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Onderwerpen voor deze middag

• Trends en beleid

• Aandachtspunten voor lokale partijen

• Ouderen maken er wat van… doet u mee?









Erasmusheem gaat sluiten 



Voorbeeld De Bogen te Harderwijk





Demografie

• Dubbele vergrijzing in NL, hoogtepunt rond 2040: 65+ van 16% 
2012 naar 26% in 2040, daarvan een op de drie ouder dan 80.

• Meer alleenstaanden

• Regionale verschillen

• Meer uiteenlopende levensstijl

• Relatief goede inkomens, maar tweedeling en mogelijk 
driedeling (wel eigen woning, maar restschuld)



Bevolking naar herkomstgroep en leeftijd (2015)



Bevolking naar herkomstgroep en leeftijd 
(2040)



Bevolking naar 
herkomstgroep en leeftijd 

(2060)



Bevolkingsopbouw en demografische druk (PBL 2013, p 16)



Beleid

• Minder intramuraal zorg: Wet Langdurige zorg 
http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/informatiecentrum/InfographicWetlangdurigezo
rg.pdf

• Minder collectief, meer particulier

• Minder landelijk, meer gemeentelijk: Wmo (maatwerk 
voorzieningen en ondersteuning) 
http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/informatiecentrum/InfographicOndersteuningWmo2015.pdf

• Transformatieproblemen zorgvastgoed

http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/informatiecentrum/InfographicWetlangdurigezorg.pdf
http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/informatiecentrum/InfographicOndersteuningWmo2015.pdf




Aandachtspunten voor lokale partijen

• Wat helpt ouderen bij zelfstandig wonen?



Proeftuinen

1. Bilgaard, Leeuwarden

2. Krakeel, Hoogeveen

3. Berflo Es, Hengelo

4. Meulenvelden, Didam

5. Rond de Regenboog, Dronten

6. Dorp West, De Bilt

7. Zeevang, De Verbinding

8. Middelburg Noord-Oost

9. Hoge Vucht, Breda

10. Helden-Panningen

Vergelijkingsgebieden

• Kern Beuningen

• Wolfskuil, Nijmegen
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Arrangementen - hardware
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Arrangementen -software
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Woonservicegebied :

Hoge Vucht, Breda
Dichtheid 70-plussers

& Voorzieningen op peil
Naturally Occurring Retirement

Communities? 

Bronnen:
• BAG
• OpenStreetMap
• VROM
• GBA DIdam
• Verschillende websites: oa Telefoongids/TomTom/Google
• Onderzoek Effectmeting Proeftuienen WSG
• Water uit Top10NL2009 (Id: urn:nbn:nl:ui:13-fft-twq). Copyright 2007 

Topografische Dienst Kadaster, verkregen via DANS. 

Kaart  gemaakt met KansenVerkenner © Object Vision, 
in het kader van het onderzoek Effectmeting 10 
proeftuinen woonservicegebieden, 
Nationaal Programma Ouderenzorg.
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Helden - Panningen



• ‘kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van het 
opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale 
tekorten in het functioneren dat de kans vergroot op negatieve 
gezondheidsuitkomsten’ (functiebeperkingen, opname, 
overlijden) (SCP rapport Kwetsbare ouderen (van Campen, 
2011;  p 11)

Kwetsbaarheid (belangrijker kenmerk dan leeftijd –
WSG 2012) 
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Ouderen profielen (2)

Kwetsbaarheid 
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Vitaal 
Begin chronische aandoeningen, maar 
verder geen beperkingen. 

Multidomein problematiek 
Klachen in lichamelijk, psychisch, mobiliteit
en cognitie. Ervaren soms te weinig aandacht. 

Extreem kwetsbaar 
Ervaren ernstige klachten in
verschillende domeinen, 

Somber en gespannen  
Moeite met ouder worden, passief en onzeker.
Wel eens psychosociale klachten en last van geheugen.
Chronische aandoeningen, maar redden  zich prima. 

Lichamelijke en mobiliteit problemen 
Chronische aandoeningen en kunnen zich 
niet meer zelfstandig redden. 



