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VOORWOORD 

Voor u ligt het rapport dat het resultaat is van mijn afstudeeronderzoek aan de leerstoel 

Vastgoedbeheer van Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit te Eindhoven. Het 

onderzoek is gerealiseerd voor woningcorporatie Wonen Zuid te Heerlen. 

De keuze voor het onderwerp van mijn afstudeeronderzoek, de woon- en zorgwensen van 

55-plussers, is mede ingegeven voor het feit dat dit onderwerp ondanks alle belangstelling 

nog steeds grote problemen oplevert. Wonen Zuid was reeds bezig met de realisatie van een 

herstructureringsplan voor de wijk Molenberg te Heerlen, waar het aandeel ouderen zeer 

groot is, zodat mijn onderzoek op dit gebied een welkome aanvulling was. lk hoop dan ook 

dat zij mijn bevindingen ter harte zal nemen om de 55 - plussers , uit de Molenberg , nog 

beter van dienst te kunnen zijn . 

Een woord van welgemeende dank wil ik op deze plaats graag richten aan eenieder die mij 

geholpen heeft bij het realiseren van dit onderzoek. lk wil in het bijzonder noemen : mijn 

collega's bij Wonen Zuid , de huurdersvereniging HTM, in de personen van de heer H. H. 

Siemers en de heer B. van der Weide, en mijn afstudeercommissie, die gevormd werd door 

de heren drs. J. J. A. M. Smeets, ir. P. J. C. Dogge en ir. P. J. Uiterwijk. 

Linda Franken 

Maasbracht, oktober 2002 
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SAMENVATTING 

Aanleiding 
De samenstelling van de Nederlandse bevolking ondergaat de laatste jaren een behoorlijke 

verandering. Demografisch gezien is de ontgroening en vergrijzing de belangrijkste trend. In 

de komende jaren zal vooral de vergrijzing doorzetten. Hierdoor neemt binnen het stijgend 

aantal huishoudens het aandeel alleenstaanden, voornamelijk vrouwen, sterk toe. Het is dus 

niet verbazingwekkend dat de groeiende ouderenmarkt volop in de belangstelling staat bij 

overheid, bedrijfsleven en diverse instellingen en non-profit organisaties. De combinatie van 

wonen, zorg- en dienstverlening wordt belangrijker waarbij maatwerk voorop staat. 

In de Heerlense wijk Molenberg is sprake van een vergrijzingsproblematiek op zeer grote 

schaal. Het percentage ouderen, 55-plussers, in de Molenberg steekt met dik 12 procent 

met kop en schouders uit boven het landelijk percentage. 

Probleemstelling 
'Hoe kan er, nu en in de toekomst, door Wonen Zuid op zowef woon- afs zorgniveau 

tegemoet warden gekomen aan de wensen cq. behoeften van de ouderen in de Heerlense 

wijk Mofenberg, met het oog op het zo fang mogefijk zeffstandig bfijven wonen?' 

Doelstelling 
'Het ontwikkefen van (een) woonzorgconcept(en) voor de Heerlense wijk Mofenberg zodat 

ouderen de mogefijkheid wordt geboden zo fang mogefijk zeffstandig te bfijven wonen.' 

De deelvragen bij de doelstelling zijn als volgt: 

1. Hoe ziet de profielschets van de ouderen naar leeftijd, huishoudtype, inkomen en 

mobiliteit eruit en (hoe) is deze groep te segmenteren? 

2. Welke soorten woonzorgconcepten worden heden door Wonen Zuid binnen de wijk 

Molenberg aangeboden? 

3. Welk(e) woonzorgconcept(en) is/ zijn voor deze groep wenselijk? 

4. Welke potentiele nieuwe woonzorgconcepten kunnen door Wonen Zuid aangeboden 

worden? 

Woonbehoeften ouderen 
(Woon)behoeften zijn moeilijk te voorspellen. Dit komt doordat (oudere) mensen zich steeds 

minder laten onderscheiden in duidelijke doelgroepen met gelijke wensen. Om in deze 

behoeften toch inzicht te krijgen is er onderscheid gemaakt in algemene woonbehoeften en 

de specifieke woonbehoeften van ouderen. 

De term 'algemene woonbehoeften' duidt erop dat het behoeften betreft die in het algemeen 

door ieder mens, ongeacht de leeftijd, worden gedeeld. Voor de samenstelling van de 

algemene woonbehoeften zijn vier onderzoeken naast elkaar gezet, elk met een ander 

standpunt, en geanalyseerd. Uit deze analyse zijn acht thema's van algemene 
woonbehoeften naar voren gekomen. Deze zijn: zorg, privacy, comfort, vrijheid, status, 

veifigheid, sociaaf contact en toegankefijkheid. 
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Specifieke woonbehoeften zijn de behoeften die voor de doelgroep heel belangrijk en 

feitelijk onmisbaar zijn. Ouderen geven aan dat zij zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen 

in de vertrouwde woning en woonomgeving. Naarmate men ouder wordt neemt de behoefte 

aan een ouderenwoning, zoals een aanleunwoning of woonzorgcomplex, echter toe. Het 

aantal kamers mag wel wat minder zijn, een grote woonkamer wordt echter zeer op prijs 

gesteld, evenals een kamer voor hobby of loges. 

Voor het onderhouden van de sociale contacten is de nabijheid van een ontmoetingsplek 

essentieel. Voor de woonomgeving blijken de nabijheid van een supermarkt, postkantoor / 

bank, halte voor openbaar vervoer, huisarts en apotheek de belangrijkste criteria te zijn. 

Voor een deel van de ouderen is alleen een passende woning niet voldoende. Door afname 

van validiteit en zelfredzaamheid hebben zij behoefte aan extra dienstverlening. Zij kunnen 

bijvoorbeeld behoefte hebben aan een maaltijdservice, klussendienst en huishoudelijke hulp. 

Uit de analyse van deze literatuur, gekoppeld aan de thema's van de algemene 

woonbehoeften, zijn zeven specifieke woonbehoeften van ouderen herleid. Deze thema's 

zijn : zorg, privacy, comfort, status, veiligheid, sociaal contact en toeganke/ijkheid 

Voorzieningen voor ouderen 
Voor de groeiende groep ouderen is het zonder ondersteuning moeilijk of zelfs onmogelijk 

om zelfstandig te wonen. Deze ondersteuning is van belang op zowel het gebied van de 

woning, woonomgeving als dienstverlening. 

Wat betreft de woning is er verschil te maken tussen richtlijnen voor het geschikt maken van 

woningen voor ouderen en woonzorgconcepten voor ouderen. De volgende richtlijnen zijn 

op dit moment voorhanden: het Woonkeur, opplussen, het handboek ruimte voor sanitair en 

het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Over woonzorgconcepten is al een rijke geschiedenis 

terug te vinden. De concepten zijn globaal als volgt in te delen : 

verspreid wonen en incidentele zorgverlening; 

geclusterd wonen met regelmatige/ bijbehorende zorgverlening; 

geconcentreerd wonen met 24-uurs zorgverlening. 

Bij deze richtlijnen en woonzorgconcepten is de 'domotica' een belangrijke component. Het 

belang van domotica voor ouderen ligt in het ondersteunen van de zelfstandigheid en 

onafhankelijkheid en het verstrekken van zorg indien nodig . 

De geschiktheid van de woonomgeving voor oudere bewoners wordt vooral bepaald door 

verschillende aspecten. Deze hebben te maken met: de ligging van de woning, afwezigheid 

van ruimtelijke obstakels, bereikbaarheid, sociale en verkeersveiligheid, aanwezigheid van 

voorzieningen en recreatie. Wordt niet in deze aspecten voorzien dan kan de woonomgeving 

een belemmering gaan vormen voor de zelfredzaamheid van de ouderen. 

Bij dienstverlening door een woningcorporatie moet gedacht worden een diensten op 

woonniveau, zoals huurdersonderhoud, klusjes in huis en tuinonderhoud. Het verlenen van 

zorg(diensten) behoort uitdrukkelijk niet tot het takenpakket van woningcorporaties. Zij kan 

wel als bemiddelaar optreden tussen afnemer en aanbiedende organisatie. 
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Woon- en zorgwensen ouderen Molenberg 
De enquete is opgezet door de woonbehoeften van ouderen en de producten en diensten 

welke in de woonbehoeften kunnen voorzien te bundelen en operationaliseren, volgens de 

thema's : zorg, privacy, comfort, status, veiligheid, sociaal contact en toegankelijkheid. 

Uit deze operationalisatie is de thema-opzet voor de enquete vastgesteld, namelijk: 

Thema 1: Gemakkelijk en zelfstandig wonen ; 

Thema 2: Sociaal en geestelijk welbevinden ; 

Thema 3: Veiligheid, en ; 

Thema 4: Toegankelijkheid. 

In de enquete zijn de volgende elementen onderzocht: huidige woonsituatie, beoordeling 

huidige woonsituatie, verhuisplannen, aanvullende voorzieningen, behoefte aan zorg- en 

dienstverlening, evaluatie woonaspecten en huishoudenskenmerken. 

Resultaten enquete 

De beoordeling van de huidige woonsituatie wordt door de koopsector voor alle aspecten 

hoger gewaardeerd dan door de huursector. Voor beide sectoren zijn de achterpaden en de 

voorzieningen in de woonomgeving een groat struikelblok. 

De verhuisgeneigdheid, onder de ouderen, in de Molenberg is bijna 23 procent. Het grootste 

deel van deze verhuisgeneigden wil een woning in de huursector. Het type woning dat men 

het liefst betrekt is de specifieke ouderenwoning en de etagewoning met lift. Hierbij is de 

favoriete ouderenwoning de seniorenwoning en op enige afstand de aanleunwoning waarbij 

makkelijk aan te passen is, alle (primaire) ruimten op een verdieping liggen en een rustig 

gelegen woning belangrijke aspecten zijn. 

Op de vragen naar aanvullende voorzieningen is wisselend gereageerd . De toegankelijkheid 

vindt men het minst belangrijk. Gemakkelijk en zelfstandig wonen en de veiligheid scoren 

juist heel hoog terwijl het sociaal en geestelijk welbevinden tussen deze twee uitersten ligt. 

In het gebruik van de verschillende vormen van zorg- en dienstverlening zit nogal wat 

verschil. Vooral van de intensieve zorg- en dienstverlening, zoals hulp bij zwaar huishoude

lijk werk en mantelzorg, wordt relatief veel gebruik gemaakt. De interesse in dienstverlening 

is oak zeer hoog. Zo is er veel behoefte aan het gebruik van een persoonlijk-/ medisch 

alarmeringssysteem, hulp in de huishouding, voorlichting en advies en cursussen. Bij het 

aanbieden van deze zorg- en dienstverlening vindt men het bovendien belangrijk dat deze 

op maat wordt aangeboden en dat men volgens het principe van een- loket werkt. 

Uit alle gegevens over woon- en zorgwensen van ouderen is een allesomvattend basis

woonzorgconcept met vier woonconcepten opgesteld waarin woning, woongebouw, woon

omgeving en zorg- en dienstverlening zijn ge"integreerd. Hierin zijn aspecten ondergebracht 

die minimaal aanwezig moeten zijn in een woonzorgconcept voor ouderen . De vier woon

concepten vormen een aanvulling op dit basis-woonzorgconcept en zien er als volgt uit: 
Woonconcept I omvat 79 seniorenwoningen in de huursector bestaande uit 5 grond-

gebonden woningen met tuin (variant a) en 74 etagewoningen met lift (variant b) 
Woonconcept 2 omvat 34 etagewoningen met lift in de huursector. 

Woonconcept 3 omvat 21 aanleunwoning in de huursector. 

Woonconcept 4 omvat 8 seniorenwoningen in de koopsector bestaande uit 3 grond-

gebonden woningen met tuin (variant a) en 5 etagewoningen met lift (variant b) . 

V 
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Profielschets ouderen Molenberg 
Segmentatie op basis van een criterium is in de meeste gevallen onvoldoende om de markt 

zodanig in kaart te brengen, dater effectief op kan worden ingespeeld. Het consumenten

gedrag van vandaag de dag is heterogeen, er is weinig specifiek 'ouderengedrag' meer. 

Op basis van de criteria leeftijd, huishoudtype, gezondheid, inkomen en tijd is voor de 

ouderen uit de Molenberg een profielschets gemaakt. 

Allereerst is gekeken naar de combinatie gezondheid en inkomen. Uit deze combinatie blijkt 

dater relatief veel ouderen zijn met een laag inkomen en bovendien problemen hebben met 

de gezondheid in de Molenberg. Niet ver achter deze groep komen de ouderen met een laag 

inkomen maar wel met een goede gezondheid. 

Uit de combinatie van alle segmentatiecriteria zijn drie segmenten naar voren : 

de Vita/en (55 t/ m 64 Jaar); de actieve tweepersoonshuishoudens zonder belemmeringen 

van gezondheid of inkomen, zij zijn de kandidaten voor woonconcept 1 en 4; 

de Vrijwil/igers (65 t/ m 74 Jaar),· de een- en tweepersoonshuishoudens met afnemende 

gezondheid en gemiddeld inkomen die zich als vrijwilligers ontplooiien, hun keuze ligt 

bij woonconcept 2; 

de Behoeftigen (75 Jaar en ouder),· de eenzame eenpersoonshuishoudens met een sterk 

afgenomen gezondheid en inkomen, zij vinden de oplossing in woonconcept 3. 

Herstructurering Molenberg 
Ondanks het hoge aantal van 1.610 ouderen in de Molenberg zijn er in het beheer van 

Wonen Zuid slechts 112 specifieke ouderenwoningen voor deze ouderen beschikbaar. Ook 

de winkelvoorzieningen zijn zeer minimaal. De winkels zijn hoofdzakelijk geconcentreerd op 

een punt in de wijk. De zorgvoorzieningen in de Molenberg zijn wel goed vertegenwoordigd. 

Bij het opstellen van het herstructureringsplan voor de Molenberg was het versterken van de 

identiteit van de Molenberg het uitgangspunten; waarbij het van groot belang is de 

bevolkingsopbouw te differentieren en hiervoor een geschikt woningaanbod te creeren. 

Op diverse locaties zijn er ouderenwoningen gepland. Bij het zorgcentrum Hollehof wordt 

een nieuw wooncomplex met aanleunwoningen en groepswoningen gerealiseerd. Daarnaast 

worden op het voormalige kerkterrein ouderenwoningen, appartementen, gebouwd. Verder 

komen er nog ouderenwoningen in het gebied tussen de Kerkraderweg en de Hendrik van 

Veldekestraat en in de nieuwbouw aan het Dr. Schaepmanplein. 

Vergelijking woon(zorg)concepten met Molenberg 

Omdat er nog geen (definitieve) ontwerpen zijn voor de woningen en woongebouwen is er 

gesteld dat alle voorzieningen, in woning en woongebouw, van het basis-woonzorgconcept 

aangevuld met de voorzieningen van de betreffende woonconcepten gerealiseerd moeten 

worden in de nog te bouwen ouderenwoningen. 

Wat betreft woonomgeving en zorg- en dienstverlening zijn er punten die moeten worden 

verbeterd. In de woonomgeving moet bijvoorbeeld meer verlichting, winkels voor dagelijkse 

boodschappen en fietsroutes komen. Voor de zorg- en dienstverlening moeten diensten 

worden aangeboden als een boodschappendienst, tuinonderhoud en medische alarmering. 



Samenvatting oktober 2002 

Voor de woonconcepten is, op basis van aantallen woningen in de betreffende sector, 

gekeken naar eventuele overschotten en tekorten na realisering van het herstructurerings

plan. Hieruit blijkt dater een overschot aan seniorenwoningen in de koopsector is. Voor de 

overige ouderenwoningen, waaraan een tekort is, zal in het huidige herstructureringsplan 

een locatie moeten warden gevonden. 

Operationele randvoorwaarden 
De operationele randvoorwaarden hebben betrekking op beperkingen die opgelegd warden 

door enerzijds de politiek en anderzijds de missie en strategie van Wonen Zuid . 

De voorzieningen in woning en woongebouw vallen zonder obstakels binnen alle randvoor

waarden gesteld door zowel overheid als Wonen Zuid zelf. Bij de voorzieningen in de 

woonomgeving ligt het moeilijker. Deze kan Wonen Zuid enkel initieren voor derden of in 

samenwerking met de gemeente Heerlen realiseren . Voor de zorg- en dienstverlening 

(activiteiten) moet warden voldaan aan de volgende randvoorwaarde, opgelegd door de 

overheid : 'Activiteiten die door een woningcorporatie warden uitgevoerd moeten een 
substantieel en causaa/ verband hebben met de kerntaken '. Door deze randvoorwaarde 

blijven er vijf diensten over welke door Wonen Zuid aangeboden moeten warden : 

hulp bij kleine onderhoudsklussen; 

hulp bij huurders-/ kopersonderhoud; 

hulp bij tuinonderhoud ; 

voorlichting en advies ; 

een- loket. 

Wonen Zuid stelt zelf geen nadere voorwaarden waardoor er nog diensten vervallen. Voor 

deze diensten zal door Wonen Zuid zelf aan hand van de marketingmix, product, plaats 

(distributie), personeel, promotie (communicatie) en prijs, moeten nagegaan in welke vorm 

en door wie de dienstverlening moet warden geleverd. 

Conclusies en aanbevelingen 
Uit dit onderzoek zijn de volgende conclusies naar voren gekomen : 

Allereerst moet in acht warden genomen dat de resultaten (aantallen) die uit het 

onderzoek naar voren komen , ofwel de behoeften van ouderen, naar verwachting in 

praktijk hoger liggen. De drie redenen hiervoor zijn : 

De oververtegenwoordiging van de hoofdbewoners van 55 t / m 64 jaar en de 

ondervertegenwoordiging van de hoofdbewoners van 75 jaar en ouder in de enquete. 

De te verwachten (sterke) toename van de (zorg)behoeften van ouderen wordt 

versterkt door diverse trends (zie hoofdstuk 2). 

De gehouden enquete voor dit onderzoek slechts een momentopname, veel ouderen 

willen nu nog niet nadenken over mogelijke gebreken in de toekomst. 

Voor de ouderen uit de Molenberg moet het opgestelde basis-woonzorgconcept inclusief 

de vier woonconcepten (zie figuur 6.18), die zowel woning, woongebouw, woonomgeving 

als zorg- en dienstverlening omvatten, warden gerealiseerd om hen zo lang mogelijk 

zelfstandig te kunnen laten wonen. Hiermee zal tevens het herstructureringsplan op het 

juiste niveau warden gebracht, zodat deze voldoet aan de behoeften van de ouderen. 

• vii 
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De doelgroep ouderen, 55-plussers, van de Molenberg is als volgt te segmenteren : 

de Vita/en (55 t/ m 64 jaar); de actieve tweepersoonshuishoudens zonder 

belemmeringen van gezondheid of inkomen ; 

de Vrijwilligers (65 t/ m 74 jaar); de een- en tweepersoonshuishoudens met 

afnemende gezondheid en gemiddeld inkomen die zich als vrijwilligers ontplooiien 

de Behoeftigen (75 jaar en ouder),· de eenzame eenpersoonshuishoudens met een 

sterk afgenomen gezondheid en inkomen. 

Niet alle zorg- en dienstverlening valt binnen de randvoorwaarden die enerzijds door de 

overheid worden gesteld aan de activiteiten van woningcorporaties en anderzijds door 

Wonen Zuid in haar organisatorische randvoorwaarden (missie, strategische 

doelstellingen). De diensten die binnen deze randvoorwaarden vallen zijn de volgende : 

hulp bij kleine onderhoudsklussen 

hulp bij huurders- / kopersonderhoud 

hulp bij tuinonderhoud 

voorl ichting en advies 

een-loket 

Voor de 'een-loket' - funct ie moet worden opgemerkt dat het meer voor de hand ligt deze 

bij een zorginstelling te leggen aangezien ouderen hoofdzakelijk zorgvragen hebben. 

Wat betreft het aanbod van zorg- en dienstverlening blijken ouderen er de voorkeur aan 

te geven deze te ontvangen van familie of zorgverlener in plaats van woningcorporatie. 

De aanbevelingen die hieruit voortvloe ien zijn de volgende : 

Het opgestelde basis-woonzorgconcept inclusief de vier woonconcepten integreren in 

het huidige herstructureringsplan voor de Molenberg voor zover dit een mismatch vormt. 

De verbetering van de kwaliteit van de woonomgeving is een opgave die niet alleen voor 

rekening van Wonen Zuid is. De woonomgeving omvat namelijk voor een overgroot deel 

openbare ruimte in bezit van de gemeente Heerlen. Voor de aanpak hiervan zullen beide 

partijen moeten samenwerken. 

De zorg- en dienstverlening, uit het basis-woonzorgconcept, welke niet door Wonen 

Zuid kan danwel mag worden aangeboden moet door andere instanties, eventueel in 

samenwerking met Wonen Zuid, worden opgepakt zodat de ouderen toch in hun 

behoefte hieraan kunnen voorzien. 

Als er een samenwerking noodzakelijk is tussen Wonen Zuid en andere betrokken 

partijen , zeals voor de aanpak van de woonomgeving en het aanbieden van zorg- en 

dienstverlening, is het raadzaam hiervoor een convenant op te stellen. Dit convenant 

moet dan tot doel hebben : 'een gemeenschappelijke inspanning leveren om de 

Molen berg voor de doelgroep ouderen geschikt te ma ken om zo fang mogelijk 

zelfstandig te kunnen blijven wonen'. Partners in een dergelijk convenant kunnen 

bijvoorbeeld Wonen Zuid, de gemeente Heerlen, zorgcentra en ouderenorganisaties zijn . 

Als aanvull ing op dit onderzoek moet worden nagaan hoe het basis-woonzorgconcept 

inclusief de vier woonconcepten financieel gezien binnen het huidige herstructurerings

plan van de Molenberg past. 
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1. lnleiding oktober 2002 

1. INLEIDING 

In dit eerste hoofdstuk wordt toegelicht wat de aanleiding is voor het houden van dit 

(afstudeer)onderzoek. Wat zijn de ontwikkelingen en wat betekent dit. Vervolgens worden de 

probleem- en doelstelling voor het onderzoek uit de doeken gedaan. Ter afsluiting zal kort 

het conceptueel model worden aangestipt. 

