HOSPITAL

OWN HOUSE

by:
- general practitioner (GP)
- (district) nurse
- website carebnb
- family

A new care concept



The carebnb platform
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USERPROVIDER 

PLATFORM 
ADMINISTRATOR

•	 online & offline network
•	 quality
•	 eveluation



Carebnb’s zijn betrouwbare, unieke 
accommodaties in jouw buurt waar 

je tijdelijk woont en waarbij de 
hulpverleners de ‘buren’ zijn. Een huis 
waar ook eigen bekende zorgverleners 

als de wijkverpleegkundige en de huisarts 
langskomen.

info@carebnb.nu

www.carebnb.nu

Een nieuwe zorgformule

Een nieuw aanbod voor tijdelijke 
vervangende mantelzorg, in een 
huiselijke omgeving dichtbij huis.
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Potentiële aanbieders zijn mensen die een 
intrinsieke motivatie hebben om iets voor anderen, 
of specifiek voor ouderen, te betekenen. Ze hebben 
een of meer kamers thuis die ze kunnen aanbieden 
en die geschikt zijn. Het zijn ook mensen die zelf 
een achtergrond hebben in de zorg of ervaring 
hebben met een B&B of Airbnb. Zij zien carebnb 
als een maatschappelijke bijdrage, en als een 
aanvulling op hun werk of pensioen.

Heeft u een intrinsieke motivatie en heeft u ruimte 
in uw woning over? Voelt u zich aangesproken 
om een carebnb (pilot) te starten? Wij doen eerst 
een toets op de geschiktheid van de woning en 
maken vervolgens afspraken met gemeente en 
andere instanties in het kader van financiering en 
vergoedingen.

“quote van gebruiker”

“quote van aanbieder”

Bent u een zorgprofessional?
Komt u in uw praktijk als huisarts, praktijk-
ondersteuner, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut 
of transfer- verpleegkundige mensen tegen in 
situaties waarbij carebnb een tijdelijke oplossing 
kan zijn? 

Heeft u net een behandeling of operatie in het 
ziekenhuis achter de rug? Moet u naar huis maar 
voelt u zich niet sterk genoeg om alleen thuis te 
herstellen? En heeft u geen familie of bekenden 
die u kunnen helpen?

Moet uw huis aangepast worden om zorgvriendelijk 
te maken en moet u tijdelijk ergens anders 
verblijven? Wilt u niet naar een verpleeghuis of 
heeft u niet genoeg budget voor een zorghotel?

Is uw mantelzorger tijdelijk niet beschikbaar voor u 
en redt u zich niet alleen?

Een carebnb in de buurt kan een oplossing voor u 
zijn. 

WILT U EEN 
CAREBNB GEBRUIKEN?

WILT U EEN 
CAREBNB AANBIEDEN?
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Matching
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Je komt uit het ziekenhuis of je bent gevallen thuis en er is niemand in de 
buurt die je tijdelijk verzorgt. Waar moet je heen als het thuis even niet 
gaat? Is er dan een plek in je eigen buurt die je tijdelijk opvangt in een 

huiselijke, kleinschalige en persoonlijke omgeving? Waar je zelf de regie 
houdt, maar hulp altijd nabij is? 

Design elements social and physical



PILOTS AMSTERDAM, UTRECHT, ...



Research method: workshops, interviews, meetings



Just do it!



Helga & Theo

Helga was a teacher. Theo 
studied architecture and his 
profession was town planner.
They are now retired. 

They are active members of 
Stadsdorp Zuid.



Unique accomodation



From airbnb



To carebnb



Pilot Amsterdam Zuid



Pilot Amsterdam Zuid



Pilot Amsterdam Zuid



Pilot Amsterdam Zuid
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