“Ik, thuiswonende oudere …(1)

“1. Wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen, in mijn eigen huis, temidden van mijn 

eigen sociale netwerk en in mijn eigen wijk, zoals het altijd is geweest;

2. Wil door anderen worden ondersteund in dit streven, hetzij door persoonlijke 
hulp, hetzij door aanpassingen in mijn omgeving (woning en wijk), hetzij door 
keuzes geboden te worden in het vorm geven aan mijn leven;

Ik probeer zo 
zelfstandig 
mogelijk te 
wonen, want 
anders wordt 
het alleen maar 
hopeloos. 
Meulenvelden, 
Didam

als hij dan op een gegeven moment niet goed meer trappen kan lopen door zijn 

heupen, nou dan nemen wij een traplift, klaar uit. Omdat 

we toch wel zelfstandig willen wonen. Kijk, kan het niet meer omdat je in een andere 
zorginstelling moet wonen, weet ik veel wat voor zorg, naar je toestand. Ja dan houdt 
het op natuurlijk. Maar zolang het zo gaat willen we graag zo zelfstandig blijven 
wonen. De Verbinding, Zeevang

Ja de goede hulp van 
de buren is dus de 
reden dat ik 
zelfstandig kan blijven. 
Berflo Es, Hengelo

De kinderen die bellen instanties op, waar ze zijn moeten en wie er 
voor aan te schrijven. Omdat ze zelf ook in diverse diensten de weg 
weten. Nou en dan eh, begint het balletje vanzelf te rollen. En dan krijg 
je van maatschappelijk werk hier en van we hebben oudere adviseuze
en via die, ja via de gemeente dat je aan alle materiaal hulpmiddelen 
Meulenvelden, Didam

[nou dat is dus fijn, dat dus de hele 
buurt voor u klaar staat] RA: ja [als 
het nodig is] RB: in geval van nood 
ja [ja, ja] . Meulenvelden, Didam
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Zorg en ondersteuning

• Vraagsturing en zelforganisatie essentieel (WSG 2012)

• Collectief gefinancierd intramuraal ‘op slot’, private 
alternatieven kansrijk

• Focus op welzijn en ondersteuning kan formele zorg 
voorkomen en deels substitueren (WSG 2012; Even buurten 
Rotterdam zie van Dijk et al (2013))

• Netwerkvorming essentiële conditie (WSG 2012). SCP 2013: 
belang van samenwerking informele en formele zorg: 
misschien is daar nog meer mogelijk

• Personeelstekort > < technologie > gebiedsgerichte follow-up?



Beleving van zelfstandig wonen

• Effectmeting woonservicegebieden voor ouderen (2012)  > 
Manifest van de thuiswonende oudere:

• - zelfregie

• - aangepaste / geschikte woning

• - nabijheid voorzieningen

• - veiligheid (sociaal en verkeer)

• - welbevinden belangrijker dan gezondheid

• - belang sociaal netwerk, verbinding formeel en informeel > 
remt achteruitgang welbevinden



• Woonservicegebieden sluiten aan bij wensen van ouderen 

• WSG ‘werkt’ als verzekering en maakt langer zelfstandig wonen 
mogelijk. 

• Groot belang van geschiktheid woningen

• Aangetoonde effecten van woonservicegebieden:
– Minder ziekenhuisopname

– Aanpassen woningen heeft effect op (minder) thuiszorg

– Beter omgaan met ziekte en gezondheid (coping)

– ..’dempende werking’ op achteruitgang welbevinden

• Dempend effect is sterker bij netwerk / brede infrastructuur die 
zowel formele als informele zorg en ondersteuning omvat, waarin 
oudere ‘gekend’ wordt

Conclusies woonservicegebieden
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Dagelijks leven ouderen in de wijk

• Persoonlijke historie met de buurt

• Belang intergenerationele contacten, verschillen in 
tijdsgeografie zitten dwars

• Hoe bewegen de ouderen in de wijk?

• Voorzieningen voor georganiseerd sociaal contact : niet alleen 
fysieke drempels



Advies Raad voor Leefomgeving en 
Infrastructuur (Rli, 2014)

• Reductie van intramurale capaciteit voor ouderen: 57.700, is 
38% van de intramurale capaciteit

• Groeiende behoefte aan verzorgd wonen (zorg- en 
hulpverlening vanuit een nabijgelegen steunpunt), wonen met 
diensten (zoals maaltijdverzorging en gemeenschappelijke 
ruimten) en geschikt wonen 



Wonen 

• Lage verhuismobiliteit > haaks op doorstromingsambitie 
overheid (PBL)

• Vrijkomen van koopwoningen ouderen vooral buiten de G4 > 
nieuwe suburbanisatie actieven? > bedreiging voor 
middelduur huursegment in de stad?