1.1 Aanleiding 
Woningcorporaties zijn 'toegelaten instellingen metals eerste taak het zorgdragen voor de 
huisvesting van die mensen die niet of onvo/doende in staat zijn op eigen kracht in een 
passende woonge/egenheid te voorzien, uitsluitend werkzaam op het gebied en in het 
be/ang van de volkshuisvesting ~ 

De toenemende complexiteit en verwevenheid van maatschappelijke vraagstukken en de 

steeds nadrukkelijker geformuleerde woonwensen van individuele burgers leiden er echter 

toe dat dit werkdomein opnieuw moet worden gedefinieerd. 
Het werkdomein van woningcorporaties is verbreed 1 en wordt nu omschreven als: 'werkzaam 
op het gebied van wonen, woondiensten en woonmilieus'. Deze nieuwe domeinafbakening 

wordt vastgelegd in de Woonwet, en wordt ook in de statuten van de instellingen verankerd. 

Activiteiten die woningcorporaties binnen dit domein ontplooien, zijn niet gericht op het 

behalen van winst, maar op het realiseren van maatschappelijke prestaties. Deze grondslag 

is terug te vinden in de kerntaken van woningcorporaties: 

zorg voor hu isvesting van mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt ; en in 

relatie daarmee: 

het bijdragen aan de duurzaamheid en leefkwaliteit van woongebieden . 

Sinds november 2001 is 'wonen en zorg' als zesde prestatieveld (art. 12b) aan het Besluit 

Beheer Sociale Huursector (BBSH), en dus de kerntaken van woningcorporaties , toegevoegd. 

De centrale formulering van dit zesde prestatieveld is dat een woningcorporatie dient bij te 

dragen aan het volgens redelijke wensen tot stand brengen en beheren van huisvesting voor 

ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding behoeven. De formulering 

'draagt bij' geeft aan dat van woningcorporaties niet verwacht wordt dat zij als enige 

aanbieder voor genoemde groepen optreedt. Met ' redelijke wensen' wordt gedoeld op het 

toegankelijk en geschikt zijn van woningen, gewezen wordt op specifieke eisenprogramma's 

die ontwikkeld zijn zoals het levensloopbestendig bouwen en het Woonkeur. 

In het BBSH is een limitatieve opgenomen wat betreft de activiteiten die een woning

corporatie op het gebied van wonen en zorg kan ondernemen om invulling te geven aan het 

prestatieveld wonen en zorg. Zo kunnen woningcorporaties woonzorgcomplexen bouwen en 

exploiteren en een bijdrage leveren aan of bemiddelen bij het realiseren van aanvullende 

diensten of producten op het gebied van wonen en zorg. Het verlenen van de zorg zelf 

behoort uitdrukke/ijk niettot het takenpakket van woningcorporaties . 

1 Remkes, J.W.; e.a. [2001], 'Nota Wonen 2000; Mensen, Wensen, Wonen ' 
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1.1.1 Ontwikkelingen in de volkshuisvesting 
Zowel in het verleden als heden was / is de volkshuisvesting onderhevig aan verschillende 

ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen doen zich zowel voor op het niveau van het 

volkshuisvestingsbeleid als op het niveau van de te huisvesten groep, de burger. In deze 

subparagraaf wordt kort op deze ontwikkelingen ingegaan. 

Politieke ontwikkelingen 

De Nederlandse overheid heeft de afgelopen eeuw een grote rol gespeeld bij de 

volkshuisvesting en heeft diverse accenten gekend. De beginperiode, eind negentiende 

eeuw, stond in het teken van het particulier initiatief (woningbouwverenigingen, charitas) en 

het agenderen van het woonvraagstuk uit het oogpunt van volksgezondheid , zedelijk peil en 

industriele productie. Met de invoering van de Woningwet uit 1901 werd dit de eerste door 

de overheid geaccepteerde volkshuisvestings-'agenda'. 

De wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog werd uiteraard gekenmerkt door 

aandacht voor de bouwproductie, de jaren zeventig door de stadsvernieuwing en het huur

en subsidiebeleid, de jaren tachtig als gevolg van bezuinigingen en van de Parlementaire 

Enquete Bouwsubsidies door financiele vraagstukken, en de jaren negentig door 

decentralisatie en verzelfstandiging. In een nog kortere karakteristiek kunnen we zeggen dat 

de volkshuisvesting als beleidsterrein eerst verscheen als sociale opgave, na de oorlog als 

bouwopgave en in de jaren tachtig en negentig als organisatieopgave om orde op zaken te 

stellen binnen het departement en in de verhoudingen binnen de volkshuisvesting . En nu, 

met de nota 'Mensen, Wensen, Wonen', verandert het sectorale volkshuisvestingsbeleid naar 

een integraal woonbeleid. 

Demografische ontwikkelingen 

De samenstelling van de bevolking ondergaat een behoorlijke verandering. Demografisch 

gezien is de belangrijkste trend ontgroening en vergrijzing, waarmee Nederland de 

afgelopen decennia is geconfronteerd. Het percentage ouderen nam toe en het percentage 

jongeren af. In de komende jaren zal vooral de vergrijzing doorzetten. De ouderenmarkt is 

dan ook een groeimarkt voor woningcorporaties. 

De bevolkingsontwikkeling 

De vergrijzing, en hiermee het aantal 5 5-plussers, van de Nederlandse bevolking is al 

langere tijd aan het stijgen. De mate van de vergrijzing is met een redelijk grote zekerheid te 

voorspellen. Volgens de middenvariant van de CBS-bevolkingsprognoses zal de komende 

tien jaar de stijging van het aantal 55-plussers nog gestaag doorzetten maar zal na 2010 

omslaan in een sterke stijging. 

De huishoudensontwikkeling 

Het aantal huishoudens zal het komende decennium naar verwachting ook nog flink 

toenemen, het groeitempo echter ligt waarschijnlijk lager dan de afgelopen decennia. Het 

aantal huishoudens groeit nog steeds wat sneller dan het aantal personen. 

Ook de samenste lling van de huishoudens zal veranderen. Met name het aandeel 

alleenstaanden en samenwonenden zonder kinderen neemt fors toe. De toename van het 

aandeel alleenstaanden is voor een groot deel het gevolg van de vergrijzing. Naarmate men 

2 
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ouder wordt is de kans dat men er alleen voor komt te staan groter. Hierbij komt tevens naar 

voren dat meestal vrouwen alleen overblijven, in verband met de langere levensverwachting 

vergeleken met mannen. 

1.1.2 Betekenis vergrijzing 
Het feit dat Nederland in sterke mate aan het vergrijzen is heeft nogal wat gevolgen voor de 

volkshuisvesting, zorgverlening en de financiele voorzieningen voor ouderen. Voor dit 

onderzoek beperk ik mij tot de huisvesting van de ouderen aangevuld met een stuk zorg- en 

dienstverlening. 

De oorzaken van de vergrijzing zijn bekend: 

de naoorlogse babyboom generatie komt op leeftijd en; 

de scherpe daling van het geboortecijfer. 

Bovendien neemt de levensverwachting verder toe dan men voorheen veronderstelde. 

Hierdoor is er sprake van een zogenoemde 'dubbele vergrijzing' 2 • De gevolgen van deze 

(dubbele) vergrijzing zijn nu reeds duidelijk merkbaar en zullen de komende jaren nog veel 

groter worden. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de groeiende ouderenmarkt volop 

in de belangstelling staat bij overheid, bedrijfsleven en diverse instellingen en non-profit 

organisaties. 

De komende decennia zal de combinatie van wonen, zorg en dienstverlening steeds 

belangrijker worden. Ook de beschikbaarheid van aangepaste ouderenhuisvesting is hierbij 

van groot belang. Deze behoefte aan aangepaste ouderenhuisvesting wordt nog eens 

versterkt door de 'extramuraliseringstrend' in de gezondheidssector. 

Ondanks alle belangstelling voor de groeiende ouderenmarkt is er nog steeds sprake van 

een significant woningtekort om de ouderen nu en in de toekomst te kunnen huisvesten. 

Ouderen kiezen er steeds meer voor om zelfstandig te wonen, met name in huurwoningen, 

en willen niet meer naar een zorginstelling gaan. Dit is een wens van ouderen zelf en die het 

overheidsbeleid ondersteunt. Hierdoor moet voor de komende tien jaar rekening worden 

gehouden met een extra behoefte van 50.000 woningen 3• 

Ouderen zijn echter niet geheel geholpen met enkel de geschikte woning. Het merendeel van 

de ouderen kan zichzelf nog goed redden maar de hulpbehoevendheid neemt toe naarmate 

men ouder wordt. Uit literatuur blijkt dat ouderen zeer gebaat zijn bij een stukje 

dienstverlening, zowel op woonniveau als op zorgniveau, ter ondersteuning van de 

dagelijkse levensbehoeften. 

Dit alles vraagt om specifieke woonzorgarrangementen . Belangrijk daarbij is dat het individu 

zelf meer de regie in handen krijgt en minder afhankelijk wordt van het bestaande aanbod 

dat vaak onvoldoende is toegesneden op zijn specifieke wensen . Mensen moeten zelf keuzes 

kunnen maken, zelf de woonzorgarrangementen kunnen samenstellen. Er is dus een meer 

gedifferentieerd aanbod nodig en woningaanbieders zullen zich meer moeten laten leiden 

door de vraag. 

2 Binn en de groep 5 5-plussers nee mt het aantal hoogbejaarde relatief het sterkst toe. 
3 Aedes- magazine 18/ 2001 
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1.2 Probleemstelling 
'Hoe kan er, nu en in de toekomst, door Wonen Zuid op zowel woon- a/s zorgniveau 
tegemoet warden gekomen aan de wensen cq. behoeften van de ouderen in de Heerlense 
wijk Molenberg, met het oog op het zo fang mogelijk ze/fstandig b/ijven wonen?' 

Wie zijn de ouderen? 

De leeftijdsgrens waarboven iemand tot de ouderen mag warden gerekend staat regelmatig 

ter discussie. ledereen heeft hierover wel een andere mening. Om hier dan ook een 

duidelijke afbakening voor te vinden is niet eenvoudig. Veelal wordt de pensioengerechtigde 

leeftijd, 65 jaar, als grens voor het ouder zijn gebruikt, hiervan wordt echter met gezette 

regelmaat vanaf geweken. De laatste jaren blijkt uit literatuur dat deze grens geregeld naar 

onder wordt bijgesteld . Zo is er veel sprake van een leeftijdsgrens van 5 5 danwel 60 jaar 

voor ouderen. Ook de grens van 50 jaar is reeds aan de orde . Als we echter de zorgverleners 

moeten geloven ligt deze grens pas bij een leeftijd van 75 jaar4 omdat dan de daadwerkelijke 

zorgbehoefte pas start. 

De leeftijdsgrens wanneer men tot de ouderen wordt gerekend is voor dit onderzoek gelegd 

op 55 jaar. De reden voor de keuze van deze grens is tweeledig . Enerzijds gebruiken de 

verschillende 'officiele' instanties deze leeftijdsgrens voor hun verslagen en prognoses 5• 

Bovendien gebruiken de meeste actuele schrijvers over de doelgroep ouderen ook deze 

grens . Anderzijds is deze keuze mede ingegeven door de overweging dat rond de leeftijd 

van 55 jaar een aantal verschijnselen (gezondheid) relatief vaker gaat optreden. Vaak zijn de 

eventuele kinderen de deur uit en gaat men over het algemeen over een grotere hoeveelheid 

vrije tijd beschikken door vervroegde pensionering of arbeidsongeschiktheid. 

Onder de doelgroep ouderen warden, voor dit onderzoek, dus die mensen verstaan met een 

leeftijd van 55 jaar en ouder. Voor de woningcorporatie is niet zo zeer het aantal ouderen 

van belang, meer het aantal oudere huishoudens. In het verlengde van de doelgroep ouderen 

wordt ook voor oudere huishoudens de leeftijdsgrens aangehouden. Bij de oudere 

huishoudens heeft de hoofdbewoner dus een leeftijd van 55 jaar en ouder. 

Randvoorwaarden en uitgangspunten 

Het onderzoek is gericht op alle oudere huishoudens uit de Heerlense wijk 'Molenberg' 

(provincie Limburg) , welke voor dit onderzoek dient als praktijksituatie. Het betreft hier dus 

zowel de huursector als de koopsector. 

Methode 

Dit onderzoek vindt op literatuur- en praktijkniveau plaats. Er wordt gestart met het 

bestuderen van beschikbare literatuur en reeds gerealiseerd onderzoek. Dit literatuur

onderzoek dient ter inwinning van informatie op het vlak van woon- en zorgwensen van 

ouderen. Voor de verdere informatievergaring wordt een survey gehouden onder de alle 

oudere huishoudens uit de Molenberg. Als deze basis is gelegd wordt de vergaarde 

informatie aan de hand van de praktijksituatie 'Molenberg ' bekeken en nader uitgewerkt. 

4 Ohr. Lindenbergh , directeur beheer VZR 
5 Zoals het CBS statistieken en prognoses en het TNO Verouderingsonderzoek. 
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1.3 Doelstelling 
'Het ontwikkelen van (een) woonzorgconcept(en) voor de Heerlense wijk Molen berg zodat 
ouderen de mogelijkheid wordt geboden zo fang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. ' 

Deelvragen 

1. Hoe ziet de profielschets van de ouderen naar leeftijd, huishoudtype, inkomen en 

mobiliteit eruit en (hoe) is deze groep te segmenteren? 

2. Welke soorten woonzorgconcepten warden heden door Wonen Zuid binnen de wijk 

Molenberg aangeboden? 

3. Welk(e) woonzorgconcept(en) is/ zijn voor deze groep wenselijk? 

4. Welke potentiele nieuwe woonzorgconcepten kunnen door Wonen Zuid aangeboden 

warden? 

Om deze doelstelling te kunnen realiseren en antwoord te geven op bijbehorende deelvragen 

is er een plan van aanpak nodig : het stappenplan. 

Stappenplan 

Het stappenplan (figuur 1.1) voor dit onderzoek is gebaseerd op het beslissingsmodel van 

Simon (1960). Deze maakt in zijn studie naar beslissingsprocessen een onderscheid naar 

drie fasen, te weten : intelligence, design en choice. 

Kort gezegd warden de volgende stappen doorlopen: 

probleemidentificatie en -formulering (Simon: intelligence) 

in het stappenplan : prob/eemidentificatie; 

formuleren alternatieve oplossingen en de analyse van deze oplossingen (Simon : design) 

in het stappenplan : literatuurstudie en secundaire data-analyse en enquete-onderzoek, 

definitieve keuze uit de alternatieve oplossingen (Simon : choice) 

in het stappenplan : strategie- vorming en conc/usie en aanbevelingen. 

s 
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Figuur 7. 7. Stappenplan 
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Werkwijze onderzoek 

Met behulp van dit stappenplan zal de werkwijze voor het onderzoek navolgend nader 

worden toegelicht. 

Gestart wordt met de probleemidentificatie, wat is het probleem en waar blijkt dit uit. Deze 

probleemidentificatie gebeurt aan de hand van een literatuurstudie. 

Vervolgens wordt aan de vraagzijde een inventarisatie gemaakt van de behoeften van 

ouderen op het gebied van wonen, zorg en dienstverlening. Uit deze inventarisatie komen de 

algemene behoeften van de ouderen naar voren . Aan de aanbodzijde worden de richtlijnen 

voor ouderenhuisvesting en de woonzorgconcepten voor ouderen bekeken. Uit deze 

component volgt het mogelijk aanbod voor ouderen. 

6 
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Met behulp van een enquete, de survey, onder de oudere huishoudens uit de Molenberg 

zullen de specifieke woon- en zorgbehoeften worden ge"inventariseerd . De vraagzijde, de 

behoeften van ouderen, wordt vergeleken met de aanbodzijde, het mogelijk aanbod. Zo 

wordt inzicht verkregen in de gewenste woonzorgconcepten van de ouderen in de wijk 

Molenberg. Hierbij zal tevens een profielschets van de ouderen worden opgesteld en worden 

bekeken of de doelgroep te segmenteren is. 

Aan de hand van de lijst met gewenste woonzorgconcepten wordt voor de wijk Molenberg 

bekeken concepten (nog) noodzakelijk zijn. Bij het maken van deze inventarisering van de 

Molenberg wordt onderscheid gemaakt tussen de huidige situatie in de Molenberg en de 

geschetste situatie in het herstructureringsplan. Het resultaat hiervan is het werkelijke 

aanbod binnen de wijk Molenberg . We weten nu welke woonzorgconcepten binnen de 

Molenberg (nog) ontbreken en dus moeten worden gerealiseerd , ofwel de noodzakelijke 

woonzorgconcepten. Vervolgens zullen de noodzakelijke woonzorgconcepten moeten 

worden getoetst aan de operationele randvoorwaarden . Zo stelt Wonen Zuid zelf 

randvoorwaarden op maar er worden ook randvoorwaarden opgelegd door de verschillende 

overheidsorganen. Er zullen hierdoor wellicht items moeten worden weggestreept welke niet 

gereal iseerd kunnen worden binnen de gestelde randvoorwaarden. Zo ontstaat er een 

volledig beeld van de verschillende mogelijkheden. 

Tot slot kunnen aan deze mogelijke woonzorgconcepten de conclusies en aanbevelingen 

worden gekoppeld. 

1.4 Conceptueel model 
Het conceptueel model geeft op schematische wijze de verbanden weer tussen de 

verschillende aspecten uit dit onderzoek. De verschillende aspecten worden door pijlen met 

elkaar verbonden. De richting van de pijl geeft de richting van het verband tussen twee 

aspecten, die in de kaders zijn vermeld, aan. Het voorlopig conceptueel model ziet er als 

volgt uit (figuur 1.2). 

Figuur 1.2. Voorlopig conceptueel model 

huidige 
woonsituatie 

woonzorg
concept(en) 

I 

- - - - .t - -

gewenste 
woonsituatie 
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Uit dit voorlopig conceptueel model blijkt dat de ontwikkeling van het / de uiteindelijke 

woonzorgconcept(en) gebeurt met 'het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen van 

ouderen' in het achterhoofd . Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat de huisvesting van 

deze doelgroep gebaseerd is op een danwel meerdere woonzorgconcept(en) met een goede 

7 



1. lnleiding oktober 2002 

afstemming tussen de huidige en gewenste woonsituatie. Zowel de huidige als de gewenste 

woonsituatie omvatten de woning, indien van toepassing het woongebouw, de woon

omgeving en de dienstverlening. 

Dit conceptueel model wordt bij het opzetten van de survey uitgewerkt tot het definitief 

conceptueel model voor dit onderzoek. 

1.5 Leeswijzer 
In hoofdstuk twee worden de demografische ontwikkelingen, van de doelgroep ouderen, in 

Nederland als totaal, provincie Limburg, gemeente Heerlen en de wijk Molenberg onder de 

loep genomen. Er wordt ingegaan op de bevolkingsontwikkeling en bevolkingsstructuur, de 

huishoudensontwikkeling en huisvestingssituatie en de ontwikkeling van de woningbehoefte. 

De vraag van de ouderen, wat betreft woning, eventueel woongebouw, woonomgeving en 

zorg- en dienstverlening , wordt besproken in het derde hoofdstuk. Er wordt hierbij 

onderscheidt gemaakt in algemene woonbehoeften, in principe geldend voor iedereen, en in 

de specifieke woonbehoeften van ouderen. Vanu it deze analyses worden de woonbehoeften 

van de ouderen ingedeeld in verschillende thema 's. 

In de vierde hoofdstuk komt het aanbod voor ouderen aan bod. De mogelijkheden van de 

woning, eventueel woongebouw, woonomgeving en zorg- en dienstverlening worden hier uit 

de doeken gedaan. De opzet van dit aanbod wordt ingedeeld aan de hand van de thema 's 

die in het vorige hoofdstuk naar voren zijn gekomen. 

De survey onder de ouderen uit de Heerlense wijk Molenberg wordt beschreven in hoofdstuk 

vijf. Allereerst wordt de ontwikkeling en opzet van het onderzoek toegelicht, wat resulteert 

in de gehouden enquete. Vervolgens wordt nog kort ingegaan op de respons en 

representativiteit van de uiteindelijk geretourneerde enqueteformulieren. 

In hoofdstuk zes worden de geretourneerde enqueteformulieren geanalyseerd. Het resultaat 

van deze analyse wordt samengevat in verschillende woon(zorg)concepten voor ouderen . 

De profielschets van de ouderen uit dit onderzoek wordt opgesteld in hoofdstuk zeven. Er 

wordt gestart met een algemene inleiding met twee algemene profielschetsen. In het 

verlengde hiervan wordt er ook van de ouderen uit de Molenberg een profielschets 

opgesteld, gebruik makend van de resultaten volgend uit de gehouden enquete. 

De situatie in de Molenberg komt in hoofdstuk acht aan bod. Zowel de huidige situatie als de 

situatie volgens het herstructureringsplan worden beschreven. Ter afsluiting wordt de 

(huidige en geplande) situatie in de Molenberg getoetst aan de woon(zorg)concepten. 

In hoofdstuk negen worden de operationele randvoorwaarden waaraan de verschillende 

woon(zorg)concepten moeten voldoen beschreven. Zowel de randvoorwaarden van 

overheidswege als die van Wonen Zuid zelf worden bekeken. Aansluitend wordt nagegaan in 

hoeverre de woon(zorg)concepten binnen deze randvoorwaarden vallen. Ook de 

mogelijkheden voor het vermarkten van de aan te bieden d iensten worden hier aangestipt . 

Tot slot van het onderzoek, naar de woon- en zorgwensen van ouderen , wordt in hoofdstuk 

t ien de conclusie beschreven en worden er aanbevelingen gedaan . 
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1.6 Resume 
De samenstelling van de Nederlandse bevolking ondergaat de laatste jaren een behoorlijke 

verandering. Demografisch gezien is de ontgroening en vergrijzing de belangrijkste trend. In 

de komende jaren zal vooral de vergrijzing doorzetten. Hierdoor nee mt binnen het stijgend 

aantal huishoudens het aandeel alleenstaanden, voornamelijk vrouwen, sterk toe. 

Het is dus niet verbazingwekkend dat de groeiende ouderenmarkt volop in de belangstelling 

staat bij overheid, bedrijfsleven en diverse instellingen en non-profit organisaties. De 

komende decennia zal de combinatie van wonen, zorg- en dienstverlening steeds 

belangrijker worden waarbij maatwerk voorop staat. 

Door deze ontwikkelingen is 'wonen en zorg' als zesde prestatieveld aan het Besluit Beheer 

Sociale Huursector (BBSH), en dus de kerntaken van woningcorporaties, toegevoegd. Een 

woningcorporatie dient hierdoor bij te dragen aan het tot stand brengen en beheren van 

huisvesting voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding behoeven. 

Probleemstelling 

'Hoe kan er, nu en in de toekomst, door Wonen Zuid op zowef woon- afs zorgniveau 

tegemoet warden gekomen aan de wensen cq. behoeften van de ouderen in de Heerlense 

wijk Mofenberg, met het oog op het zo fang mogefijk zeffstandig bfijven wonen?' 

Onder de doelgroep ouderen worden, voor dit onderzoek, de mensen verstaan met een 

leeftijd van 55 jaar en ouder. Zo ook voor oudere huishoudens, hiervan heeft de hoofd

bewoner een leeftijd van 55 jaar of ouder. Verder is als uitgangspunt genomen dat alle 

ouderen uit de Molenberg, dus huur- en koopsector, in het onderzoek worden betrokken. 

Doelstelling 

'Het ontwikkefen van (een) woonzorgconcept(en) voor de Heerlense wijk Mofenberg zodat 

ouderen de mogef ijkheid wordt geboden zo fang mogef ijk zeffstandig te bf ijven wonen.' 

De deelvragen bij de doelstelling zijn als volgt : 

1. Hoe ziet de profielschets van de ouderen naar leeftijd, huishoudtype, inkomen en 

mobiliteit eruit en (hoe) is deze groep te segmenteren? 

2. Welke soorten woonzorgconcepten worden heden door Wonen Zu id binnen de wijk 

Molenberg aangeboden? 

3. Welk(e) woonzorgconcept(en) is/ zijn voor deze groep wenselijk? 

4 . Welke potentiele nieuwe woonzorgconcepten kunnen door Wonen Zuid aangeboden 

worden? 

Om deze doelstelling te kunnen realiseren en antwoord te geven op bijbehorende deelvragen 

is er een stappenplan nodig. Kort gezegd worden de volgende stappen doorlopen: de 

probleemidentificatie en -formulering vervolgens worden de alternatieve oplossingen 

geformuleerd en volgt er een analyse van deze oplossingen en tot slot wordt de definitieve 

keuze gemaakt uit de alternatieve oplossingen. 
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2. Ouderen nu en in de toekomst oktober 2002 

2. OUDEREN NU EN IN DE TOEKOMST 

De reeds aangestipte demografische ontwikkelingen uit hoofdstuk 1, de aanleiding, warden 

in dit hoofdstuk verder en specifieker voor dit onderzoek uitgewerkt. Er wordt gestart met 

een overblik over heel Nederland waarna wordt afgedaald via Limburg en Heerlen naar het 

praktijkniveau van de wijk Molenberg. 

Plattegronden en indelingen van de verschillende gebieden zijn terug te vinden in bijlage I. 

2.1 Nederland 

Bevolkingsontwikkeling 

Op 1 januari 1999 telde Nederland 1 5, 75 miljoen inwoners. Dat is bijna een miljoen meer 

dan in 1990. Volgens de middenvariant van de CBS-bevolkingsprognose is de grens van 

16 miljoen inwoners in de loop van 2001 bereikt. Na 2001 zal de bevolking verder groeien. 

Het aantal van 17 miljoen inwoners wordt rond 2011 verwacht. Hierna zal het groeitempo 

afzwakken en wordt het aantal van 18 miljoen inwoners pas rond 2035 verwacht. Daarna zal 

de bevolking nauwelijks meer groeien (figuur 2.1 ). 

Figuur 2.1 . Bevolkingsprognose (in stuks x 1.000) 

20000 ~--------------------------------, 

- . - - . - - - -- .. - . - - . - . -
17500+------------------..,........---~·-'-· -· -· -· ----------1 

-----15000+~-------:::==----=----------------------i 

12500 +-------------------------------

10000+----...------,------.-----.-----r----~---...-------t 
1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 

--Verloop • • • • • • Prognose 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) [2001], Statline (www.cbs.nl) 

Als karakteristiek binnen deze aankomende bevolkingsgroei is te zien dat de groep ouderen 

fors zal toenemen. In het jaar 2020 wordt verwacht dat het aantal 55-plussers is verdubbeld. 

Opvallend is dat na 2020 de groep 75-plussers in een versneld tempo zal doorgroeien. Rond 

2050 wordt voor hen het hoogtepunt bereikt met bijna 2,2 miljoen personen. Op dit moment 

is het totaal aantal 55-plussers in Nederland bijna 24 procent van de totale bevolking. 

Bevolkingsstructuur 

Niet alleen de omvang maar ook de leeftijdsstructuur van de bevolking zal een sterke 

wijziging ondergaan . Ontgroening en vergrijzing. Met ontgroening wordt bedoeld dat het 
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aantal jongeren terugloopt en met vergrijzing op een toename van het aantal ouderen 6• De 

'groene' druk verandert maar weinig ten opzichte van de huidige situatie. De 'grijze druk' 

zal de komende jaren stijgen tot ruim 42 procent in 2040. De toename van de totale 

demografische druk komt dus hoofdzakelijk voor rekening van de grijze druk. 

Huishoudensontwikkeling 

Het totaal aantal huishoudens op 1 januari 2000 in Nederland bedroeg ruim 6,8 miljoen. 

Voor de huishoudensprognose kan hetzelfde gezegd warden als voor de middenvariant van 

de bevolkingsprognose. Het aantal huishoudens zal vermoedelijk stijgen tot ruim 8,3 miljoen 

rond 2040. Hierna zal het aantal huishoudens niet of nauwelijks meer toenemen. Het aantal 

huishoudens groeit nog steeds sneller dan het aantal personen, huishoudens warden kleiner. 

Voor de doelgroep ouderen voorspelt het CBS een groei met ruim een miljoen huishoudens 

in de leeftijdsklasse van 55 tot 74 jaar en een kwart miljoen huishoudens in de klasse van 

75-plus. Op 1 januari 2001 was het aantal oudere huishoudens in Nederland ruim 3,7 

miljoen 7• Dit is bijna 24 procent van de alle Nederlandse huishoudens in hetzelfde jaar. 

Omstreeks 2030 bereikt de vergrijzing haar hoogtepunt met ruim 34 procent. 

Ook de samenstelling van de huishoudens zal veranderen. Met name het aandeel 

alleenstaanden en samenwonenden zonder kinderen neemt fors toe (tabel 2.1 ). Een 

aanzienlijk deel van deze groei komt voor rekening van oudere huishoudens. Het keerpunt 

ligt ongeveer bij de leeftijd van 75 jaar. Na deze leeftijd stijgt het aantal eenpersoons

huishoudens ten opzichte van de meerpersoonshuishoudens sterk. Deze verhouding stijgt 

van ongeveer 55 procent eenpersoonshuishoudens tegen 45 procent 

meerpersoonshuishoudens tot respectievelijk 80 procent eenpersoonshuishoudens tegen 20 

procent meerpersoonshuishoudens 7• 

Tabet 2.1. Ontwikkelin van de samenstellin van de huishoudens tot 2020 

Alleenstaand 2.286 2.889 54,2 

Samenwonend met kind 2.037 2.256 19,7 

Samenwonend zonder kind 2.058 2.324 23,9 

Eenoudergezin 319 344 2,2 

Totaal 6.700 7.813 100 

Bron : VROM / ABF 

Huisvestingssituatie 

Een minderheid van de ouderen woont in een specifieke ouderenwoning. Zeker mensen die 

jonger zijn dan 75 jaar wonen vaak nog zelfstandig (tabel 2.2). 

6 In het verlengde hiervan spreekt men van de 'groene' en 'grijze' druk, samen de 'demografische druk '. De groene 

druk is de verhouding tussen het aantal jongeren (0 t / m 19 jaar) en de potentiele beroepsbevolking (alle personen 

van 20 t / m 64 jaar) . De grijze druk is de verhouding van het aantal 65-plussers en de potentiele beroepsbevolking. 
7 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) [2001], Statline (www.cbs .nl) 
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Tabel 2.2. Enke/e kenmerken van woonsituatie ouderen in verge/ijking met niet-ouderen (in procenten) 

% in specifieke ouderenwoning % in eengezinswoning % alleenstaand 

18 - 24Jaar 0,0 35,8 46,9 
25-34Jaar 0,0 60,0 29,6 
35- 44Jaar 0,0 78,0 18,9 
45-54Jaar 0, 1 81, 1 18,9 
55- 64Jaar 5,7 77,8 27,2 
65- 74Jaar 15,3 65,5 42,4 
75Jaare.o. 32,9 48,4 67,2 
Totaa/ 5,7 69,2 32,8 
Bron: DGVH / BD en CBS (1999]. 'Woningbehoeftenonderzoek 1998; kernpublicatie' 

Wat betreft de huisvestingssituatie van de huishoudens zien we dat meer dan 95 procent van 

de oudere huishoudens in een zelfstandige woning woont (tabel 2.3). Ze verlaten de woning 

pas als de gezondheid dat noodzakelijk maakt en kiezen dan bij voorkeur voor speciaal voor 

hen aangepaste woningen. Uiteraard voor zover de beschikbaarheid het toelaat. 

Tabel 2.3. Huishoudens naar /eeftijd (hoofd huishouden) en huisvestingssituatie (in procenten) 

18- 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65Jaar Totaal 

Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar e.o. 

Zelfstandige woning 65,7 93,7 98,2 97,9 97,8 95,4 95,0 
Wooneenheid 28,2 4,4 0,9 0,9 0,6 2,5 3,2 
Bewoonde andere 0,7 0,9 0,8 1,0 1,2 1,8 1 , 1 
ruimte (BAR) 

lnwonend 5,4 1,0 0,1 0,2 0,4 0,3 0,7 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 
Bron: DGVH / BD en CBS (1999], 'Woningbehoeftenonderzoek 1998; kernpub/icatie' 

In het algemeen heeft de zelfstandig wonende oudere vaker een huur- dan een koopwoning. 

Bij 39 procent van de huurwoningen is de hoofdbewoner 55 jaar of ouder (tabel 2.4). 

Tabe/ 2.4. Leeftijd hoofdbewoner van huur- en koopwoningen (in procenten) 

Koopwoning Huurwoning Totaal 

Jonger dan 25 Jaar 
25- 44Jaar 46 
45- 54Jaar 23 

55 - 64 jaar 1 5 

65 jaar e.o. 14 
Totaal 100 
Bron : Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (1994]. Jaarboek Wonen 2007; feiten en 

cijfer over het wonen in Nederland' 

Woningbehoeftenontwikkeling 

5 

40 

15 

12 

27 

100 

Om de groei van het totale aantal huishoudens op te vangen moet er tot 2010 volgens de 

Primos-prognose nog ongeveer een half miljoen woningen warden bijgebouwd. Door de 

groei van het aantal kleine huishoudens valt te verwachten dater de komende jaren meer 

vraag zal zijn naar woningen die geschikt zijn voor 1- tot 2-persoonshuishoudens. 

3 

43 

19 

14 

21 

100 
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Woningvoorraad voor ouderen 

De samenstelling van de woningvoorraad die door ouderen wordt bewoond, is in de jaren 

negentig nauwelijks gewijzigd. Twee-derde van de ouderen woont in een eengezinswoning, 

de rest woont in een flat - of etagewoning. Wei is er sprake van een lichte toename van het 

aandeel flat- / etagewoningen dat voorzien is van een lift. Ouderen boven de 75 jaar wonen 

juist minder vaak in een eengezinswoning 8. 

Omdat steeds meer ouderen kiezen voor zelfstandig wonen en niet naar een zorginstelling 

will en gaan, meet voor de komende 10 jaar rekening worden gehouden met een extra 

behoefte van 50.000 woningen 9• Het aantal ouderenwoningen is toegenomen van 1 75.000 in 

1990 tot 450.000 in 1998. Dit is nog steeds onvoldoende om het toenemende aantal 

ouderen te huisvestenio_ 

De geschiktheid van de woningvoorraad voor ouderen is te beperkt. Niet meer dan 20 

procent van de woningen is zonder traplopen bereikbaar en heeft binnen ook geen trappen. 

Terwijl het aandeel ouderen toeneemt, neemt het aandeel van dergelijke 0- trapswoningen in 

de voorraad af. Van de 5 5-plussers woont 70 procent in een woning met een trap. 

Voor het wonen betekent dit veel : circa de helft van de woningvoorraad meet rend 2010 

geschikt zijn voor ouderen. Bij een dergelijk massale omvang moeten wij dus tijdig breken 

met de traditionele opvatting dat ouderenhuisvesting een specifiek huisvestingsvraagstuk is. 

Een consequentie hiervan is dat wonen geherdefinieerd meet worden. Om zo lang mogelijk 

zelfstandig thuis te kunnen wonen, zullen ouderen zorg en dienstverlening immers 'bij de 

hand' moeten hebben. Dit kan alleen als zorg en dienstverlening ingebed worden in het 

wonen . Wonen krijgt er dus twee dimensies bij. 

2.2 Limburg 

Bevolkingsontwikkeling 

Op 1 januari 2001 telde de provincie Limburg ruim 1, 1 miljoen inwoners. Dit is een stijging 

van 29,5 procent ten opzichte van 1960. De mate van de bevolkingsstijging loopt echter 

terug. Was de stijging in 1970 ten opzichte van 1960 nog 13,2 procent in 2000 ten opzichte 

van 1 990 was deze gedaald tot 3 ,4 procent. 

Van deze 1, 1 miljoen inwoners is de verdeling over de provincie de volgende : ongeveer 43 

procent in Noord- en Midden-Limburg en ongeveer 5 7 procent in Zuid - Limburg. 

Bevolkingsstructuur 

De leeftijdsopbouw van de Limburgse bevolking komt niet geheel overeen met die van 

Nederland. Het vergrijzingsproces verloopt in Limburg sneller dan landelijk, waardoor er in 

Limburg relatief meer (hoog) bejaarden zijn. De provincie Limburg is, samen met Drenthe en 

Zeeland, een van de meest vergrijsde provincies in Nederland (zie figuur 2.2). Het 

percentage 55-plussers in Limburg was op 1 januari 2000 dik 26 procent. 

8 Sociaal Cultureel Plan bureau (SCP) [2001], 'Rapportage Ouderen 2001; Veranderingen in de leefsituatie' 
9 Aedes - magazine 18/ 2001 
10 Remkes, J.W. ; e.a. [2001], 'Nata Wonen 2000; Mensen, Wensen, Wonen ' 
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Figuur 2.2. Percentage 55-plussers per provincie 

Groningen Friesland Drenthe Overrijsel Flevoland Gelderland Utrecht N- Holland Z- Holland Zeeland N- Brabant Limburg Nederland 

Bron: Centraal Bureau voor de Stati st iek (CBS) [200 1], Statline (www.cbs.nl) 

In de periode van 1990 tot 1999 steeg het aantal 65 - plussers in Limburg met 2, l procent 

per jaar. Uit tabel 2.5 bl ij kt dat Zuid - Limburg relatief meer 65 - plussers heeft dan Noord- en 

Midden Limburg. Met name in de regio Parkstad Limburg 11 is het aandeel 65-plussers groot. 

In de toekomst zal de vergrijzing sterker toenemen in de regio 's waar nu het aantal 65 -

plussers het laagst is ; Noord- en Midden Limburg en de Westelijke Mijnstreek. 

Tabet 2.5. Bevolkingsopbouw per I Januari 2000 

Noord- en Weste/ijke Parkstao Maastricht Nederlano 
Midden Limburg Mijnstreek Limburg Merge llano (x l. 000, 

0- 14 90.993 29.218 43 .278 32.970 2.943 
15-64 336.283 114.742 181.170 146.395 10.767 
65+ 64.869 24.603 43.218 32 .852 2.152 
Totaal 492 .145 168.563 267 .666 212.217 l 5.862 
Aandee/65+ 13% 15% 16% 15% 14% 
Prognose 2030 
Aandeel 65+ 28% 29% 31 % 26% 22% 

Bron : Centraal Bureau voor de Stati stiek (CBS) (Nederland); Etil (Limburg en deelgebieden) [200 1) 

Verder blijkt uit gegevens van het CBS dat zich in de leeftijdsstructuur ook belangrijke 

ontwikkelingen voordoen. De groep van 0 tot 19 jaar is met 0,3 procent ten opzichte van 

1996 toegenomen. De potentiele beroepsbevolking, van 20 tot 54 jaar, is afgenomen met 

2,8 procent. En de groep ouderen is aanzienl ijk toegenomen met 8,2 procent. 

Huishoudensontwikkeling 

Kijken we op huishoudensniveau naar de mate van vergrijzing dan is de vergrijzingstendens 

in Limburg nog sterker dan in Nederland. Het aandeel oudere huishoudens is met 36 procent 

hoger dan 34 procent landelijk. Dit is ook zo voor hu ishoudens van 65 jaar en ouder, zij het 

minder sterk, met 22 procent in Limburg tegen 21 procent landelijk. Het aandeel 

huishoudens van 75-plus ligt met 8 procent net onder het landelijk gemiddelde van 9 

procent. Mede door het geringere aandeel huishoudens tot 35 jaar zal deze tendens in 

verhouding tot Nederland de komende jaren nog man if ester worden. 

11 Brunssum, Heerlen , Kerkrade, Landgraaf, Nuth , Onderbanken , Simpelveld , Voerendaal 
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Woningbehoeftenontwikkeling 

Veel ouderen zijn aangewezen op woningen zonder trappen, de '0- trapswoningen'. Het 

resultaat van aanpassingen op dit gebied is, dat slechts 19 procent van de Limburgse 

woningvoorraad zonder trap bereikbaar is. Zo staan er op dit moment (d .d. 2001) in Limburg 

slechts 27.660 ouderenwoningen. De komende drie jaar zijn minstens veertienduizend 

nieuwe ouderenwoningen nodig . En dat terwijl er nag geen 7.300 in aanbouw zijn. Resteert 

dus een tekort van ruim 6. 700 (tabel 2.6). Het tekort aan ouderenwoningen is vooral nijpend 

onder ouderen die het niet zo breed hebben en die aangewezen zijn op een huurwoning 12 • 

Noord- Limburg 3.690 1.490 - 2.200 

Midden-Limburg 3.070 1.410 -1.660 

Zuid-Limburg 7.260 4.390 -2.870 

Totaal 14.020 7.290 - 6.730 

Bron : Limburgs Dagblad , d.d. 23 augustus 2001 

2.3 Heerlen 

Bevolkingsontwikkeling 

Op 1 januari 2001 telde de gemeente Heerlen ruim 95.000 inwoners. Dit is in vergelijk met 

1998 'slechts' een stijging van zo'n 1.500 inwoners, een toename van ongeveer 1,6 procent. 

In de totale omvang van het aantal inwoners is de toe- danwel afname de laatste jaren 

minimaal. Het totale aantal inwoners schommelt al ruim 5 jaar rand de 95.000 13 • 

Gemeente Heerlen ligt wat betreft de vergrijzing zelfs weer boven het gemiddelde van de 

totale provincie Limburg (26%) en van Nederland (24%). Op 1 januari 2001 was het 

percentage 55-plussers in Heerlen 28 procent (tabel 2.8). Hierbij is tevens te zien dat de 

groep van 55 tot 74 jaar minimaal veranderd terwijl de groep van 75 jaar en ouder met 

gestage stappen voortschrijdt. 

55-74Jaar 

75Jaare.o. 

Totaal 55 Jaar e.o. 

19,6 

4,5 

24,4 

Bron : Gemeente Heerlen [2001]. 'Kerncijfers Heer/en 200 7' 

Bevolkingsstructuur 

20,6 

5,4 

26,0 

20,5 

6, 1 

26,6 

20,3 

7,3 

27,6 

20,5 

7,5 

28,0 

In de verhoudingen tussen de verschillende leeftijdsgroepen zijn grate toe- en afnames te 

onderscheiden (grafiek 2.1) in tegenstelling tot de bevolkingsontwikkeling in Heerlen. Er valt 

af te lezen dat de groep jongeren, van O tot 19 jaar, redelijk stabiel blijft in tegenstelling tot 

de overige groepen. De middencategorie, van 20 tot 55 wordt tot 29 jaar drastisch kleiner en 

12 H. ten Brink van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) 
13 Gemeente Heerlen [200 l], 'Kerncijfers Heer/en 200 7' 
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loopt naar mate de leeftijd stijgt weer langzaam toe . De groep ouderen , 55 jaar en ouder, 

neemt in omvang aanzienlijk toe en hiermee dus oak de vergrijzing. 

Grafiek 2.1 . lnwoners naar leeftijdsgroep en geslacht per l januari (in procenten) 

-, 

I 

I 

- 10 -8 -6 

I ~ 

I 

I - ' .... '!• .,i;,:--_jfi\. ,:,'-" 

I I 

;-·.;r·.o• ,l, '"r:· .:'r'"',,_ 

I I 

--•·,· ·r'I'"/""'' l'•· "o-'TdT 1"'Unol,'"~~r1~• 

I I 

I I 
-

I I 

7 ... 
I I 

- 4 - 2 0 

80 jaa r e.o. 

70- 79 jaar 

60-69 jaar 

50-59 jaar 

40 - 49 jaar 

3 0-39 jaa r 

2 0 - 29 jaa r 

10- 19jaa r 

0-9 jaar 

0 

mannen 1990 D ■ 2001 

Bron : Gemeente Heerlen (2001]. 'Kerncijfers Heerlen 2001 ' 
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Oak het aantal huishoudens binnen de gemeente Heerlen is in minimale mate aan 

veranderingen onderhevig. Zo verwacht Orgeon 14 tot 2030 een stijging van het totale aantal 

huishoudens van ongeveer 2. 700 ten opzichte van het jaar 2000. Het aantal oudere 

huishoudens zal tot 2030 toenemen met 6.781 , ruim 42 procent (tabel 2.9). 

Tabel 2.9. Huishoudensontwikkeling gemeente Heerlen 

Leeftijd Jaar 

hoofd huishoudens 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 
l 8 - 24 jarigen 2.051 2.129 2.180 2.235 2.141 2.108 2.004 
25 - 34 jarigen 7.893 7.019 6.617 6.780 6.948 6.901 6.736 
35 - 44 jarigen 9.234 9.277 8.574 7.637 7.133 7.189 7.316 
45 - 54 jarigen 7.784 8.409 8.971 8.948 8.307 7.382 6.838 
55 - 64 jarigen 6.035 6.839 7.666 8.123 8.634 8.645 8.079 
65 - 74 jarigen 5.791 5.703 5.748 6.594 7.343 7.694 8.130 
75 - 84 jarigen 3.799 4.173 4.174 4.169 4.335 5.106 5.649 
85 jarigen e.o. 676 757 1.059 1.113 1.146 1.142 1.224 
Totaal 43.26 44.30 44.98 45.59 45.98 46.16 45.97 

3 6 9 9 7 7 6 
Bron: Orgeon (2001] 

De belangrijkste gegevens die uit deze huishoudensprognose kunnen warden afgeleid zijn : 

huishoudens van 55 tot 64 jaar: nemen toe met 2.044 , toename van 33,9 procent ; 

huishoudens van 65 tot 74 jaar: nemen toe met 2.339, toename van 40,4 procent ; 

huishoudens van 75 tot 84 jaar: nemen toe met 1 .850, toename van 48, 7 procent ; 

huishoudens van 85 jaar en ouder: nemen toe met 548, toename van 81, 1 procent. 