Achtergelaten woningen 2008 / 2038 (PBL 2013 p 113)



Enkele cijfers monitor 2012

• Toename geschikte woningen ongeveer 40.000 per jaar door 
nieuwbouw (40%), verbouw, realisatie zorgsteunpunten en 
woningtoewijzing

• Nieuwe generaties ouderen wonen minder vaak in specifiek 
voor ouderen bestemde woningen



Recent onderzoek: MIT 2017

• Alternatief voor deze benadering vanuit WoOn: MIT 2017 met 
microdata

• - o.a. liever begrip ‘ongeschikt’ dan ‘nultredenwoning’, blijkt 
relevanter onderscheid te zijn voor  verhuisbeslissing ouderen 
(grafiek p 27)



Nultreden of (on)geschikt?

• Vanuit registraties woningvoorraad: toe- en doorgankelijk of 
tegen beperkte kosten (minder dan 10.000) aan te passen 
zodat ze toe- en doorgankelijk worden.

• Nultreden of niet blijkt nauwelijks invloed te hebben op 
verhuisgedrag bij beperkingen, geschikt/ongeschikt wel.



Dynamiek aandeel 85 plus in instellingen: van historie naar beleid



Conclusies Monitor 2017

• Effect extramuralisering goed zichtbaar

• (echter) geen toename problematische situaties somatiek (met 
mobiliteitsbeperking in ongeschikte woning): ongeveer 40.000 

• Aantal ouderen in huursector veel constanter dan in koop

• Toename ouderen met lagere inkomens in corporatiesector 
vraagt specifieke aandacht (samenloop met gezondheids- en  
mobiliteitsproblemen)



Opgaven geschikt wonen x 1000 (tabel B.3.1. 
pag 41 van monitor

Zorg regio Opgave
2012
2021

Opbouw
verzorgd

Opbouw
Overig
geschikt

Ge-
schikt

Ver-
zorgd

Overig 
geschikt

Tekort Demo-
grafie

Extra-
murali-
sering

Tekort Demo-
grafie

Extra-
murali-
sering

g4 27.4 7.5 19.9 4.2 0,3 3,0 -11,6 30,8 0,8

A’dam 13,8 1,2 12,6 -0,3 0,4 1,0 -0,4 12,8 0,3

Haag-
landen

11,7 3,1 8,6 1,5 0,2 1,4 -3,9 12,2 0,3

R’dam 14,4 4,8 9,6 3,8 -0,1 1,1 1,0 8,3 0,3

Utrecht 20,6 6,0 14,6 2,7 1,1 2,3 -8,0 22,1 0,6

Nl 380,5 84,7 295,9 39,7 11,9 33,1 44,4 243,2 8,3



Percentage geschikte woningen per provincie 
(bron: monitor 2013)



Veelbelovend instrument: Woonzorgwijzer

• [Rigo, Johan van Iersel, iov BzK]

• Op laag schaalniveau alle groepen die bijzondere aandacht in 
wonen nodig hebben

• En inventarisatie van de condities die nodig zijn om dat 
zelfstandig wonen mogelijk / tot een succes te maken.

• Zie: 
http://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/
54/81/Folder_Woonzorgwijzer_oktober_2015-
1447168088.pdf

http://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/54/81/Folder_Woonzorgwijzer_oktober_2015-1447168088.pdf




Onderscheiden doelgroepen woonzorgwijzer



Voorbeeld toepassing woonzorgwijzer



Voorbeeld toepassing Woonzorgwijzer

• http://maps.objectvision.nl/WoonZorgWijzer/Amsterdam/

http://maps.objectvision.nl/WoonZorgWijzer/Amsterdam/


Ontwikkelingslijnen (pbl 2013)

• Verdere daling verhuismobiliteit ouderen

• Eerder aanpassing dan nieuwbouw

• Aanpassing wordt meer individuele opgave

• Nog 10 jaar dempend effect van vergrijzing op doorstroming

• Daarna toenemend effect uitstroom, tot jaarlijks 53.000 in 
2030 

• Regionaal verschillend effect vrijkomende woningen



Ontwikkelingslijnen (2)

• Verdere toename woningbezit onder ouderen 

• Toename hypotheekschuld onder ouderen

• Niet te optimistisch over verzilveren overwaarde in woningen

• (bescheiden?) toename beleggershuur (pensioenfondsen). 

• Nieuwe collectieven



Ouderen maken er wat van…. Doet u mee?

• Is de samenwerkingsmodus houdbaar? 

• “Verleidingen” van hiërarchie en marktwerking

• Zie rapportage van de taskforce

• Zie ervaring met prestatieafspraken

• Etc.. 