14 Orgeon Nederland BV (2001] 
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2.4 Molenberg 

Bevol ki ngsontwi kkeling 

Het inwoneraantal in de Molen berg is gedurende de laatste jaren aan het schommelen. Het 

inwoneraantal van 4.747 in 1998 is gedaald tot 4.453 op 1 januari 2002 (grafiek 2.2). 

Grafiek 2.2. lnwoneraantal Molenberg per 1 januari (in stuks) 
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Bron : Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) [2001], Statline (www.cbs.nl) 
en Gemeente Heerlen [1999], 'Buurtmonitor 1998; Molenberg' 

Binnen de Molen berg is het aantal ouderen groat, er wonen in totaal 1.610 ouderen 15 . Dit 

komt uit op een percentage ouderen van 36,2. Met dik 12 procent meer ouderen steekt de 

Molenberg ver uit boven het landelijk percentage van ongeveer 24 procent. In deze wijk is 

dus op zeer grate schaal sprake van een vergrijzingsproblematiek. 

Bevolkingsstructuur 

In de verhoudingen tussen de verschillende leeftijdsgroepen zijn grate toe- en afnames te 

onderscheiden (grafiek 2.3). 

Grafiek 2.3. lnwoners naar leeftijdgroep en geslacht per 1 januari (in procenten) 
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Bron : Gemeente Heerlen [1999], 'Buurtmonitor 1998; Molenberg ' 

1 s Gemeente Heerlen per 1 januari 2002 
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Uit deze grafiek kan hetzelfde warden afgelezen als voor de situatie van de gemeente 

Heerlen (grafiek 2.1 ). Ook hier wordt de middencategorie tot 29 jaar aanzienlijk kleiner om 

bij de oudere leeftijden weer geleidelijk toe te nemen. Bij de groep ouderen is te zien dat de 

omvang serieus toeneemt. 

Vergelijken we de ontwikkelingen van de Gemeente Heerlen met die van de wijk Molenberg 

dan zien we grotendeels dezelfde trend . Voor de ontwikkelingen in de tijd, van zowel de 

groei van de bevolking als van de structuur hiervan, kan dan ook warden verondersteld dat 

deze globaal hetzelfde verloop vertonen zoals reeds bij de Gemeente Heerlen is aangeduid . 

Huisvestingssituatie 

De inwoners van de Molenberg zijn over ongeveer 2.100 woningen verdeeld (tabel 2.10). De 

woningvoorraad in de wijk Molenberg bestaat voor het overgrote deel, dik 76 procent, uit 

huurwoningen. Verder kent de Molenberg een zeer eenzijdige opbouw van de 

woningvoorraad. Het grate aandeel aan eengezinswoningen valt hierbij op, zo'n 77 procent. 

Tabet 2. I 0. Totaa/ aantal inwoners en woonadressen in de Molen berg per I Januari 200 I 

Totaa, 0-19Jaa, 20-44Jaa, 45-64Jaa, 65Jaare.o. Woon-
adressen 

Molenbergpark 1.382 223 332 345 482 593 
Dr. Nolensplein c.a. 967 182 278 235 272 464 
Dr. Schaepmanplein e.a. 2.253 544 734 683 292 1.047 
Schiffelerveld 30 9 10 11 0 1 7 
Totaal Molenberg 4.632 958 1.354 1.274 1.046 2.121 
Bron : Gemeente Heerlen [2001). 'Kerncijfers Heer/en 200 I' 

Bovendien is de huurprijs van de woningen relatief gezien laag. In vergelijk met Heerlen ligt 

de gemiddelde huurprijs bijna 11 procent lager. In Heerlen bedroeg in 1998 de gemiddelde 

huurprijs ongeveer X 318 tegen X 284 van de Molenberg 16• 

Van alle 2.121 woningen in de Molenberg zijn er, voor zover bekend, slechts 112 

ouderenwoningen, dit is maar net 5 procent. Van deze 11 2 ouderenwoningen zijn er 67 

aanleunwoningen en 45 volledig zelfstandige ouderenwoningen. 

2.5 Resume 
Als karakteristiek binnen de aankomende bevolkingsgroei is te zien dat de groep ouderen 

fors zal toenemen. In het jaar 2020 wordt verwacht dat het aantal 5 5-plussers in Nederland 

is verdubbeld . Opvallend is dat na 2020 de groep 75-plussers in een versneld tempo zal 

doorgroeien. Afdalend van heel Nederland naar de wijk Molenberg, via de provincie Limburg 

en gemeente Heerlen, neemt het percentage ouderen juist toe. Van de 24 procent in heel 

Nederland loopt deze op naar dik 36 procent in de Molenberg . In deze wijk is dus op zeer 

grate schaal sprake van een vergrijzingsproblematiek. 

16 Gemeente Heerlen [1999). 'Buurtmonitor 1998, Molenberg ' 
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Niet alleen de omvang maar ook de leeftijdsstructuur van de bevolking zal een sterke 

wijziging ondergaan . Vooral de groep ouderen speelt hierin een grote rol. Deze groep is 

reeds aanzienlijk toegenomen en deze trend zal zich de komende decennia nog gestaag 

voort blijven zetten. 

Voor het aantal oudere huishoudens is een groei geraamd van ruim een miljoen huishoudens 

in de leeftijdsklasse van 55 tot 74 jaar en een kwart miljoen in de klasse van 75-plus. Rond 

2030 bereikt de vergrijz ing in Nederland haar hoogtepunt met ruim 34 procent. Voor de 

gemeente Heerlen betreft dit hoogtepunt zelfs ruim 42 procent. 

Ook de samenstelling van de huishoudens zal veranderen. Met name het deel alleenstaanden 

en samenwonenden zonder kinderen neemt fors toe. Binnen de groep alleenstaanden komt 

een aanzienlijk deel voor rekening van oudere huishoudens. 

Nog meer dan 95 procent van de oudere huishoudens woont in een zelfstandige woning, 

hoofdzakelijk in de huursector. Zij verlaten de woning pas als de gezondheid dat 

noodzakelijk maakt en kiezen dan bij voorkeur speciaal voor hen aangepaste woningen. 

De geschiktheid van de won ingvoorraad voor ouderen is echter nog te beperkt. Binnen de 

Molenberg is maar net 5 procent van al le woningen een ouderenwoning. 
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3. VRAAG 

Nadat woningaanbieders jarenlang hebben bepaald hoe hun klanten moeten wonen zijn de 

rollen nu omgedraaid . De moderne woningcorporatie zoekt haar klant op, vraagt hoe zij wil 

wonen en gaat voor haar aan de slag. Kortom de woningcorporatie wil aan de vraag van haar 

huurders tegemoetkomen. De vraag wordt bepaald door de behoeften van de doelgroep, de 

ouderen. 

3.1 Inleiding 
(Woon)behoeften zijn moeilijk te voorspellen. Dit komt doordat mensen zich steeds minder 

laten onderscheiden in duidelijke doelgroepen met gelijke wensen. Ook de oudere 

huishoudens kunnen niet als een homogene groep warden beschouwd: de ouderen varieren 

in leef- en woonsituatie, gezondheidsbeleving, inkomensniveau, leeftijd, etc. Hierdoor zijn 

ook de behoeften van deze klantengroep voor woningcorporaties heterogeen. Om in deze 

behoeften inzicht te krijgen zal voor dit onderzoek een opsplitsing warden gemaakt in 

algemene behoeften en specifieke behoeften. Met algemene behoeften warden die behoeften 

bedoeld die, in principe, iedereen heeft ten aanzien van wonen. De specifieke behoeften zijn 

die behoeften die enkel voor ouderen gelden of voor hen zeer belangrijk zijn . 

Het is echter eerst van belang inzicht te krijgen in de 'werking' van behoeften . Welk proces 

gaat aan bepaalde behoeften vooraf of waarom heeft iedereen verschillende behoeften? Er 

zal daarom kart het concept van de behoeftenhierarchie warden besproken. 

3.2 Behoeftenhierarchie 
Er kan vanuit warden gegaan dat het gedrag van mensen gestuurd wordt door de vervulling 

van hun behoeften. Behoeften suggereren een tekort aan iets wat noodzakelijk is voor 

overleving en welzijn van de mens. 

De bekendste theorie over behoeften is ongetwijfeld die van Abraham H. Maslow (1954). 

Volgens Maslow streven alle mensen naar bevrediging van behoeften . Hij onderscheidt vijf 

groepen van behoeften welke zijn gerangschikt in een hierarchie van belangrijkheid. Deze 

vijf groepen van behoeften, geordend van het laagste naar het hoogste niveau, zijn: 
fysio/ogische behoeften, zoals eten, drinken, onderdak, slaap, etc. ; 

behoefte aan veiligheid, zoals zekerheid, orde, stabiliteit, bevrijd zijn van angst, etc. ; 

sociale behoeften, zoals liefde, affectie, acceptatie, ergens toe behoren , etc.; 

behoefte aan achting en respect, zoals succes, respect, erkenning, onafhankelijkheid en 

vrijheid, reputatie, prestige en status, etc., en; 
behoefte aan zelfverwezenlijking, door Maslow omschreven als : 'doen waar je geschikt 

voor bent'. 

De behoeftenhierarchie kan warden weergegeven in een behoeftenpiramide (figuur 3.1 ). 
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Figuur 3. l . Behoeftenpiramide Maslow (1954) 
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Het hierarchische aspect zit in het feit dat bij bevrediging van een niveau van behoeften, 

hogere behoeften naar voren komen. Bijvoorbeeld , als aan de fysiologische behoeften zijn 

voldaan , komen de behoeften aan veiligheid naar boven, enzovoort. Als behoeften bevredigd 

zijn, dan verdwijnen ze naar de achtergrond ; ze zijn dan nog slechts latent aanwezig. 

Overigens hoeft niet het hele niveau van behoeften te zijn vervuld voordat een hoger gelegen 

niveau van behoeften naar voren komt. Maslow zegt zelf dat het percentage vervulde 

behoefte per niveau afneemt naarmate men hoger in de piramide terechtkomt. 

Er is in de loop van de tijd veel kritiek van verschillende auteurs geweest op de theorie van 

Maslow. Met name de veronderstelling dat behoeften in een bepaalde volgorde worden 

geactiveerd en dat hogere behoeften pas aan bod komen wanneer lagere behoeften vervuld 

zijn , lijkt een struikelblok. 

Mede op basis van de kritiek op Maslows theorie heeft Alderfer (uit: van der Vlist, 1994) de 

theorie opn ieuw geformuleerd. Hij stelt dater drie 'basic needs' , ofwel basisbehoeften , zijn : 

'existence needs ' , 'relatedness needs' en 'growth needs'. De eerste categorie, existence 

needs, komt overeen met de fysiologische behoeften en behoefte aan veiligheid van Maslow. 

De tweede categorie , de relatedness needs , komt overeen met de sociale behoeften. En de 

derde categorie komt overeen met de behoeften aan achting en respect en de behoefte aan 

zelfverwezenlijking (figuur 3.2). 

Voor de formulering van Alderfer is meer steun gevonden, zeker ook omdat hij stelt dat 

meerdere behoeften tegelijk actief kunnen zijn. Bovendien brengt Alderfer geen volgorde 

aan waarin de behoeften zich zouden voordoen. 

Figuur 3.2. 'Basis needs ' van Alderfer 

existence needs rel a tedness needs growth needs 
(eten, drinken , beschutting , (acceptatie, ergens toe (succes , erkenning , respect, 

zekerheid, vrij van angst) behoren , affectie, liefde) status , vrij heid) 
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De theorie van Alderfer is, in vergelijk met de theorie van Maslow, zeker een goede 

verbetering. Desondanks blijken er nag een aantal bekende behoeften uit de 

onderzoeksliteratuur te ontbreken. Enkele voorbeelden hiervan zijn : 

behoefte aan macht; 

beheersing van de omgeving ; 

behoefte aan competentie; 

behoefte aan zelfbepaling; 

drang tot exploratie ; 

behoefte aan orde en regelmaat (in de omgeving) ; 

behoefte aan onzekerheidsreductie, en ; 

rechtvaardigheidsbehoeften. 

R. van der Vlist (1994) vermoedt dat aan deze behoeften een onderliggende bipolaire 

dimensie ten grondslag ligt. Deze dimensie zegt iets over de behoefte aan regulering van 

het individu met name van zijn (mogelijke) relaties met de omgeving. Hierbij valt te denken 

aan behoefte om gevaar af te wentelen, behoefte om de omgeving te beheersen of behoefte 

tot pro-actief gedrag. Deze dimensie lijkt enerzijds overlap te vertonen met Maslows 

behoefte aan veiligheid , en anderzijds met de growth needs van Alderfer. 

3.3 Algemene woonbehoeften 
De woonbehoeften van ouderen bestaan uit algemene en specifieke woonbehoeften van de 

doelgroep. De term 'algemene woonbehoeften' duidt erop dat het behoeften betreft die in 

het algemeen door ieder mens , ongeacht de leeftijd, warden gedeeld. 

Hoewel er redelijk veel onderzoek is gedaan op het gebied van (algemene) woonbehoeften 

zijn deze nag altijd moeilijk te voorspellen. Toch is in kwalitatieve termen wel wat te zeggen 

over de richting waarin de behoeften zich zullen ontwikkelen. Want de woonvraag en de 

wijze waarop burgers hun leven organiseren zullen sterk warden be·1nvloed door deels 

autonome, deels samenhangende maatschappelijke en sociaal-culturele trends, die als het 

ware het 'decor' van de woonopgave vormen. 

Zo is er in de eerste plaats de individualisering. Mensen behouden zich in toenemende mate 

het recht keuzes te maken die passen bij hun eigen persoonlijkheid . Volgzaamheid en 

traditie hebben plaatsgemaakt voor zelfontplooiing en emancipatie, eigen voorkeuren 

krijgen meer ruimte. 

Naast individualisering is de ontwikkeling van de technologie een van de meest stuwende 

krachten in de huid ige samenleving. ICT draagt ertoe bij dat de woning niet alleen als 

uitvalsbasis moet warden gezien maar meer als centrum van die activiteiten. Dit heeft 

consequenties voor de woonvraag. Men vraagt hierdoor ruimere en multifunctionele 

woningen met kwaliteit van het woonmilieu en kwaliteit en nabijheid van voorzieningen. 

Tot slot is er de vergrijzing. Aan woningen voor ouderen warden hogere en andere eisen 

gesteld dan tot op heden. Ouderen hebben bovendien een grotere behoefte aan 

voorzieningen, zowel in de woning als woonomgeving. Belangrijk hierbij is dat de woning 

levensloopbestendig moet zijn zodat ouderen er, waar nodig met gebruikmaking van zorg, 

zelfstandig kunnen blijven wonen. 
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De vier onderzoeken die bij dit onderzoek aan de orde komen zijn van Dogge (2000), Smeets 

(1999), Heijs (1992) en Breuer e.a (1992). De resultaten die hieruit volgen warden aangevuld 

met een beschrijving van de woonsituatie op basis van activiteiten door de VAC (Hilhorst, 

1997). 

3.3.1 Overzicht onderzoeken 
Dogge (2000) heeft voor zijn onderzoek verschillende theorieen naast elkaar gezet en 

vergeleken. Hij stelt dat de behoeften van een individu kunnen warden ingedeeld in negen 

verschillende thema's . Navolgend staan deze thema's vermeld met de bijbehorende 

woonbehoeften . 

gezondheid, ondersteuning bij afnemende gezondheid 

privacy, bescherming privacy 

comfort (gemakke/ijk /even), comfort (gemakkelijk leven en wonen) 

ze/fstandigheid, zelfstandig leven en wonen 

vrijheid, keuzevrijheid, flexibiliteit, ongebondenheid 

status, status 

zekerheid, betaalbaar wonen, instandhouding woongenot 

controle, controle op continu·1teit van het wonen 

voordeel, financieel voordeel 

Smeets (1999) komt op basis van het rapport 'De kwaliteit van het woonmilieu' (VRO, 1971) 

en de Woonverkenningen (VROM, 1997) tot dimensies van het wonen. Hij beschouwt de 

woonsituatie als multi - dimensioneel begrip waarin zowel fysiek-ruimtelijke als sociaal

culturele aspecten te onderscheiden zijn. De vijf dimensies waarin hij deze aspecten weet te 

vangen zijn: 

de beschuttingsdimensie, het bieden van beschutting in fysieke (onderdak) en sociaal 

psychologische zin (privacy); 

de uti/itaire dimensie, het bieden van een centrum voor het dagelijks leven, de woning 

als plek voor ondermeer ontspanning, als werkplek, restaurant en zorgcentrum; 

de omgevingsdimensie, de woning in relatie tot de buurt en wijk; 

de /iggingsdimensie, het bieden van een uitvalsbasis als knooppunt in een netwerk van 

activiteiten van de bewoners, en ; 

de statusdimensie, het uitdragen van identiteit en het zich onderscheiden van anderen. 

Bij de indeling van Smeets kan als opmerking warden geplaatst dat de indeling zich meer 

begeeft in het gebied tussen vraag en aanbod, dan specifiek de vraagzijde. Er is geen sprake 

van concrete woonbehoeften maar eerder van een indeling van verschillende functies die 

tijdens 'het wonen' kunnen warden onderscheiden. 

Heijs (1992) geeft een overzicht van de literatuur die vanuit verschillende perspectieven een 

beschrijving geven van de woonsituatie bekeken vanuit de vraag. Op basis van dit overzicht 

komt hij tot een indeling die het fysieke en psychische welzijn van wooncomfort 

karakteriseren. Bij het fysieke welzijn vormen fysiologische behoeften op basis van de 
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prikkeling van lichamelijke receptoren het uitgangspunt. Heijs benoemt de daarmee 

samenhangende onderdelen van wooncomfort zoals : 

thermische behoeften, de ervaring van de temperatuur; 

behoeften wat betreft de zintuigen zien, horen, ruiken en voe/en, zoals meer behoefte 

aan licht door slechter zien, geluids- en stankoverlast en de hardheid van materialen, en ; 

behoeften omtrent beweging, gezondheid en veiligheid, zoals lay-out van de woning , 

slipvastheid materialen en niveauverschillen. 

Bij de beschrijving van het psychische welzijn worden de (sociaal)psychologische 

woonbehoeften als basis genomen. Hierbij zijn de steeds terugkerende thema's: 

behoefte aan perceptueel comfort, de eigenschap van de woning die het mogelijk maakt 

zinvolle informatie te krijgen uit de omgeving (perceptie) , op grond waarvan een beleving 

van de omgeving tot stand komt of betekenis aan de omgeving kan worden verleend 

(o.a. gevoel van controle , keuzevrijheid, sfeer, rust en gezelligheid); 

behoefte aan interactief comfort, de wijze waarop de woning tegemoet komt aan het 

kunnen regelen van de gewenste mate en hoedanigheid van sociale interactie (o.a. 

sociale dimensie, keuzevrijheid privacy- sociaal contact, ruimte en indeling geschikt voor 

gewenste omgang met anderen, communicatie) ; 

behoefte aan facilitair comfort, de mogelijkheden die de woning biedt om verschillende 

gewenste en nodig geachte, aan het woonproces verbonden activiteiten uit te voeren 

(o.a. bevrediging van behoefte aan zelfverwerkelijking door bijvoorbeeld hobby's, 

indeling en ruimte voor vrij heid van handelen , util itaire dimensie), en ; 

behoefte aan personificatiecomfort, de mogelijkheden die de woning biedt om aan 

binnen- en buitenzijde een eigen , persoonlijk karakter aan te geven en die zodoende van 

invloed zijn op het identificatieproces en toe- eigening van de woning (o.a. het zich eigen 

kunnen maken van de woning, opbergen / tonen persoonlijke bezittingen, bevrediging 

van de behoefte aan achting in verband met status en zelfverwerkelijking, 

symboolfunctie). 

Breuer e.a. (1992) richt zijn onderzoek vooral op het exploreren van ru imtelijk-bouwkundige 

criteria voor het welbevinden van ouderen , zowel l ichamelijk als geestelijk. Hij maakt 

onderscheid in drie componenten van de sociaal-ruimtelijke omgeving , te weten : de 

gebouwde omgeving (de buurt /wijk, het woongebouw en de woning) , de sociale context 

(contacten met medebewoners, familie, vrienden , etc.) en de organisatorische context 

(normen en waarden, regelgeving, organisatorische structuur en formele contacten). 

Deze componenten dienen zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang zo goed mogelijk 

te beantwoorden aan de behoeften van de gebruikers, in het bijzonder de bewoners. Breuer 

maakt hiervoor de volgende indel ing : 

lichamelijk welbevinden, het gebouw dient ergonomisch verantwoord te zijn ontworpen 

en dient de mens te beschutten tegen hitte, regen en kou; de term zorg vertaalt zich als 

vormgeving en maatvoering met het oog op lichaamsafmetingen en krachten, 

toegankelijkheid, comfort, bedieningsgemak, veiligheid en preventie van ongevallen ; 
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sociale en organisatorische context in relatie met lichamelijk welbevinden, het tegemoet 

komen aan benodigde zorg, hierbij dient een zorgvuldig evenwicht nagestreefd te 

worden tussen wat ouderen zelf nog kunnen en willen doen en ondersteuning vanuit 

professionele zorg en mantelzorg, en ; 

geeste/ijk welbevinden, dit heeft vooral te maken met het kennen, voelen en willen ; de 

behoefte aan privacy en geborgenheid, gezelligheid, sociaal contact en het zich thuis 

voelen zijn voor het geestelijk welbevinden belangrijke elementen. 

De VAC (1997), een woonconsumentenorganisatie , gebruikt de activiteiten van bewoners om 

tot een indeling te komen van woonbehoeften. Zij gaat ervan uit dat het wonen een aantal 

basisactiviteiten omvat die zowel in de woonomgeving al in de woning moeten kunnen 

worden uitgevoerd. Het gaat om thema's als : verplaatsen , slapen, werken, studeren , spelen , 

et cetera. Of de woonomgeving, het woongebouw en de woning geschikt hiervoor zijn wordt 

bepaald aan de hand van de VAC-toetscriteria, te weten: 

bruikbaar en doelmatig, de ligging van de verschillende functies danwel ruimten ten 

opzichte van elkaar, ruimte voor activiteiten , privacy; 

toeganke/ijk, het zonder hinder gebruik kunnen maken van de woonomgeving, het 

woongebouw en de woning, dus ook voor mensen die beperkt zijn in beweging of zicht; 

veilig, de woonomgeving , het woongebouw en de woning moet fysieke-, sociale- en 

verkeersveiligheid bieden aan haar bewoners ; 

gezond en comfortabe/, een aantrekkelijke inrichting van de woonomgeving en een 

aangenaam / gezond binnenklimaat van de woning ; 

duurzaam, bij het bouwen en gebruiken van de woonomgeving, het woongebouw en de 

woning moet de schade aan het milieu zoveel mogelijk worden beperkt, en ; 

onderhoudsvriendelijk en hygienisch, bij de woonomgeving moet het straatmeubilair 

gemakkelijk gereinigd en onderhouden kunnen worden en voor de woning gebruik van 

onderhoudsvriendelijke materialen en een makkelijk te onderhouden en schoon te 

maken inrichting. 

3.3.2 Analyse algemene woonbehoeften 
Het in de vorige paragraaf gegeven overzicht van beschikbare literatuur omtrent de 

woonsituatie, bekeken vanuit de vraag , zal hier nader warden bekeken. Van de verschillende 

gegeven indelingen zal een analyse worden gemaakt. Op deze manier wordt bekeken in 

hoeverre deze literatuur voor dit onderzoek kan worden gebruikt. Hiertoe zijn deze 

indelingen naast elkaar geplaatst en met elkaar vergeleken om de overeenkomsten en 

verschillen duidelijk te maken. In tabel 3.1 is een overzicht gemaakt van de verschillende 

literatuurbronnen met bijbehorende indelingen. 

26 



"' E 
QJ 

N -5 r--. 
0 N 
0 en . gezondheid . utilitai re dimensie: N 

0 . behoeften m.b.t . gezondheid 
'- . zelfstandigheid zorgcentrum QJ N 
.0 
0 
~ ·t: . privacy . beschuttingsd imensie : . geestelijk welbevinden : 

N u 0 "' 0.. > privacy privacy 

. comfort . beschuttingsd imens ie: . therm ische behoeften . lichamel ij k welbevinden : . gezond en comfortabel : 
t'. onderdak . behoeften m.b.t . zintuigen beschutt ing / comfort gelu id-, tocht- en vochtvrij ,E ,.,; E . utilitaire dimensie : . behoeften m.b.t. beweging . bru ikbaar en doelmatig 
0 u activiteite ncentru m . facilitair comfort: . onderhoudsvriendelijk en hygienisch : . liggingsdimensie ruimte voor activiteiten gemak 

I "O . vrijheid 
-i -~ ·-· ;::: QI 

controle > .c . 
statusdimensie personificatiecomfort 

. gezond en comfortabel : . status . . 
"' aantrekkelij ke inrichting :::, 

z ,.,.; 
"' . onderhoudsvriendelijk en hygienisch : t::: E vi 

<lJ uitstraling Cl) 

~ 
Ill 
0 

~ :c . zekerheid 
Ill 

-!:: 1111:1 

~ 
Ill 

voordeel z . 
t::: Ill 

~ ::E 
C) Ill 

"O . besch uttingsd i me nsie : behoeften m.b.t . vei lighe id lichamelijk welbevinden : . veil igheid 3 . . -'=: "Qi <lJ ve iligheid woning 
:% C IQ 

.c ve iligheid g . omgevingsd imensie : ..r:::i "Qi .... > veil igheid omgeving <lJ 
E: 
t::: . utilitaire dimensie : interactief comfort . geestelijk wel bevinden: <lJ ... . 
t::: "iii u sociaal contact t::: "' ~ . fac il itair comfort: sociaal contact e ,...: ·;:; C omgevingsdimensie : 0 0 . 

sociaal contact ~ V"I u 
::i sociaal contact 
2 
~ I . utilitaire dimensie: . lichamelijk welbevinden : . toegankelijkheid 
~ 5 toegankelijkheid ::::: ] 32 toeganke lijkheid .... co . omgevingsdimensie: -s C QJ 

"' .c -~ en toegankelijkheid QJ 

~ 0 . liggingsdimensie ..... 
C) 

Cl ...: . perceptueel comfort . geestelijk welbevinden : ra .-,.; ra thuis voelen > --<lJ 
..r:::i 

,...; ~ . sociaal / organisatorisch 

. duurzaam 



3. Vraag oktober 2002 

Uit tabel 3.1 blijkt dater overeenkomsten zijn tussen de diverse literatuurbronnen. Deze 

overeenkomstige elementen zijn op dezelfde regel geplaatst. Enkele van de elementen zijn 

over meerdere regels verdeeld. De reden hiervan is dat deze elementen verscheidene 

componenten bevatten die onder meerdere thema's vallen. Zoals de beschuttingsdimensie, 

genoemd door Smeets. Enerzijds omvat deze het bieden van beschutting in fysieke zin , het 

bieden van onderdak in de zin van comfort, maar ook beschutting met het oog op veiligheid 

in en toegankelijkheid van de woning. Anderzijds biedt deze beschutting in sociaal 

psychologische zin , het bieden van privacy. 

De 'behoefte aan controle ' (Dogge) heeft betrekking op de continu'iteit van het wonen. 

Hiermee wordt onder andere bedoeld de behoefte aan zeggenschap, controle over wat er wel 

en niet gaat gebeuren . Deze behoefte komt enerzijds in het overheidsbeleid 17 en anderzijds 

bij de reguleringsbehoefte van v.d. Vlist (zie paragraaf 3.2) naar voren. 

Met de 'behoefte aan zekerheid' (instandhouding woongenot) doelt Dogge erop dat men, nu 

en in de toekomst, er vanuit mag gaan dat de huidige woonsituatie absoluut gezien gelijk 

blijft. Dat de woning bijvoorbeeld betaalbaar blijft of dater niets aan de rustige ligging 

verandert. In het kader van dit onderzoek ben ik van mening dat deze behoefte als basis 

moet dienen en niet als een (mogelijk) beperkende factor. De behoefte aan zekerheid moet 

dus als uitgangspunt warden gehanteerd, het gaat hier immers om het principe 'op maat'. 

Deze behoefte zal dan ook niet apart warden meegenomen in de verdere analyse. 

De 'behoefte aan voordeel' van Dogge betreft de behoefte aan financieel voordeel. Dit 

financieel voordeel is in de context van dit onderzoek volgens mij moeilijk te realiseren. We 

hebben hier per slot van rekening te maken met wonen en zorg 'op maat' . Het is de 

bedoeling dater gebruik wordt gemaakt van unieke pakketten, waardoor het heel moeilijk 

wordt financieel voordeel te bieden. Dit zou wel mogelijk warden bij vaste pakketten als er 

bijvoorbeeld vijftig of meer afnemers van zo'n pakket zijn . 

Het is denkbaar deze behoefte aan voordeel uit te breiden tot tijd-ru imte-geld. Het 

probleem hierbij is dat de producten en diensten van het tijd-ruimte budget voor de groep 

ouderen eerder een noodzaak dan een luxe is. Denk bijvoorbeeld aan een huishoudelijke 

hulp, boodschappendienst of een maaltijdservice. Ouderen roepen hier vaak de hulp pas van 

in als zij dit zelf niet meer kunnen klaren. Naar mijn mening is de behoefte aan voordeel 

voor dit onderzoek niet relevant en zal ook niet verder in de analyse warden opgenomen. 

Het 'perceptueel comfort' , van Heijs, en het 'geestelijk welbevinden' : thuis voelen , van 

Breuer e.a., heeft betrekking op gevoelens van sfeer, rust, gezelligheid, geborgenheid en het 

zich thu is voelen. De bevrediging van deze gevoelens volgen voor mijn gevoel uit de 

vervulling van de overige in tabel 3.2 genoemde behoeften. Zo zullen bijvoorbeeld de 

vervulling van de behoefte aan privacy (Dogge) en veiligheid (VAC) een gevoel van 

geborgenheid opwekken. En de bevrediging van het personificatiecomfort zal waarschijnlijk 

de sfeer en gezelligheid ten goede komen. De behoeften aan perceptueel comfort en het 

geestelijk welbevinden: thuis voelen zitten dus verweven in de overige behoeften . Deze 

behoeften warden dan ook niet nog eens apart in de rest van de analyse opgenomen. 

17 Remkes, JW.; e.a. [2001]. 'Nata Wonen; Mensen, Wensen, Wonen ~ hoofdstuk 5 
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De 'sociale en organisatorische context' van Breuer e.a. heeft wel invloed op het lichamelijk 

welbevinden , maar heeft enkel betrekking op de aanbodzijde. Het gaat hier namelijk over 

zorginstellingen, de overheid en de politiek. Deze sociale en organisatorische context valt 

dan ook buiten de algemene woonbehoeften en wordt bij de analyse niet verder betrokken. 

De factor 'duurzaam ' wordt enkel door de VAC aangehaald en kent geen overeenkomsten 

met de overige indelingen. De VAC verstaat onder de factor duurzaam het zo 

milieuvriendelijk mogelijk realiseren van woonomgeving en woning. Duurzaam in deze 

context heeft dus meer met de aanbodzijde dan met de vraagzijde te maken. Het hoort dan 

niet thuis bij de algemene woonbehoeften en zal in de analyse niet worden meegenomen. 

lndien genoemde factoren buiten beschouwing blijven kan er uit tabel 3.2 worden afgelezen 

dater acht thema's van algemene woonbehoeften overblijven. Alie onderwerpen op een regel 

vormen dus samen een thema. Deze acht thema's zien er dan als volgt uit : 

Thema 1: Zorg 

Behoeften met betrekking zorgondersteuning bij een afnemende gezondheid (gezondheid), 

behoefte aan zelfstandigheid, zelfstandig leven en wonen , en behoefte met betrekking tot de 

utilitaire dimensie in de vorm van het voorzien in een zorgcentrum. 

Thema 2: Privacy 

Behoeften met betrekking tot privacy (bescherming, beschutting en geestelijk welbevinden). 

Thema 3: Comfort 

Behoefte met betrekking tot comfort, behoefte aan onderdak (beschutting), behoefte aan een 

activiteitencentrum (utilitair), behoeften met betrekking tot de liggingsdimensie, thermische 

behoeften, behoeften met betrekking tot zintuigen en beweging, facilitair comfort, behoefte 

aan lichamelijk welbevinden, gezondheid en comfort, bruikbaarheid en doelmatigheid en 

onderhoudsvriendelijkheid en hygiene. 

Thema 4: Vrijheid 

Behoeften met betrekking tot vrijheid (keuzevrijheid, flexibiliteit , ongebondenheid) , 

zelfstandigheid en de behoefte aan zeggenschap (controle). 

Thema 5: Status 

Behoeften met betrekking tot status en statusdimensie, behoefte aan personalisatie van de 

woning (personificatiecomfort), behoefte aan een aantrekkelijke inrichting en behoefte aan 

uitstraling wat betreft schoon, hygienisch en goed onderhoud van woning en woonomgeving 

Thema 6: Veiligheid 

Behoeften met betrekking tot veiligheid in woning en omgeving, de sociale veiligheid en 

verkeersveiligheid en behoefte aan lichamelijk welbevinden in relatie met de veiligheid. 

Thema 7: Sociaal contact 

Behoeften met betrekking tot sociaal contact, zowel binnen de woning zelf als in de 

woonomgeving, interactief en facilitair comfort en behoefte aan geestelijk welbevinden. 
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Thema 8: Toegankelijkheid 

Behoeften met betrekking tot toegankelijk van de woning (utilitaire dimensie) en de 

omgevingsdimensie, behoefte aan lichamelijk welbevinden wat betreft de toegankelijkheid. 

Voordat met deze algemene woonbehoeften verder wordt gegaan warden eerst de specifieke 

woonbehoeften van ouderen bekeken en geanalyseerd. Deze warden vervolgens met de 

algemene woonbehoeften gecombineerd tot het totaal woonbehoeften van ouderen. 

3.4 Specifieke woonbehoeften ouderen 
Met specifieke woonbehoeften warden die behoeften bedoeld die voor de doelgroep heel 

belangrijk en feitelijk onmisbaar zijn . Op basis van beschikbare literatuur warden de 

specifieke woonbehoeften van ouderen inzichtelijk gemaakt. 

Deze specifieke woonbehoeften zijn in twee delen op te splitsen, te weten : behoeften wat 

betreft wonen en behoeften wat betreft (eventuele) zorgverlening. Deze behoeften warden 

navolgend geplaatst onder de noemer 'woonbehoeften ouderen' respectievelijk 

'zorgbehoeften ouderen ' . 

3.4.1 Woonbehoeften ouderen 
Om de woonbehoeften van ouderen overzichtelijk te houden is er een driedeling gemaakt 

met woonbehoeften betreffende: woning, woonomgeving en (woon)dienstverlening. 

Woning 

Ouderen houden zo lang mogelijk vast aan de vertrouwde woonomgeving en woning die zij, 

voordat zij 65 jaar werden , betrokken hebben (Timmermans e.a., 1997). De 75-plussers zijn 

het meest honkvast, maar een deel van hen zal wellicht door omstandigheden (vooral 

gezondheidsproblemen) toch gedwongen warden te verhuizen. Tot op heden maakt slechts 

een beperkt aandeel ouderen gebruik van speciaal voor hen bestemde woonvoorzieningen. 

De specifieke ouderenhuisvesting blijkt vooral te zijn geconcentreerd bij 75-plussers (tabel 

3.2). Er warden dus hoge eisen gesteld aan de woningvoorraad wat betreft geschiktheid voor 

bewoning door ouderen (Timmermans e.a., 1997). 

Cehee/ ze/fstandige ouderenwoning 76 80 57 67 
· Aanleunwoning 3 6 14 10 

Service flat 6 5 1 3 9 

Woonzorgcomp!ex 1 4 2 

Overi 15 8 12 12 

Bron: DGVH / BD en CBS [1999], ' Woningbehoeftenonderzoek 1998; kernpub/icatie ' 

Van de leeftijdsgroep 65 - 74 jaar woont 12 procent in een speciaal voor ouderen bestemde 

woning . Voor 75-plussers is dat al 31 procent. Bovendien kan worden opgemerkt dat de 

behoefte van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen hieruit duidelijk naar 

voren komt. Naarmate men ouder wordt neemt de behoefte aan een ouderenwoning , zeals 

30 



3. Vraag oktober 2002 

een aanleunwoning, serviceflat of woonzorgcomplex, toe. Er is dus veel behoefte aan 

won ingen die op een of andere manier zijn toegesneden op ouderen : beter bereikbaar, 

voldoende vrije doorgang, geen of minimale niveauverschillen, geen trappen in huis , alle 

primaire ru imten 18 op hetzelfde niveau, een alarmbel et cetera. Dit heeft gevolgen voor 

potentiele verhuisstromen . 

Verhuisgedrag van ouderen 

De neiging om te verhuizen van mensen neemt in het algemeen af met de leeftijd, om pas 

weer toe te nemen rond het zeventigste levensjaar. Vanaf het zeventigste levensjaar neemt 

de interesse om te verhuizen wel toe , maar door gebrek aan passend woningaanbod en door 

een sterke binding met de omgeving waarin men woont , warden die gedachten over 

verhuizen vaak niet in daden omgezet. 

Zo 'n 61 procent van alle 55-plussers verhuist vanuit een eengezinswon ing, 39 procent 

vanuit een ander type woning . De meeste ouderen die vanuit een eengezinswoning 

verhuizen, willen naar een ouderenwoning verhuizen (tabel 3.3). Uit het WBO 1998 kwam 

naar voren dat als ouderen willen verhu izen , zij vaker een appartement zoeken dan een 

grondgebonden woning. Het aantal kamers mag wat minder zijn , een grate woonkamer 

wordt echter zeer op prijs gesteld, evenals een kamer voor hobby of loges. 

Tabet 3.3. Gewenste verhuizing van ouderen naar aard woning 

Woonvorm % 

Van eengezinswoning naar: 
eengezinswoning 6 
flat-/ etagewoning l l 
ouderenwoning 26 
aanleun/ service/ wozoco 14 
intramuraal 4 

Van een flat-/ etagewoning naar: 
eengezins-/ flat-/ etagewoning 8 
ouderenwoning 8 
aanleun/ service/ wozoco 9 
intramuraal 4 

Van een ouderenwoning naar: 
ouderenwoning 3 
aanleun/ service/ wozoco 2 
intramuraal 2 

Overige 3 
Bron: TNO en Sen mar Consultancy BV (2001). 'Senioren & Wonen; 

Met succes inspelen op de woonbehoeften van 50-p/ussers ' 

18 Entree, woonkamer, keuken , hoofdslaapkamer en sanitaire ruimte . 
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De beslissing om te verhuizen, de gewenste locatie van de nieuwe woning en het woningtype 

waar de interesse naar uitgaat, kunnen van veel factoren afhangen: 

Veranderingen in samenstelling van het huishouden. Het ontstaan van het 'empty nest', 

wanneer het laatste kind de woning verlaat, kan men meer interesse tonen in een woning 

met minder slaapkamers. 

Verandering in bestedingsruimte. Zoals een erfenis , of de verkoop van de koopwoning 

waarvan de hypotheek (vrijwel) geheel is afgelost en naar een huurwoning verhuizen. 

Veranderingen in gezondheid. Bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen niet langer 

meer in een eengezinswoning met twee verdiepingen kunnen wonen. 

Verandering in werksituatie. Het beeindigen van de loopbaan kan voor ouderen een 

moment zijn om naar een woning in een andere regio uit te kijken aangezien men niet 

meer in de buurt van het werk hoeft te wonen. 

Hoewel er een duidelijke relatie bestaat tussen deze vier factoren en leeftijd, moet de leeftijd 

van de consument niet te veel als uitgangspunt genomen worden in het beleid. lndividuele 

wensen en persoonlijke situatie zijn belangrijker dan de exacte leeftijd van iemand. Toch is 

het zinvol om te kijken naar levensfasen van mensen. Een indeling die vaak wordt gebruikt is 

die van de 'derde' en 'vierde levensfase '. De derde levensfase is (ongeveer) de fase tussen 5 5 

en 74 jaar, waarin doorgaans het laatste kind het huis verlaat en mensen stoppen met 

werken. Wanneer deze derde levensfase exact begint is natuurlijk voor iedereen anders. De 

derde levensfase eindigt waar de vierde levensfase begint : het optreden van chronische 

gezondheidsproblemen of het wegvallen van de partner, in Nederland rond de 75 jaar. 

In de derde levensfase gaan veel mensen hun woonsituatie analyseren en testen op 

levensloopbestendigheid. De een blijft wonen en past waar nodig de woning aan, de ander 

beoordeelt de huidige woonsituatie als onvoldoende en verhuist in de derde levensfase naar 

een andere woonvorm of omgeving. In de derde levensfase is nog geen sterke samenhang 

tussen wonen en zorg. Wei kan de aan- c.q. afwezigheid van bepaalde vormen van service 

een reden zijn om te blijven of te verhuizen . Rond het 75ste jaar, in de vierde levensfase, 

doen zich bij veel mensen opnieuw veranderingen voor in de levensloop: lichamelijke en 

geestelijke veranderingen, partner die wegvalt, sociaal netwerk dat verandert doordat 

vrienden en kennissen komen te overlijden. Deze veranderingen kunnen aanleiding zijn te 

verhuizen naar een nieuwe woning of om de bestaande woning aan te passen. 

Voor (mogelijk) gewenste aanpassingen in de woning is er door Wonen Zuid een 

klanttevredenheidsonderzoek onder haar klanten uit de regio Parkstad 19 gehouden. Hierin is 

gevraagd welke aanpassingen men aan de woning nodig achtte om zelfstandig in de woning 

te kunnen blijven wonen. Hierop is als volgt gereageerd : 

handgrepen op toilet/ in douche (34 procent); 

aangepaste / verhoogde toiletpot (31 procent) en een zitje in de douche (23 procent) ; 

intercom met tv-circuit (12 procent) ; 

automatische deuropener (l O procent) ; 

lift in gebouw (20 procent), en ; 

rolstoeltoegankelijk (9 procent). 

19 Gerritsen , J. (2000), 'Wat de k/ant vraagt ' 
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Woonomgeving 

Twee zaken die in belangrijke mate het woongenot van ouderen bepalen zijn de 

woonomgeving en het onderhouden van sociale contacten . De nabijheid van een 

ontmoetingsplek, bijvoorbeeld een klein buurtpark, is voor de sociale contacten onder 

ouderen heel belangrijk. Ouderen zijn vaak bang om in een isolement te raken doordat men 

er bijvoorbeeld alleen voor komt te staan of de mobiliteit niet meer optimaal is. Men kan 

door een ontmoetingsplek de sociale contacten bijhouden. Wat betreft de woonomgeving in 

het algemeen blijken vooral rust, de nabijheid van natuur en groenvoorzieningen, een 

vriendelijk en veilig sociaal klimaat en de nabijheid van winkels en voorzieningen de 

belangrijkste gemeenschappelijke criteria te zijn. 

Veel ouderen wonen het liefst in een wat betreft leeftijd gemeleerde wijk, maar wel met 

voldoende leeftijdsgenoten. Het contact met buren en een beetje sociale controle is 

belangrijk voor een veilig gevoel op straat. Bovendien hebben ouderen een duidelijke 

voorkeur voor het blijven wonen in de vertrouwde omgeving. 

Voor de voorzieningen in de woonomgeving is in een klanttevredenheidsonderzoek van 

Wonen Zuid regio Parkstad20 gevraagd wat de ouderen een redelijke loopafstand tot winkels 

vinden. Men kon kiezen uit respectievelijk een afstand van O tot 100, 100 tot 250, 250 tot 

500 meter of 'maakt niet uit'. 

Opvallend is dat bijna 3 van de 10 oudere huishoudens een afstand grater dan 500 meter 

nag acceptabel vinden. Hierbij is echter wel een groat verschil in leeftijd. Zo is voor bijna 40 

procent van de jongere, mobiele ouderen (5 5-64 jaar)21 een afstand van meer dan 500 meter 

acceptabel. Bij oudere, mobiele ouderen (65-74 jaar) is dit al gedaald tot 28 procent. Bij 

minder-mobiele ouderen (75-plus) is het percentage verder gedaald tot 17 procent. 

Voor de totale categorie ouderen is naar voren gekomen dat voor 30 procent geen maximale 

afstand bestaat, voor 27 procent is een afstand van 500 meter het maximum, voor 24 

procent ligt het maximum bij 2 50 meter en voor 20 procent is 100 meter de uiterste grens. 

Tot slot blijkt uit verschillende onderzoeken dat ouderen vooral hoge eisen hebben wat 

betreft voorzieningen in de omgeving van hun woning. Er komt naar voren dat de gewenste 

voorzieningen vooral de supermarkt, het postkantoor / bank, een halte voor openbaar 

vervoer, de huisarts en de apotheek blijken te zijn . De belangrijkheid van deze aspecten ligt 

tussen de 80 en 95 procent. Oak de nabijheid van groenvoorzieningen, een 

ontmoetingsplek, een drogist en fysiotherapeut komen nag sterk naar voren. Hierbij ligt de 

belangrijkheid tussen de 45 en 60 procent. 