Wie gaat het doen: ouderen (organisaties)

• Stimuleren eigen inzet (kadervorming, publiciteit, 
stimuleringsbudgetten)

• Wensen beter in beeld (bijvoorbeeld activerend onderzoek 
door ouderen zelf)

• Positie eisen bij gemeentelijke beleidsvorming

• Vorming van coöperaties (bv Elsendorp)



Wie gaat het doen: projectontwikkelaars

• Rol bij herontwikkeling in bestaande stad of centrumdorp: 
toevoegen geschikte woningen

• Serviceflats nieuwe generatie



Wie gaat het doen: gemeente (1)

• Stelling: de realiteit van beleidsarrangementen terzake van 
wonen – welzijn – zorg vraagt om een actieve gemeente, in 
interactief publiek-privaat proces

• Woonwensen en werkelijke verhuismotieven en – bewegingen 
ouderen in kaart brengen

• Vraag beter in beeld krijgen, ouderen profileren naar 
kwetsbaarheid > profielen > programma’s

• Ruimtelijk vertalen in omgevingsvisie



Wie gaat het doen – gemeente (2)

• Netwerk versterken met bestaande partners, potentiële 
partners in transitie (o.a. zorgverzekeraars, aanbieders van 
zorg die over gaat naar gemeente, hoe met zorg voor 
bijzondere groepen), ouderen (zowel belangenbehartigers als 
‘activisten’)

• Verstandig(er) aanbesteden: voorwaarden mbt samenwerking, 
wijkgericht aanpakken, gebruik accommodaties, etc

• Alert op prestatieafspraken met corporaties



Wie gaat het doen: gemeente (3)

• Integraal benaderen binnen de gemeente zelf

• Proactief communiceren met raad(sfracties)

• Mantelzorg en vrijwilligerswerk : opzoeken, faciliteren

• Opkomende initiatieven van ouderen zelf in beeld krijgen en 
krachtig stimuleren

• Aandacht voor inbedding en empathie uit ACTIE – instrument 
(dit geeft aan hoe gemeenten en andere professionele 
organisaties beter kunnen omgaan met burgerinitiatieven. 



ACTIE ondersteunt burgerinitiatief vanuit 
gemeenten (en andere professionele partijen)

• Het ACTIE-instrument is dynamisch en beweegt mee met de 
verschillende fasen van een initiatief. De afkorting ACTIE staat voor:

• Animo: motivaties en drijfveren van burgers om hun initiatief 
gestalte te geven.

• Contact: Verbinding met buurtgenoten, organisaties in de buurt en 
instanties.

• Toerusting: Middelen (geld of natura), tijd en vaardigheden waar de 
initiatiefnemers over beschikken

• Inbedding: De manier waarop organisaties zijn ingericht om 
burgerinitiatieven te ondersteunen.

• Empathie: Het vermogen van professionals en hun organisaties om 
zich te verplaatsen in bewoners en adequaat in te spelen op hun 
wensen en verwachtingen.(zie Denters, Tonkens, Verhoeven & 
Bakker Burgers maken hun buurt (2013) Platform 31 



Wie gaat het doen: corporatie (1)

• (Her)ijken strategie (voorraadbeleid en maatschappelijke inzet)

• Aanpassen bestaande woningen, evt herontwikkelen, 
herpositioneren

• Ouderen met lage inkomens, samenloop gezondheid en 
mobiliteitsproblemen

• Aandacht voor ouderen in wijkaanpak en 
leefbaarheidsuitgaven, arrangementen

• Aandacht voor eigen inzet ouderen in beheer

• Bijzondere huurarrangementen tbv mantelzorg



Wie gaat het doen – corporatie (2)

• Signalen uit woningbeheer naar welzijn en zorg

• Herbezinning bestaand verhuurd intramuraal vastgoed 
(verzorgingshuizen, verpleeghuizen)

• Nieuwbouw maatschappelijk vastgoed en woningen geschikt 
voor ouderen

• Ondersteuning voor zelforganisatie / CPO voor ouderen, ook 
met inbreng bestaand vastgoed



Wie gaat het doen: welzijnsorganisaties

• Aanbod sterker richten op vraag (aan de hand van profielen en 
leefstijl) en zelforganisatie

• meer aandacht voor netwerkvorming rond oudere > preventie; 
relatie met eerstelijnszorg

• Mantelzorg/informele zorg en vrijwilligers

• Meer evidence-based werken (zie bijvoorbeeld 
www.watwerktindewijk.nl ) 

http://www.watwerktindewijk.nl/


Doet u mee?