(Woon)dienstverlening 

Voor een deel van de ouderen is alleen een passende woning niet voldoende. Door een 

afname van validiteit en zelfredzaamheid hebben zij behoefte aan extra dienstverlening in en 

rand de woning. 

Het betreft voor dit onderzoek zowel dienstverlening op het gebied van het wonen zelf als 

op het gebied van zorgverlening die men, nu of in de toekomst, nodig heeft om zelfstandig 

20 Gerritsen , J. [2000], 'Wat de klant vraagt' 
21 N.B. deze segmentatie van de ouderen is overgenomen uit het klanttevredenheidsonderzoek. 
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te kunnen blijven wonen. Woningcorporaties leveren woondiensten, dat wil zeggen service 

die nauw verbonden is met het wonen. Zorgdiensten zijn allerlei vormen van zorg in de 

ruime betekenis die gericht zijn op persoonlijke verzorging. 

Volgens Vogelezang (1993) is het verkeerd om diensten als producten te typeren. Volgens 

hem moeten diensten warden gezien als een sociaal proces. Diensten hebben namelijk 

enkele specifieke kenmerken die producten niet hebben, zoals het ontastbaar zijn, niet uit 

voorraad leverbaar of de vergankelijkheid van de dienst. 

Wanneer men de theorie van Vogelezang inpast in de situatie van woningcorporaties dan kan 

men woningcorporaties als volledig dienstverlenende organisaties beschouwen. Zij biedt dus 

in hoofdzaak een dienst aan, namelijk huisvesting, en daarmee samenhangend 

beschutting/ bescherming, privacy, een activiteitencentrum, een uitvalsbasis, een trefpunt 

en dergelijke in de vorm van een woning. Vogelezang onderscheidt drie type diensten. 

Kerndienst 

Dit is het aanbod van de meest primaire vorm van dienstverlener aan klant. Ze wordt 

uitgedrukt door het basisbegrip van wat de organisatie in hoofdzaak te bieden heeft. De 

kerndienst van een woningcorporatie is het verhuren van woningen. Dit kan echter niet los 

warden gezien van het eventuele woongebouw en de woonomgeving. 

Hulpdiensten 

Dit zijn alle diensten die aan de (potentiele) klant warden aangeboden voorafgaand aan de 

kerndienst en zonder welke de kerndienst weinig kans tot slagen heeft. Hulpdiensten 

kunnen zijn : voorlichting, onderzoek, een intakegesprek en dergelijke. 

Bij woningcorporaties zijn de hulpdiensten alle activiteiten en diensten zonder welke het 

verhuurproces niet kan slagen of die wettelijk verplicht zijn gesteld in het BBSH. 

Steundiensten 

Dit zijn diensten die de kerndienst aantrekkelijker maken voor de klant om het 

dienstenpakket af te (gaan) nemen. Deze diensten zijn niet noodzakelijk om de kerndienst of 

de hulpdiensten te kunnen realiseren. Met steundiensten vergroot de organisatie haar 

concurrentiepositie of toegankelijkheid voor een gekozen doelgroep. 

Bekijken we de probleemstelling voor dit onderzoek dan is te zien dat er voor dit onderzoek 

alleen gewerkt wordt met 'extra' dienstverlening. Deze zogenoemde extra dienstverlening 

wordt door Vogelezang betiteld als steundiensten. Voor dit onderzoek hebben de termen 

diensten en dienstverlening dan ook betrekking op deze steundiensten. Woningcorporaties 

kunnen woon(steun)diensten verlenen aan huurders en eigenaar-bewoners, voor zover ze 

aansluiten op de normale taken van de woningcorporaties. 

De exacte behoefte aan dienstverlening onder ouderen is niet aan te geven omdat deze 

behoeften nauwelijks warden ge"inventariseerd. Uit een beperkte hoeveelheid literatuur is wel 

op kleine schaal iets te vinden waarvan men verwacht dat ouderen, gezien hun gezondheid 

en leefomstandigheden, behoefte aan hebben. Toetsing aan de werkelijkheid hiervan in als 

nihil te beschouwen. In tabel 3.4 warden deze verwachte behoeften opgesomd. 
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Tabet 3.4. Verwachte behoefte aan (woon)dienstverlening 

Mogelijke (woon)dienstverlening 

boodschappenservice 

• maaltijdservice 

ouderenvervoer 

klussendienst 

huishoudelijke hulp 

Bron : diverse 

textielverzorging (wassen en strijken) 

onderhoudscontract 

kapper aan huis 

pedicure aan huis 

De Algemene Bond voor Ouderen (ANBO) heeft in 2001 onder 50- plussers een enquete 

gehouden wat betreft zorg- en dienstverlen ing. De meeste respondenten vonden in het 

huidige aanbod hulp in de huishouding en de dagelijkse verzorging, verpleging en 

nachtverzorging het belangrijkst. Hierna worden de maaltijdservice, klussen in en om het 

huis en de vervoersservice als het meest onmisbaar geacht voor het ze lfstandig wonen. 

Bovendien bleek dater een grote behoefte is aan een informatiepunt, zodat meer zicht is op 

het aanbod. Via dit informatiepunt zou advies op maat aangeboden moeten worden. 

3.4.2 Zorgbehoeften ouderen 
Anders dan bij onderzoek naar woonbehoeften van ouderen is tot voor kort nauwelijks 

onderzoek gedaan naar de voorkeuren van ouderen over zorg- en dienstverlening. Deze zijn 

dan ook nog grotendeels onbekend terrein en speelden lange tijd nauwelijks een rol bij het 

bepalen van het aanbod. Dat heeft onder meer te maken met het aanbodgerichte karakter 

van de zorgsector dat lang heeft bestaan en slechts langzaam verandert in een meer op de 

vraag gericht sector met het opkomende 'zorg op maat'-principe. 

Hoewel de Nederlandse bevolking steeds ouder wordt, wil dat nag niet zeggen dat de 

zorgbehoefte explosief stijgt. Zorgbehoefte hangt af van een aantal persoonskenmerken : 

leeftijd ; 

sekse ; 

opleidingsniveau . 

Zo zal naar mate de leeftijd toeneemt ook de zorgbehoefte toenemen. Bij welke leeftijd zich 

een verandering in de zorgbehoefte voordoet is bij iedereen verschillend. Maar ook de sekse 

heeft hier invloed op. Dit heeft vooral betrekking op de huishoudelijke verrichtingen. De 

zorgbehoefte heeft ook samenhang met het opleidingsniveau. In het algemeen kan worden 

gezegd dat de gezondheid van hogeropgeleiden hoger is dan van lager opgeleiden. 

Zorgbehoevende ouderen 

De belastbaarheid van ouderen kan worden uitgedrukt met behulp van twee maten: de 

ADL-validiteit (algemene dagelijkse levensverrichtingen) en de HDL-validiteit (huishoudelijke 

dagelijkse levensverrichtingen). Het eerste begrip slaat op het vermogen om de persoonlijke 

verzorging zoals eten en drinken, zich wassen, gaan zitten en opstaan, in en uit bed 

stappen, aan- en uitkleden, schoenen aantrekken en dergelijke, zonder hulp van anderen uit 

te voeren. De mate van ADL-validiteit blijkt zeer nauw samen te hangen met de leeftijd. In 

de leeftijdsgroep 55 tot 64 jaar kan bijna 90 procent van ouderen zonder moeite alle 

dagelijkse handelingen verrichten. Bij de groep van 75 tot 84 jaar is dit al gedaald tot een 
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percentage van 70. Bij de leeftijdscategorie van 85 jaar en ouder is dit afgenomen tot 40 

procent22 . Naarmate de ADL- validiteit afneemt, neemt de behoefte aan zorg - en / of 

dienstverlening toe. 

Huishoudelijke validiteit is zowel leeftijd - als seksegebonden. Hierbij gaat het om 

bezigheden zoals het dagelijks boodschappen kunnen doen, warme maaltijd klaarmaken , 

bed verschonen, de was doen, licht huishoudelijk werk (stof afnemen, afwassen), zwaar 

huishoudelijk werk (dweilen en ramen wassen), kleine reparaties en klussen in en bij huis en 

dergelijke. Vrouwen in de leeftijd van 55 tot 59 jaar zeggen het vaakst dat zij huishoudelijke 

activiteiten zonder moeite kunnen doen. Daarna neemt dat percentage met het ouder 

worden geleidelijk af. De huishoudelijke validiteit van mannen vanaf 55 jaar is vergelijkbaar 

met die van vrouwen in de leeftijd van 70 tot 74 jaar. Over het algemeen genomen blijven de 

vaardigheden in vergelijk met de persoonlijke verzorging het minst lang behouden. Kan in 

de leeftijdscategorie (mannen en vrouwen samen) van 5 5 tot 64 jaar nog 80 procent de 

huishoudelijke taken zonder moeite, in de categorie van 75 tot 84 jaar is dit nog slechts een 

krappe 50 procent. Bij de leeftijd van 85 jaar en ouder is het zelf drastisch gedaald tot nog 

slechts 20 procent22 • 

De huishoudelijke validiteit is niet alleen persoonsgebonden maar mede afhankelijk van de 

woning en de woonomgeving. Het bedieningsgemak en bewerkelijkheid van de woning en de 

afstand tot de winkels spelen daarin een belangrijke rol. 

Belemmeringen in de mobiliteit vormen een onderdeel van zowel de AOL- als de 

HDL-validiteit. Het is echter niet per definitie zo dat als met problemen heeft met de AOL- of 

HDL- verrichtingen dat men tevens belemmeringen in de mobiliteit heeft. Deze 

mobiliteitsbelemmeringen hebben betrekking op het zich verplaatsen, zoals trappen lopen, 

de woning in en uit gaan en zich binnen en buiten de woning kunnen verplaatsen. Ook de 

mobiliteit is voor een belangrijke mate afhankelijk van de leeftijd. In de leeftijdscategorie 55 

tot 64 jaar kan nog 85 procent zich zonder problemen voortbewegen . Dit percentage loopt 

naar mate de leeftijd oploopt mee op. Bij een leeftijd van 85 jaar en ouder kan 25 procent 

zich nog zonder problemen voortbewegen 22 • 

Het merendeel van de ouderen kan zichzelf echter nog goed redden. Maar niet iedereen is 

even vitaal. Zoals gezien ontstaat een toenemende behoefte aan combinaties van huisvesting 

met zorg- en dienstverleningsproducten, zoals boodschappen doen, huishoudelijk werk, 

koken en wassen naarmate de leeftijd stijgt. De meeste problemen ondervindt men met het 

doen van boodschappen en het bereiden van de warme maaltijd maar ook het doen van de 

dagelijkse boodschappen wordt aanzienlijk moeilijker (tabel 3.5 en figuur 3.3) . 

22 Sociaal Cultureel Plan bureau (SCP) (2001), 'Rapportage ouderen 200 I ; Verandering in de leefsituatie ' 
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Tabet 3.5. Hulpbehoefte van ouderen naar /eeftijd (in procenten) 

SS- 64 Jaar 6S- 74 Jaar 7S Jaar en ouder Totaal SS Jaar en 

ouder 

Dagelijkse boodschappen 18,7 18,3 41 , 1 
Klaarmaken warme maaltijd 22,8 26,3 35,8 
Wassen 3,6 5,2 19,6 
Licht huishoudelijk werk 13,2 11,l 26 , l 
Aan- en uitkleden 5,7 7,3 18, l 
Bron : DGVH / BD en CBS (1999]. 'Woningbehoeftenonderzoek 1998; kernpublicatie' 

Figuur 3. 3. Hulpbehoeften van ouderen naar /eeftijd (in procenten) 

dagelijkse boodschappen klaarmaken warme 

maaltijd 

wassen licht hu ishoudelijk werk aan- en uitkleden 

■ 55 - 64jaar 0 65 - 74jaar 0 7 5 jaar en ouder 

Bron : DGVH / BD en CBS [1999]. ' Woningbehoeftenonderzoek 1998; kernpub/icatie' 

In het klanttevredenheidsonderzoek van Wonen Zuid regio Parkstad23 is gevraagd welke 

vorm van zorgverlening men nodig achtte om zelfstandig in de woning te kunnen blijven 

wonen. Hieruit bleek dat ouderen aan de volgende vijf punten veel behoefte hebben: 

alarmeringssysteem in de woning (54 procent) ; 

thuiszorg (53 procent); 

sociale contacten kunnen onderhouden (34 procent) ; 

thuiszorg en verpleging (21 procent); 

maaltijdservice (18 procent), en ; 

vrijwilligersbezoek (12 procent). 

23,7 
26,9 

7,8 
15,4 

9,1 

De grootste behoefte gaat uit naar een stukje zekerheid mocht er iets aan de hand zijn, het 

alarmeringssysteem, aangevuld met een deel thuiszorg. Bovendien wordt het hebben van 

sociale contacten hoog gewaardeerd , men wil niet in een isolement terechtkomen. 

Aanvullend is gekeken hoeveel ouderen hulp in de huishouding hebben danwel wensen. 

Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt ook het aantal ouderen toe dat hulp in de huishouding 

ontvangt. Van alle ouderen krijgt 30 procent hulp in de huishouding waarvan : 

55 tot 64 jaar, 8 procent; 

65 tot 74 jaar, 31 procent, en; 

75 jaar en ouder, zo'n 62 procent. 

De vraag naar hulp in de huishouding is echter groter dan het aandeel dat nu wordt 

aangeboden. Hiervan is in tabel (tabel 3.6) een overzicht gegeven. 

23 Gerritsen, J. (2000]. 'Wat de klant vraagt' 
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thuiszorg 
thuiszorg en verp!eging 

vrijwi 1/ige rsbe zoe k 
Bron : Gerritsen , J. [2000], 'Wat de klant vraagt' 
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Hierbij dient echter wel te warden opgemerkt dat deze marktpotentie enkel betrekking heeft 

op wat men zou willen. Er is niet gevraagd naar wat men (financieel) zou kunnen. 

Dit kan tot slot nag warden aangevuld met gegevens van het CBS met betrekking op externe 

dienstverlening van verzorgingshuizen (tabel 3. 7). Hieruit komt naar voren dat het gebruik 

van diverse voorzien ingen toeneemt. Toch maakt oak in 1999 slechts een beperkt aandeel 

van de 65-plussers hiervan gebruik. 

T.b/3 7. A bd • b k t a· tv I . • • • h · 7990 7999 

Verzorgingshuizen met vorm Cebruik van deze vorm van dienstverlening 
van dienstverlening (in %) (in aantal personen en in aandeel van 65-plussers) 

1990 1995 1999 1990 1995 1999 

Kortdurende opnamen 76 87 88 13.990 (0,7%) 20.869 (1 ,0%) 28.102 (1 ,3%) 

Dagverzorging/ 
-opvanq 36 53 47 11.756 (0,6%) 1 5.930 (0,8%) 20.754 (1,0%) 

Nachtverzorging/ 
-oovang 18 18 10 526 (0,02%) 553 (0,03%) 1.568 (0,07%) 

Maa/tiidverstrekkina 81 75 72 36.545 (1 ,9%) 48.432 (2 ,4%) 57.532 (2,7%) 

Aansluiting op 
alarmsysteem 58 66 70 52.581 (2 ,7%) 59.389 (2,9%) 66.901 (3 ,1%) 

Totaal aantal 
verzorgingshuizen 
resp. qebruikers 1.575 1.425 1.366 115.398 (6,1 %) 145.173 (7,2%) 174.857 (8,2%) 

Bron : Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) [2002], Statl ine (www.cbs .nl) 

Om aan alle behoeften , volgend uit de lichamelijke en psychische problemen , te kunnen 

voldoen moet met veel factoren rekening warden gehouden. Er moet aandacht warden 

geschonken aan de woning , maar oak woonomgeving en dienstverlening vormen belangrijke 

elementen. 

3.4.3 Analyse specifieke woonbehoeften ouderen 
Uit de besproken literatuur uit voorgaande paragraaf kunnen specifieke woonbehoeften van 

ouderen warden herleid. Bij de analyse van de algemene woonbehoeften zijn er acht thema's 

onderscheiden. Deze indeling wordt oak bij de analyse van de specifieke woonbehoeften 

aangehouden zodat er koppeling aan de algemene woonbehoeften wordt gerealiseerd. Bij 

deze analyse wordt tevens de in deze paragraaf gebruikte indeling overgenomen, namelijk 

woonbehoeften , metals onderverdeling: woning, woonomgeving en (woon)dienstverlening, 

en zorgbehoeften . Het resultaat van de analyse is in tabel 3.8 weergegeven. 
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• alle genoemde behoeften dragen bij 

aan de zelfstandigheid 

• geen trappen in huis: comfort 

• alle primaire ruimten op 1 niveau 

• handgrepen in douche / toilet 

• aangepast toilet 

• zitje in douche 

• automatische deuropener 

• lift in gebouw 

. . . . 
geen of mini male niveauverschillen 

geen trappen in huis: veiligheid 

alarm be I 

intercom met tv- circuit 

goede (rolstoel)-toegankelijkheid 

zo lang mogelijk in de vertrouwde 

woning blijven 

behoefte aan ruimte (grote 

woonkamer, kamer voor loges) 

behoefte aan ouderenwoning 

• alle genoemde behoeften dragen bij • zorgverlening: dagelijkse 

aan de zelfstandigheid verzorging, verpleging en 
nachtverzorging 

• rust 

• huishoudelijke hulp : 

ondersteuning 

• alle genoemde behoeften dragen 

bij aan de zelfstandigheid 

• nabijheid natuur en • kapper aan huis 

groenvoorzien inge n onderhoud scontract 

• nabijheid Winkels en voorzieningen · • textielverzorging 

• nabijheid ontmoetingsplek : comfort • een informatiepunt 

• vriendelijk en veilig sociaal klimaat 

• sociale veiligheid 

verkeersveilig heid 

• onderhouden sociale contacten 

• nabijheid ontmoetingsplek: sociale 

contacten 

• goede bereikbaarheid / 

toegankelijkheid 

• blijven wonen in de vertrouwde 

omgeving 

• huishoudelijke hulp: comfort 

• supermarkt, postkantoor / bank, bushalte , huisarts , apotheek, et cetera 

• thuiszorg 

• verpleging 

• vrijwilligersbezoek: ondersteuning 

• ADL-behoeften 

• HDL-behoeften : ondersteuning 

alle genoemde behoeften dragen bij 

aan de zelfstandigheid 

• maaltijdservice 

• HDL- behoeften : comfort 

• veiligheid 

• alarmeringssysteem in woning 

• sociale contacten onderhouden 

• vrijwilligersbezoek: sociaal contact 
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Zoals ook bij de algemene woonbehoeften geldt dat enkele elementen over meerdere regels 

2ijn verdeeld doordat 2ij diverse componenten bevatten. Als voorbeeld kan de behoefte aan 

'geen trappen in de woning' warden aangehaald. De2e behoefte heeft ener2ijds een comfort

en ander2ijds een veiligheidsbehoefte in 2ich opgesloten. Zo hoeven de ouderen geen trap 

op / af tussen de verschillende woonfuncties en lopen 2ij geen gevaar van de trap te vallen. 

Uit de analyse blijkt dat de thema's die bij de specifieke woonbehoeften van ouderen naar 

voren komen grotendeels met die van de algemene behoeften overeen komen, 2odat de 

voorheen gebruikte 'thema-indeling' gehandhaafd blijft. Er 2ijn echter nog wel enkele 

opmerkingen bij te plaatsen en laatste aanpassingen te doen. 

Het thema 'vrijheid', bij de specifieke woonbehoeften niet apart genoemd, heeft betrekking 

op de flexibiliteit , keu2evrijheid, ongebondenheid, 2elfstandigheid en meer 2eggenschap. 

Omdat de maatschappij steeds individualistiser wordt, wordt het steeds moeilijker mensen te 

verdelen in duidelijke groepen met gelijke wensen. Hierdoor is het nood2akelijk producten 

en diensten op maat te maken. Maar ook specifiek in relatie met ouderen wordt over 'op 

maat' gesproken. Zij moeten de mogelijkheid hebben om 2elf te bepalen hoe of wat 2ij 

willen, ofwel 2eggenschap krijgen. Men moet 2elf kunnen beslissen in hoeverre men 

2elfstandig wil leven en wonen. 

Omdat het principe 'op maat', en dus vrijheid / 2elfstandigheid, niet als mogelijkheid moet 

warden ge2ien maar als leidraad wordt dit thema niet apart meegenomen. Vrijheid en 

2elfstandigheid moeten naar mijn idee niet als behoefte warden beschouwd, maar als 

uitgangspunt dienen bij de ontwikkeling van producten en diensten. 

Hoewel de 'behoefte aan status' bij de specifieke woonbehoeften niet naar voren is gekomen 

wil ik de2e niet wegcijferen. ledereen heeft in mijn ogen een bepaalde behoefte aan status. 

Bij een woningcorporatie is het echter 20 dat de bewoners slechts een minimale invloed 

hierop hebben. In de2e minimale hoeveelheid invloed (2eggenschap) tracht men verandering 

te brengen. Door het (overheids)streven naar meer 2eggenschap voor bewoners 2al de 

behoefte aan status waarschijnlijk sterker naar voren komen dan voorheen. Vandaar dat de 

behoefte aan status verder wordt opgenomen. 

In de behoeften die onder 'algemeen' 2ijn ingedeeld wordt voor2ien als er aan de behoeften 

uit andere thema's wordt voldaan . Denk aan de behoefte om 20 lang mogelijk in de eigen 

vertrouwde woning te blijven wonen. Als de woning bijvoorbeeld wordt voor2ien van een 

aangepast toilet, handgrepen in douche/ toilet, een alarmeringssysteem en er hulp bij ADL

en HDL-behoeften mogelijk is, is het mogelijk in de eigen woning te blijven wonen tot het 

moment dater geen andere oplossing meer is. Doordat er in de2e 'algemene' behoeften 

wordt voor2ien, mits de andere behoeften warden bevredigd, wordt dit niet als apart thema 

meegenomen . Het gevolg van de behoeftebevrediging van de verschillende thema's is de 

bevrediging van de2e 'algemene' behoeften. 

De2e opmerkingen in ogenschouw nemende blijven er 2even thema's over welke in het 

onder2oek warden opgenomen. De2e 2even thema's 2ijn: 
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Thema 1: Zorg 

Behoeften met betrekking tot zelfstandigheid, behoefte aan zorgverlening, ondersteuning bij 

huishoudelijke bezigheden, thuiszorg, verpleging en vrijwilligersbezoek en ADL-behoeften. 

Thema 2: Privacy 

Behoefte met betrekking tot de mogelijkheid je terug te trekken, behoefte aan rust. 

Thema 3: Comfort 

Behoefte met betrekking tot het makkelijk kunnen wonen (geen trappen, handgrepen, 

aangepast toilet, automatische deuropener), behoefte aan nabijheid van groenvoorzieningen, 

winkels, voorzieningen en een ontmoetingsplek, behoefte aan hulp in de huishouding 

(onderhoudscontract, textielverzorging), behoefte aan een informatiepunt, behoefte aan een 

maaltijdservice en HDL-behoeften. 

Thema 4: Status 

Hiervan wordt bij de specifieke woonbehoeften niet uitdrukkelijk aangeduid dat hier op een 

bepaalde manier behoefte aan is. 

Thema 5: Veiligheid 

Behoefte met betrekking tot veiligheid in het algemeen, behoefte aan geen of minimale 

niveauverschillen, geen trappen, een alarmbel (alarmeringssysteem) en een intercom met tv

circuit, behoefte aan sociale veiligheid en verkeersveiligheid. 

Thema 6: Sociaal contact 

Behoefte met betrekking tot het onderhouden van de sociale contacten, behoefte aan de 

nabijheid van een ontmoetingsplek en vrijwilligersbezoek voor het sociale contact. 

Thema 7: Toegankelijkheid 

Behoeften met betrekking tot een goede bereikbaarheid / toegankelijkheid en specifiek een 

behoefte aan een goede (rolstoel-)toegankelijkheid. 

Zoals bij de literatuur van de behoeftenhierarchie (paragraaf 3.2) naar voren komt kunnen de 

behoeften van de mens warden ingedeeld in verschillende categorieen. Deze zeven thema's 

(behoeften) warden volgens de indeling van Alderfer ingedeeld. De motivatie hiervoor is dat 

de 'needs' van Alderfer zowel de behoeften van Maslow als die van v.d. Ylist omvat. Zo 

komen de existence needs van Alderfer overeen met de fysiologische behoeften en behoefte 

aan veiligheid van Maslow en omvatten een gedeelte van de behoefte aan regulering van v.d. 

Ylist . Zijn relatedness needs komen overeen met Maslows behoefte aan sociale veiligheid. En 

de growth needs komen overeen met de behoefte aan achting en respect en de behoefte aan 

zelfverwezenlijking van Maslow en omvatten verder het andere deel van de behoefte aan 

regulering van v.d. Ylist. 

Bij de algemene woonbehoeften is al aangeduid dat de woondimensies van Smeets niet 

zozeer behoeften beschrijven als wel het gebied tussen vraag en aanbod. Het 'wonen' op 

zich wordt beschreven aan de hand van diverse functies. Waaruit diverse woonbehoeften 

voortvloeien en ingevuld / bevredigd warden . Ook bleek de indeling in woondimensies veel 

overlappende functies te hebben met de andere genoemde indelingen. 
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Omdat de woondimensies feitelijk alle thema's, en dus behoeften, omvatten warden deze 

gebruikt als link tussen vraag en aanbod. Vanuit deze woondimensies zullen de 

woonbehoeften aan de hand van genoemde thema's warden weergegeven, in combinatie met 

de indeling van de behoeften van de mens volgens de theorie van Alderfer. 

Aan de ene kant wordt het 'wonen' vertegenwoordigd door de woondimensies van Smeets en 

aan de andere kant warden hieraan de woonbehoeften gekoppeld. Dit gebeurt met behulp 

van verbindingslijnen welke het verband aangeven tussen deze woondimensies en de 

woonbehoeften waarin zij kunnen voorzien. Deze verbanden volgen uit de relaties de bij de 

analyse van d~ algemene en specifieke woonbehoeften reeds zijn gelegd en besproken in 

paragraaf 3.3 .2 respectievelijk 3.4.3. In figuur 3.4 (volgende pagina) zijn deze relaties zijn 

weergegeven. 
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Figuur 3.4. Woondimensies gekoppeld aan de verschillende woonbehoeften 
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3.5 Resume 
(Woon)behoeften zijn moeilijk te voorspellen. Dit komt doordat (oudere) mensen zich steeds 

minder laten onderscheiden in duidelijke doelgroepen met gelijke wensen. Om in deze 

behoeften toch inzicht te krijgen is voor dit onderzoek een opsplitsing worden gemaakt in 

algemene woonbehoeften en specifieke woonbehoeften. 

Algemene woonbehoeften 

De term 'algemene woonbehoeften' duidt erop dat het behoeften betreft die in het algemeen 

door ieder mens, ongeacht de leeftijd, worden gedeeld. Voor de samenstelling van de 

algemene woonbehoeften zijn vier onderzoeken naast elkaar gezet, elk met een ander 

standpunt, en geanalyseerd. Uit deze analyse zijn acht thema's van algemene 

woonbehoeften naar voren gekomen. Deze zijn : zorg, privacy, comfort, vrijheid, status, 

vei/igheid, sociaal contact en toegankelijkheid. 

Specifieke woonbehoeften 

Specifieke woonbehoeften zijn de behoeften die voor de doelgroep heel belangrijk en 

feitelijk onmisbaar zijn. Deze zijn op basis van een literatuurstudie inzichtelijk gemaakt. 

Woonbehoeften ouderen 

Ouderen geven aan dat zij zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen in de vertrouwde 

woning en woonomgeving. Naarmate men ouder wordt neemt de behoefte aan een 

ouderenwoning, zeals een aanleunwoning , serviceflat of woonzorgcomplex, uitgevoerd als 

etagewoning echter toe. Het aantal kamers mag wel wat minder zijn, een grote woonkamer 

wordt echter zeer op prijs gesteld , evenals een kamer voor hobby of loges. 

Voor het onderhouden van de sociale contacten is de nabijheid van een ontmoetingsplek, 

bijvoorbeeld een buurtpark, essentieel. Voor de woonomgeving blijken de nabijheid van een 

supermarkt, postkantoor / bank, halte voor openbaar vervoer, huisarts en apotheek de 

belangrijkste criteria te zijn. 

Voor een deel van de ouderen is alleen een passende woning niet voldoende. Door afname 

van validiteit en zelfredzaamheid hebben zij behoefte aan extra dienstverlening. Het inzicht 

hierin is echter minimaal. Op kleine schaal is wel iets te zeggen over de verwachte behoeften 

van ouderen , gezien hun gezondheid en leefomstandigheden. Zo kunnen zij bijvoorbeeld 

behoefte hebben aan een maaltijdservice, klussendienst en huishoudelijke hulp. 

Zorgbehoeften ouderen 

Met betrekking tot de zorgbehoeften zijn er uitspraken te doen over de belastbaarheid van 

ouderen. Deze kan worden uitgedrukt met behulp van de ADL-validiteit en de HDL-validiteit. 

De mate van ADL-validiteit, zeals eten en drinken , zich wassen en aan - en uitkleden, blijkt 

zeer nauw samen te hangen met de leeftijd. Met het toenemen van de leeftijd is er meer hulp 

nodig bij het verrichten van de dagelijkse handelingen. De HDL-validiteit, zeals de warme 

maaltijd klaarmaken, boodschappen doen en huishoudelijk werk, is zowel leeftijd- als 

seksegebonden . De HDL-validiteit van mannen vanaf 55 jaar is vergelijkbaar met die van 

vrouwen van 70 tot 74 jaar. De HDL-validiteit is tevens afhankelijk van het bed ieningsgemak 
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en de bewerkelijkheid van de woning en de afstand tot de winkels in de woonomgeving . 

Belemmeringen in de mobiliteit vormen een onderdeel van zowel de ADL- als de HDL

validiteit . Ook de mobiliteit is voor een belangrijke mate afhankelijk van de leeftijd. 

Uit de analyse van deze literatuur, gekoppeld aan de thema's van de algemene 

woonbehoeften , zijn zeven specifieke woonbehoeften van ouderen herleid. Deze thema's 

zijn : zorg, privacy, comfort, status, veiligheid, sociaal contact en toeganke/ijkheid. 
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4. AANBOD 

In dit hoofdstuk wordt de aanbodzijde op het gebied van ouderenhuisvesting en verzorging 

onder de loep genomen. Hierbij wordt uitgegaan van de onderzochte literatuur. Het aanbod 

zal warden behandeld aan de hand van drie thema's, namelijk: woning , woonomgeving en 

dienstverlening. Bij de diverse onderdelen warden overzichten gegeven van reeds bestaande 

producten danwel diensten. Het betreft echter geen allesomvattende overzichten. Na 

afronding van elk onderdeel wordt een kart resume gegeven, uitgaande van de thema's 

zorg, privacy, comfort, status, veiligheid, sociaal contact en toegankelijkheid, waarin wordt 

aangegeven hoe er een bijdrage kan warden geleverd aan de bevrediging van de behoeften. 

4.1 Woning 
Voor de groeiende groep ouderen is het zonder ondersteuning moeilijk of zelfs onmogelijk 

om zelfstandig te wonen. De beschikbaarheid van aangepaste ouderenhuisvesting is hierbij 

van groat belang. Zoals reeds is gebleken is er een significant tekort aan huisvesting voor 

ouderen . Om deze druk op de ouderenmarkt goed het hoofd te kunnen bieden is er op het 

niveau van de huisvesting drie mogelijkheden : 

herverdeling van de woningen (ouderen in de voor hen geschikte woningen) ; 

nieuwe woningen voor ouderen bouwen, of; 

bestaande woningen geschikt maken voor ouderen. 

Deze drie mogelijkheden zijn nodig maar minstens zo belangrijk is de nabijheid van 

voorzieningen en beschikbaarheid van allerlei diensten. 

Over ouderenhuisvesting en bijbehorende zorgverlening is reeds veel onderzocht en 

gerealiseerd. Er is hierbij verschil te maken tussen richtlijnen voor het geschikt maken van 

woningen voor ouderen en woonzorgconcepten voor ouderen. In deze paragraaf wordt op 

beide thema's ingegaan. Er warden bekeken welke richtlijnen en woonzorgconcepten reeds 

voorhanden zijn. Deze zullen in een latere fase van het onderzoek weer naar voren komen 

en warden toegepast. 

4.1.1 Richtlijnen ouderenhuisvesting 
Er zijn zowel specifieke richtlijnen voor ouderen ontwikkeld als algemene richtlijnen die oak 

zeer goed op ouderenhuisvesting zijn toe te passen. Deze richtlijnen hebben over het 

algemeen betrekking op de woning, het woongebouw en de directe woonomgeving . De 

volgende richtlijnen zijn op dit moment voorhanden : 

Woonkeur; 

opplussen ; 

ruimte voor san itair; 

Politiekeurmerk Veilig Wonen®. 

Onderstaand warden deze richtlijnen kart toegelicht. Voor uitgebreidere informatie over de 

inhoud van deze richtlijnen zie bijlage II. 

47 



4. Aanbod oktober 2002 

WoonKeur 

WoonKeur is samengesteld uit de eisen van de vier meest bekende eisenpakketten voor 

nieuwbouw: het Seniorenlabel (opgeheven), het Politiekeurmerk Veilig Wonen® voor 

Nieuwbouw, de VAC-Kwaliteitswijzer en het Handboek voor Toegankelijkheid. 

WoonKeur bestaat uit een verplicht basispakket dat eisen omvat betreffende de directe 

woonomgeving, het woongebouw en de woning. Daarnaast zijn er drie pluspakketten 

ontwikkeld : veiligheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. 

Opplussen 

Het opplussen richt zich op het verbeteren van bestaande woningen en woongebouwen 

zodat ouderen en mensen met een lichte functiestoornis (woonhandicap) kunnen wonen in 

een toegankelijk, bruikbaar en veilig huis. 

Het eisenpakket Opplussen is onderverdeeld in twee pakketten: pakket 1 richt zich op de 

woonomgeving en in pakket 2 staat de woning zelf centraal. De vereiste aanpassingen zijn 

gericht op valprevent ie en op het beter bruikbaar maken van de woning . 

Ruimte voor sanitair 

In 'ruimte voor sanitair ' warden eisen uit pakketten als het voormalige Sen iorenlabel, 

aanpasbaar bouwen , het Handboek voor Toegankelijkheid en het Oppluslabel, aangevuld 

met eisen en wensen die betrekking hebben op installatietechniek en comfort. 

Politiekeurmerk Veilig Wonen® 

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen ® is een keurmerk voor woningen, complexen en wijken die 

voldoen aan een voorgeschreven eisenpakket rand sociale veiligheid, leefbaarheid, inbraak

en brandpreventie. 

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen ® bestaat uit twee keurmerken : 

Politiekeurmerk Veilig Wonen ® Nieuwbouw 

Politiekeurmerk Veilig Wonen ® Bestaande Bouw, opgesplitst in: certificaat veil ige woning, 

certificaat veilig gebouw en certificaat veilige omgeving 

Resume richtlijnen ouderenhuisvesting 
In tabel 4. 1 is schematisch weergegeven welke richtlijnen voor ouderenhuisvesting kunnen 

bijdragen aan de bevrediging van een behoefte vertaald naar de zeven thema 's van 

woonbehoeften . Een positieve invloed van een richtlijn op een thema wordt aangegeven met 

een groen vlak. Is er geen sprake be·invloeding dan blijft het vlak leeg (geel). 

Tabet 4 1 Richtli"nen ouderenhuisvestin k • • •• Id d e en thema ' nbehoeften 

Zorg Privacy Comfort Status Veiligheid Sociaal Toeganke/tjkheid 

contact 

Woonkeur 

Ooo/ussen 

Ruimte voor 

sanitair 

Po/itiekeurmerk 

veilig wonen 
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4.1.2 Woonzorgconcepten 
Ook de woonzorgconcepten kennen al een rijke geschiedenis. Onderstaand een opsomming 

van woonzorgconcepten die worden toegepast: 

.• all-living concept 

woongroep 

meergeneratiewoning 

aanpasbaar / levensloopbestendig bouwen 

woonzorgzone 

woonzorgcomplex (wozoco) 

aanleunwoning 

serviceflat 

verzorgings- / bejaardenhuis 

verpleeghuis 

inleunwoning 

ouderen- / seniorenwoning 

focuswoning 

beschermd wonen 

Er kan hierbij onderscheid worden gemaakt in de mate van geconcentreerd gelegen 

huisvesting en in intensiviteit van (eventueel) te ontvangen zorgverlening. Dit is terug te 

vinden in de indeling van Breuer (1992), figuur 4.1. 

Figuur 4. I. Wonen en zorgverlening 
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24-uurs aanbod geintegreerd 

Bron : Breuer, G.S. ; e.a. [1992], ' 'Nieuwe woonzorgvoorzieningen voor ouderen; Documentatie en beknopte evaluatie 
van 7 (semi-) intramurale projecten' 

De huidige ontwikkelingen in de ouderenhuisvesting kunnen worden samengevat als een 

verschuiving van rechtsboven naar linksonder in dit schema. Oorzaken hiervan zijn onder 

andere het substitutiebeleid, een nauwere samenwerking tussen zorginstellingen, een meer 

functiegerichte aanpak en grotere aandacht voor een oudervriendelijke woning en 

woonomgeving. 
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Op basis van Breuers indeling zal naar mogelijke woonzorgconcepten warden gekeken. Dit 

zal zich beperken tot een korte toelichting. Voor uitgebreidere beschrijving zie bijlage II. 

Verspreid wonen en incidentele zorgverlening 

Hieronder wordt de eigen woning beschouwd waarbij men de mogel ijkheid heeft tot het 

verzoek op zorgverlening (incidenteel) mocht dit noodzakelijk zijn. Is er intensievere 

zorgverlening noodzakelijk dan stroomt men door naar een ander niveau van hu isvesting . 

Ouderen- / seniorenwoning 
Ouderen- of seniorenwoningen zijn woningen die speciaal voor oudere huishoudens 

bestemd zijn en voldoen aan de wensen van deze huishoudens gezien de toegankelijkheid, 

ligging, woonomgeving, omvang en indeling. 

Aanpasbaar/ levens/oopbestendig bouwen 
Bij aanpasbaar bouwen kunnen wijzigingen in de plattegrond van de woning relat ief 

eenvoudig warden doorgevoerd. Hierdoor kan aan veranderende woonwensen, door een 

veranderde gezondheid, tegemoet warden gekomen. 

Meergeneratiewoningen 
Bij een meergeneratiewoning is sprake van een dubbele woning waar bijvoorbeeld hulp

behoevende ouderen met kinderen kunnen wonen, of ouders met hun gehandicapte kind. De 

twee woningen hebben elk hun eigen voordeur, maar staan wel met elkaar in verbinding. 

Geclusterd wonen met regelmatige/ bijbehorende zorgverlening 

Hier betreft het groepen woningen, al dan niet fysiek verbonden met de bijbehorende 

zorgverlener, welke geschikt zijn voor ouderen. Zorgverlening is mogelijk op aanvraag. 

All-living concept 
Hierbij wordt gekeken naar een samenhangend huisvestings- en voorzieningenniveau op 

een bepaalde geografische schaal : wijk, stadsdeel of regio. Het wijksteunpunt, zorg- of 

dienstencentrum vormt hierin het logistieke knooppunt. Er is op een centrale plek een breed 

pakket van woon-, welzijn- en zorgdiensten aanwezig waarbij de oudere centraal staat. 

Woonzorgzone 
Bij de woonzorgzone raken wonen , zorg en welzijn elkaar. Door een combinatie van 

voorzieningen , zorg- en dienstverlening en een beschut woonmilieu ontstaat een wijk die 

aantrekkelijk is voor mensen die extra zorg en veiligheid nodig hebben . 

Het all-living concept en de woonzorgzone zijn geen woningen op zich maar een 

verzameling van wonen, voorzieningen, zorg- en dienstverlening. Zij vormen een gebied 

waar deze elementen elkaar aanvullen. Op deze manier ontstaat voor ouderen, en andere 

mensen die extra zorg behoeven, een ideale mogelijkheid om zo lang mogelijk zelfstandig te 

kunnen blijven wonen. 

50 



4. Aanbod oktober 2002 

Croepswonen 

Bij dit concept24 staat het bij elkaar wonen van ouderen in een woning centraal. Een 

voorbeeld van groepswonen is het Abbeyfieldhuis, dat de bewoners een eigen woonruimte, 

gemeenschappelijke voorzieningen en een inwonende begeleid(st)er biedt. In de woning zijn 

voorzieningen voor ouderen aanwezig. Belangrijke punten van dit concept zijn : de aandacht 

voor sociale aspecten, het krijgen van (mantel)zorg en sociale veiligheid. 

Aanleunwoning 

Een zelfstandige ouderenwoning in de directe omgeving van een verzorgingstehuis, soms 

hiermee verbonden door een gang. Op de voorzieningen van dit verzorgingshuis kan men 

een beroep doen. 

lnleunwoning 

Een woning die geschikt is voor zelfstandige bewoning door ouderen, inpandig gesitueerd in 

een verzorgingstehuis. 

Serviceflat 

Een flatwoning waarin, naast zelfstandige huisvesting, extra diensten worden geboden zoals 

huismeester, alarmering en soms ook de mogelijkheid om gedurende een bepaalde tijd 

verzorgd te worden. 

Focuswoning 

Een Focuswoning, officieel ADL-clusterwoning, maakt deel uit van een project (cluster) van 

12 tot 1 5 ADL-woningen en ADL- eenheid (hulppost). Het gaat om standaard aangepaste 

huurwoningen die eigendom zijn van een woningcorporatie. De woningen zijn verspreid 

gebouwd in een gewone woonwijk. 

Beschermd wonen 

Wooninc. 25 biedt het concept 'Beschermd Wonen'. Dit stelt ouderen in staat zo lang mogelijk 

zelfstandig te blijven wonen. De woonruimte heeft alle woonfuncties op gelijk niveau met 

daarnaast diverse (zorg)ondersteunende voorzieningen . 

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid blijven voorop staan. De ouderen bepalen zelf de inhoud 

van de woon-, service- en zorgconcepten. Hierbij is maatwerk een van de mogelijkheden. 

Geconcentreerd wonen met 24-uurs zorgverlening 

Bij deze vorm van wonen met zorg liggen de woongelegenheden in een gebouw bij elkaar en 

is de zorgverlening 24-uur aanwezig . 

Woonzorgcomplex (wozoco) 

Woonzorgcomplexen lijken sterk op verzorgingshuizen, maar hebben wat minder 

zorgvoorzieningen. De voorzieningen bestaan vaak uit een recreatieruimte, en een 

spreekkamer voor huisarts, fysiotherapeut en thuiszorg. 

24 James , T. en Kornalijnslijper, N. [1994], 'Ouderenhuisvesting; lnitiatieven van ouderen ' 
25 Stichting Woon inc. is een beheerder en ontwikkelaar van onroerend goed en de Woningbouwvereniging Beter 

Wonen Patrimonium. 

51 



4 . Aanbod oktober 2002 

Verpleeghuis 
Een instelling waar voor kortere of langere duur verzorging, verpleging, geneeskundig 

onderzoek en behandeling, alsmede paramedische hulp warden aangeboden aan hen voor 

wie de dagelijkse zorg van een specialist niet (meer) nodig is en thuis geen adequate 

verzorging kunnen krijgen26_ 

Verzorgings-/ bejaardenhuis 
Verblijfplaats voor ouderen die niet meer in staat zijn om zelfstandig te wonen, maar die nag 

niet zo hulpbehoevend zijn dat verpleging nodig is26. Verzorgings- / bejaardenhuizen bieden 

meer dan een verpleeghuis, ruimte voor een zelfstandige woon- en leefsituatie. 

Gebaseerd op de gemaakte indeling door Breuer (1992) kan een vernieuwde indeling warden 

gemaakt (figuur 4.2). De woonvormen en concepten die bovenstaand zijn vermeld en niet in 

de indeling van Breuer zijn verwerkt warden hieraan toegevoegd . De toegevoegde 

woonvormen zijn hierin geel gemaakt en de woonzorgconcepten groen. 

Figuur 4.2. De combinatie van wonen en zorgverlening 

gecon

centreerd 

C 
(I/ 

C 

0 

3: 

woonzorg-

centrum 

I service plus 

I serviceflat woongroepen 

van ouderen aanleun-

I beschermd woningen 
wonen 

geclusterde 

verzorgings- verpleeg-

huis huis 

focuswoning 

I inleun-

woningen 

senioren- woonzorgzone en all-living concept 
woningen 

eigen woning, particuliere 

wel / niet 
meergene-

thuiszorg alarmlijn verpleging 

aangepast 
ratiewoning 

aan huis 
verspreid 

incidenteel op aanvraag 
zorgverlening 

24-uurs aanbod geintegreerd 

Bron : Breuer e.a., 1992; aangepast 

Het onderdeel dat een niet valt onder te brengen onder de richtlijnen voor huisvesting van 

ouderen of de woonzorgconcepten maar wel een belangrijke component is, is de 'domotica'. 

'Domotica is de integratie van technologie en diensten binnen de woning, met het doe! 
betere kwaliteit van wonen van de bewoner te bevorderen door middel van meer en betere 
vei/igheid, comfort, communicatie en technisch beheer27.' 

Door domotica zal de woning behalve een uitvalsbasis voor activiteiten, in toenemende mate 

het centrum van die activiteiten zelf zijn. ICT- toepassingen maken het mogelijk allerlei 

activiteiten te verrichten waarvoor je vroeger de deur uit moest, zoals telewerken, tele-

26 Breuer, G.S.; e.a. [1992). 'Nieuwe woonzorgvoorzieningen voor ouderen; Documentatie en beknopte eva/uatie van 

7 (semi-) intramurale projecten ' 
27 Stichting Smart Homes [2001) (www.smart-homes .nl) 
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educatie, teleshoppen, telebankieren, teleontspanning en wereldwijde communicatie. 

Domotica maakt ook zorg op afstand mogelijk, en dus het !anger zelfstandig wonen van 

ouderen en zorgbehoevenden. De combinatie van wonen en zorg wordt makkelijker 

gemaakt. Het belang van domotica voor ouderen ligt in het ondersteunen van de 

zelfstandigheid en onafhankelijkheid en het verstrekken van zorg indien nodig. 

Resume woonzorgconcepten 
Woonzorgconcepten omvatten alle zeven thema 's van woonbehoeften van ouderen. Het is 

echter zo dat ouderen niet zo zeer behoefte aan een bepaald type woonzorgconcept hebben, 

vaak ook omdat men het bestaan ervan niet weet, als wel aan de voorzieningen die deze 

woonzorgconcepten met zich mee brengen en tegemoet wordt gekomen aan hun behoeften. 

De vertaling van woonbehoeften naar een woonzorgconcept wordt dus door de aanbieder 

hiervan gemaakt. 

De woonzorgconcepten kunnen warden aangevuld met domotica om nog beter in behoeften 

te kunnen voorz ien . Domotica voorziet in de behoefte aan zorg , comfort , veiligheid en 

sociaal contact. 

4.2 Woonomgeving 
De geschiktheid van de woonomgeving voor oudere bewoners wordt vooral bepaald door de 

veiligheid (leefklimaat), de aanwezigheid en bereikbaarheid van voorzieningen, de 

afwezigheid van obstakels en de verkeersveiligheid. Door een gebrek hieraan kan de 

woonomgeving een belemmering gaan vormen voor de zelfredzaamheid van de ouderen. 

De aspecten van de woonomgeving zullen volgens de zeven onderstaande aspecten nader 

warden beschreven. Dit gebeurt aan de hand van een korte probleembeschrijving en 

mogelijke oplossingsrichtingen. 

Ligging van de woning 

De ligging van de woning danwel de afstand tot de belangrijkste voorzieningen van groat 

belang. Met de teruglopende mobiliteit van ouderen wordt die afstand des te belangrijker. 

Om de situatie van een bestaande wijk goed in beeld te brengen of om geschikte locaties 

voor bewoning door ouderen te ontdekken kan de methodiek van woonvriendelijke of 

woonvoorkeurszones toegepast warden. De methode gaat uit van aanvaardbare 

loopafstanden tot de primaire voorzieningen. Hiertoe warden in ieder geval winkels met 

dagelijkse goederen (supermarkt) en een halte van het openbaar vervoer gerekend. Als 

secundaire voorzieningen kunnen postkantoor, arts/ apotheek, park, bibliotheek, 

verzorgingspunt en dergelijke warden aangemerkt. 

De te gebruiken afstanden zijn in principe tot drie maten te herleiden : 

200 a 250 meter tot een halte van het openbaar vervoer; 

400 a 500 meter tot een winkel voor dagelijkse behoeften , zoals supermarkt, bakker, 

slager, groenteman, kruidenier, et cetera ; 

800 meter tot wijkvoorzieningen, zoals brievenbus , glasbak, postkantoor/ bank et cetera 

Nuancering ten aanzien van leeftijdscategorie hierbij is belangrijk. De mobiliteit verschilt en 

daarmee de gewenste woonsituatie dan wel aanvaardbare afstand tot voorzieningen. 
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Ook kan worden opgemerkt dat ouderen zelf te grote concentraties van ouderen, 

bijvoorbeeld een hele wijk, afwijzen. Men woont het liefst in een wat betreft leeftijdsopbouw 

gemeleerde wijk. 

Ruimtelijke obstakels 

Op hogere leeftijd kan de validiteit afnemen. Men wordt dan zeer gevoelig voor allerlei 

obstakels, barrieres en weersinvloeden dus vergt de inrichting van openbare ruimten veel 

aandacht. Routes en toegangen moeten zo veel mogelijk gevrijwaard worden van obstakels. 

In rich ting 

Voorkom losliggende tegels, putjes en kuilen, deze kunnen aanleiding zijn tot struikelen. 

Ook een te groot afschot in bestratingen wordt bij ouderen met slijtage van gewrichten 

(knieen, heupen) soms als hinderlijk ervaren. In winkelcentra en -straten moet de 

wandelstrook zal minimaal 2 meter breed zijn. Er Mogen dus geen rekken en reclameborden 

binnen deze 2 meter staan die de (oudere) voetganger hinderen. Buiten deze winkelstraten is 

een vrij loopruimte van minimaal 1,50 meter breedte gewenst. Minimaliseer bovendien 

ruimtelijke obstakels op voetpaden, zoals verkeersborden, lantaarnpalen en bomen. 

Barrieres 

Er dient aandacht te worden besteed aan de inrichting van oversteekplaatsen en kruispunten. 

Deze mogen niet te complex zijn ; het moet volkomen helder zijn waar en wanneer men 

veilig kan oversteken. Door op alle hoeken verlaagde trottoirbanden van voldoende breedte 

(ongeveer 1,50 meter) toe te passen kunnen rolstoelgebruikers, mensen met kinderwagens, 

boodschappenkarretjes of rollator zonder problemen oversteken. 

Beschutting en comfort 

Ouderen stellen veel prijs op beschutting en comfort. Waar mogelijk kan worden overwogen 

overkappingen toe te passen. Denk hierbij aan winkels en haltes voor openbaar vervoer. 

Wandelroutes zouden moeten worden voorzien van rustpunten. 

Berei kbaarheid 

Met het ouder worden neemt de mobiliteit af, omdat het zich verplaatsen moeizamer wordt. 

De straal waarbinnen de verplaatsingen worden afgelegd worden kleiner. Veel ouderen !open 

en fietsen naar de plaats van bestemming. Maar ook het openbaar vervoer en de eigen auto 

blijken een belangrijk vervoermiddel te zijn. 

Langzaam verkeer 

Om de bereikbaarheid van voorzieningen voor ouderen te verbeteren is een zo fijnmazig net 

van fiets- en looproutes gewenst. Routes tussen concentraties van ouderenwoningen en 

nabij gelegen voorzieningen vragen extra aandacht van sociale- en verkeersveiligheid, 

aantrekkelijkheid en het vermijden van obstakels en barrieres. 

Openbaar vervoer 

Uit het oogpunt van ouderen is op wijkniveau een zo fijnmazig mogelijk lijnennet gewenst. 

Het is voor ouderen belangrijk, dat ze niet al te ver hoeven te !open naar een halte. Tevens is 
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belangrijk dat ze niet lang hoeven te wachten. Daarom is de frequentie waarmee gereden 

wordt van belang . Overstappen naar de belangrijkste reisdoelen van ouderen (centrum, 

ziekenhuis, etc.) dienen voorkomen te warden. 

De maximale loopafstand tot de halte is voor ouderen van 1 50 tot 200 meter. Bij de 

voorzieningen (winkels, bibliotheek) moeten de haltes voor de deur liggen. 

Autoverkeer 

Het autobezit ender ouderen neemt toe waardoor het zinvol kan zijn een hogere 

parkeernorm voor woonvormen voor ouderen te gebruiken , zodat de auto dicht bij de 

woning kan worden geparkeerd. Hierbij zal ook aandacht moeten worden geschonken aan 

parkeergelegenheid bij voorzieningen en de loopafstand tot (eventuele) betaalautomaten. 

Verkeersveiligheid 

Ouderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. De belangrijkste problemen voor 

de verschillende verkeerssoorten zijn : 

auto's 

fietsers 

complexe kruisingen, rijstrookveranderingen 

drukke kruisingen, linksafbewegingen, beschikbare breedte en tunnels 

bij kruisingen 

voetgangers : oversteken 

Om de veiligheid van het langzaamverkeer te vergroten kunnen verschillende maatregelen 

worden getroffen. Het aantal kruisingen van voetgangers en fietsers met gemotoriseerd 

verkeer kan worden verminderd. Mochten kruisingen toch noodzakelijk blijken dan dienen 

complexe kruisingen te worden vermeden. Rotondes worden door ouderen vaak als 

ingewikkeld ervaren. Ook belangrijk is een goede verlichting van de kruispunten. 

Door snelheidsremmende maatregelen, zeals het invoeren van 30 kilometerzones , wordt de 

veiligheid bevorderd. 

Sociale veiligheid 

Gevoelens van onveiligheid nemen toe naarmate mensen ouder worden . In het donker geldt 

dat in nog sterkere mate. Ook het gevoel van veiligheid in de eigen woning is van groot 

belang. De toenemende vereenzaming op hogere leeftijd kan een rol spelen bij het gevoel 

van onveiligheid. 

Om het gevoel van onveiligheid te minimaliseren moeten de plekken die de gevoelens van 

onveiligheid opwekken worden aangepakt door concrete maatregelen in de woonomgeving. 

Wonen op verdiepingen geeft een groot gevoel van veiligheid. Bij verbouw, nieuwbouw en 

woningtoewijzing kan hiermee rekening worden gehouden. Door het afsluiten van 

binnenterreinen en achterpaden kunnen vreemden in het prive-gebied worden geweerd. Dit 

geld ook voor gemeenschappelijke toegangen bij geclusterde woonvormen. Wat betreft de 

(semi-)openbare ruimte kan het toezicht worden gestimuleerd. 

Voorzieningen 

Een groot probleem voor ouderen is de afname van het voorzieningenniveau in bestaande 

wijken. In sterk vergrijsde wijken daalt de consumptie door gezinsverdunning, waardoor de 

winkelafzet stagneert en winkels uit de wijk verdwijnen. Er zal getracht moeten worden om 
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kwijnende buurtwinkelcentra op loop- en fietsafstand in stand te houden door het aanbod te 

versterken. Gedacht kan worden aan clustering met andere voorzieningen zoals een bank, 

postkantoor / agentschap, sociaal-medische voorzieningen en een vergroting van het 

draagvlak door woningbouw in hoge dichtheden. Als aanvulling hierop kunnen rijdende 

winkels en boodschappendiensten vanuit bestaande winkelvestigingen worden gestimuleerd. 

Recreatie 

Wandelen is een actieve bezigheid die ouderen tot op hoge leeftijd kunnen volhouden. 

Parken, wandelroutes en andere attractiepunten (markt, kade, boulevard) zijn daarom 

belangrijke voorzieningen . Deze moeten in principe te voet bereikbaar zijn, op zo 'n 400 a 
500 meter loopafstand. Door langwerpige vormen te gebruiken en een gunstige plek binnen 

de wijk te kiezen ligt het park voor meer ouderen binnen loopafstand. 

Ook de nabijheid van sportaccommodaties zijn voor ouderen van belang met betrekking tot 

de gezondheid. Een alternatief wanneer deze accommodaties te ver weg liggen is 

verbetering van de vervoermogelijkheden naar de accommodaties (zie kopje bereikbaarheid). 

Resume woonomgeving 

In tabel 4.2 is weer schematisch weergegeven welke componenten van de woonomgeving 

kunnen bijdragen aan de behoeftenbevrediging gekoppeld aan de zeven thema's van 

woonbehoeften . Een groene vlak geeft een positieve invloed aan en een leeg (geel) vlak geeft 

geen be"i"nvloeding aan . 

T.b/42W. • •• k • • Id d th b h ft 

Zorg Privacy Comfort Status Veiligheid Sociaal Toegankelt;kheid 

contact 

Liaaino wonino 

Ruimtelijke 

obs take ls 

Bereikbaarheid 

Verkeersveiliqheid 

Socia/e vei/igheid 

Voorzieninoen 

Recreatie 

4.3 Dienstverlening 
Zoals reeds eerder is aangegeven wordt dit onderzoek beperkt tot de steundiensten, zoals 

Vogelezang (1 993) deze betitelt (hoofdstuk 3). 

4.3.1 {Woon)diensten 
Om een idee te krijgen van wat er vanuit de woningcorporatie mogelijk is aan diensten op 

woonniveau is onderstaand een overzicht gegeven. Dit is echter geen volledige lijst van 

mogelijkheden. Er kunnen door de woningcorporatie zelf ook diensten worden ontwikkeld 

op basis van wensen van de klanten en de nog in de toekomst veranderende wensen . Deze 
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diensten zullen wel een verband moeten hebben met de kerntaken, het verhuurproces, van 

de woningcorporatie . 

Een loket 

Een belangrijk aspect voor ouderen is de 'een-loket-functie'. Oudere bewoners hebben 

graag een persoon, waarbij zij terecht kunnen met al hun vragen , wensen en klachten, die 

voor hen de benodigde acties onderneemt of aanstuurt. Een goede bereikbaarheid van deze 

persoon is evenzeer belangrijk. 

Administratieve ondersteuning 

Het lezen van officiele brieven en invullen van formulieren gaat de bewoners met het ouder 

worden steeds moeilijker af, terwijl zij in deze levensfase zeker niet minder worden 

geconfronteerd met dergelijke administratieve zaken. Te denken valt aan brieven van de 

woningcorporatie zelf, maar ook aan het aanvragen van huursubsidie, onkostenvergoeding 

en uitkeringen. 

Helpen bij huurdersonderhoud 

Een wellicht meer voor de hand liggende uitbreiding van de dienstverlening is het verrichten 

van of het adviseren over (delen van) het huurdersonderhoud. Ook de huurwoning vereist 

het nodige dagelijkse onderhoud door bewoners, dat zwaar kan gaan wegen wanneer zij er 

alleen voor staan en niet goed uit de voeten kunnen. 

Woningcorporaties kunnen hierop inspelen door (een deel van) het huurdersonderhoud over 

te nemen door het onderhoud vanuit de eigen technische dienst aan te bieden of hiervoor 

anderen in te huren. 

Klusjes in huis 

Het zelf uitvoeren van klusjes in en om het huis kan een groot probleem gaan vormen voor 

bepaalde groepen ouderen. Ouderen die minder mobiel en / of ziek zijn en bovendien geen 

familie en buren hebben op wie ze een beroep kunnen doen, hebben behoefte aan deze 

vorm van dienstverlening. 

De taak van deze klussenhulp kan worden omschreven als het bieden van snelle hulp bij het 

opheffen van ongemakken en onveilige situaties in en om de woning . Hierbij kan men onder 

meer denken aan de volgende klussen : 

1. opheffen van gebreken en gevaren in woning en tu in: 

aansteken uitgewaaide geiser/ kachel ; 

repareren lekkende kraan; 

ophangen losgeraakte gordijnrail ; 

vastleggen loszittende tegels op het tuinpad ; 

2. aanbrengen van preventieve voorzieningen en geriefverbetering : 

aanbrengen beugels in bad / douche; 

ophangen kastjes, planken en schilderijen ; 

aanbrengen tochtstrippen langs kierende ramen en deuren. 

De klussenhulp heeft zowel een technische als een sociale functie. Bij de verschillende 

werkzaamheden ligt het accent meer op het sociale, danwel technische aspect . 
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Tuinonderhoud 

Tuinonderhoud is voor veel ouderen een groot probleem door het vele bukken en door de 

knieen gaan. Ouderen die nog altijd een tuin hebben of toch een tuintje bij de woning willen 

is tuinonderhoud de oplossing. 

Woningaanpassingen 

Het betreft hier bouwkundige aanpassingen aan de woning. Oudere huishoudens stellen in 

het algemeen meer eisen aan de woning om zelfstand ig te kunnen blijven wonen dan andere 

huishoudens. Enkele mogelijke aanpassingen kunnen zijn : 

het rolstoeltoegankelijk maken van de woning (toilet / badkamer, deuren, keuken) ; 

verhogen closetpot ; 

minimaliseren van drempels (zowel in als bij het binnenkomen van de woning); 

aanbrengen (aanbouwen) van een slaapkamer op de begane grond. 

Aan de woningcorporatie wordt doorgegeven wat men wil veranderen en zij zorgt dat alles 

wordt geregeld. Bij een huurwoning zal de won ingcorporatie uiteraard eerst bekijken of ze 

akkoord gaat met deze verandering(en) . 

Ondersteunen van niet-woonactiviteiten 

Er is verder weinig informatie beschikbaar over de mogelijkheden inzake dienstverlening 

voor ouderen. Wei is bekend dat Nederlandse gemeenten een grote verscheidenheid aan 

voorzieningen en activiteiten op het gebied van welzijn voor ouderen wordt aangeboden. 

Hierbij kan gedacht worden aan maaltijden aan huis, alarmering, ouderenvervoer, 

boodschappendienst, bijeenkomsten, wandeltochten, computercursussen , ouderenadviseurs, 

huisbezoeken en dagopvang/ verzorging28 • Ook het initieren van voldoende voorzieningen 

voor de dagelijkse verzorging, zoals winkels, postkantoor, apotheek, huisartsen en een 

huiskapper, behoort tot de ondersteuning van niet-woonactiviteiten. 

De betrokkenheid van woningcorporaties bij deze activiteiten kan varieren. Men kan overleg 

voeren met buurt- en/ of welzijnsorganisaties, een eerste aanzet geven tot actief 

ondersteunen van een activiteit , het aanbieden van gemeenschappelijke ruimten tot en met 

het in eigen hand nemen van het aanbieden van de diverse activiteiten en voorzieningen. 

Het is aan te bevelen genoemde diensten niet als totaalpakket, met bijbehorende prijs, aan 

te bieden . Bewoners moeten zelf kunnen bepalen van welke diensten zij gebruik willen 

maken en bijbehorende kosten individueel doorberekend krijgen. Daarnaast zou het 

mogelijk moeten zijn voor bepaalde diensten tijdelijke contracten af te sluiten , zoals gebruik 

van een alarmeringsinstallatie of maaltijdservice in een periode van langdurige ziekte. 

Deze (woon)diensten worden niet alleen aan de eigen huurders van de woningcorporatie 

aangeboden, maar soms ook aan eigenaren- bewoners. Bij het aanbieden van dergelijke 

diensten, zowel op basis van woonactiviteiten als niet-woonactiviteiten, wordt veelal gebru ik 

gemaakt van een 'dienstenabonnement' . Hierbij kan men een abonnement nemen op een 

bepaalde dienst of dienstenpakket. Er wordt abonnementsgeld betaald en de aanbieder van 

de dienst(en) zorg dat alles voor de klant wordt geregeld . 

28 Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) [2001], 'Rapportage ouderen 2007; Veranderingen in de leefsituatie' 
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Resume (woon)diensten 

In tabel 4.3 is schematisch weergegeven welke (woon)diensten kunnen bijdragen aan 

bevrediging van een behoefte vertaald naar de zeven thema's van woonbehoeften . Is het vlak 

groen dan is er spraken van een positieve invloed van de (woon)dienst op het thema. Is het 

vlak oranje gekleurd dan wordt het thema als een bijkomend voordeel positief be"invloedt. De 

'klusjes in huis ' heeft bijvoorbeeld positieve invloed op zorgondersteuning en comfort. 

Bovendien draagt deze dienst bij aan sociaal contact. Men zal echter niet kiezen voor deze 

dienst om in de behoefte aan sociaal contact te voorzien . Oat deze dienst ook in het sociaal 

contact tegemoet komt is leuk meegenomen. Is er geen sprake be·invloeding dan blijft het 

vlak leeg (geel). 

Tabet 4.3. (Woon)diensten gekoppeld aan de zes thema 's van woonbehoeften 

Zorg Privacy Comfort Status Veiligheid Sociaal Toegankelijkheid 

contact 

Een loket . 
Administratieve . 
ondersteuning 

Huurdersonderhoud . 
Klusjes in huis . 
Tuinonderhoud . 
Woningaanpassingen . 
Niet-woonactiviteiten . 
- maa/tijdservice . 
- alarmering . 
- boodschappen- . 

dienst 

- bijeenkomsten . 
- wandeltochten . 
- computercursus . 
- huisbezoeken . 
- verzorging . 
- huiskapper . 

• Niet de (woon)dienst zelf maar elementen als imago, niveau en uitstraling hiervan dragen bij aan de statusbehoefte 

4.3.2 Zorgdiensten 
Het hu isvesten van ouderen wordt vaak in een adem genoemd met zorgverlening. De 

behoeften van ouderen worden namelijk voor een belangrijk deel mede bepaald door de 

mate van zorgbehoefte. 

Het verlenen van de zorg(diensten) behoort uitdrukkelijk niet tot het takenpakket van 

woningcorporaties. Het aanbieden van dergelijke diensten moet door gespecialiseerde 

organisaties gebeuren. De woningcorporatie kan wel als bemiddelaar optreden tussen 

afnemer en aanbiedende organisatie, als het ware een 'dienstenmakelaar' . 

Onderstaand volgen de voornaamste aanbieders van zorg- en dienstverlening. In bijlage II is 

een uitgebreide opsomming van doelstellingen, activiteiten en diensten van deze instanties 

terug te vinden. 
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Gecoordineerd Ouderenwerk/ Stichting Welzijn Ouderen 

Ouderenwerk heeft als doel de bevordering van een zelfstandige woon - en leefwijze, sociale 

integratie en participatie van ouderen. Oat gebeurt onder meer door bevordering van een 

samenhangend patroon van voorzieningen en regelingen welke zijn afgestemd op de 

individuele wensen. 

Ouderenwerk heeft zes taken : dienstverlening , projectontwikkeling, afstemming van het 

aanbod van instellingen op behoeften van ouderen, begeleiding van vrijwilligers, 

ondersteunen van ouderen in hun emancipatieproces en het bieden van advies en informatie 

aan alle partijen. 

Ouderenorganisaties, vrijwilligersorganisaties en mantelzorg 

Een niet onaanzienlijk deel van de zorg- en dienstverlening aan ouderen wordt door 

ouderenorganisaties en vrijwilligersorganisaties uitgevoerd. Ouderenorganisaties zijn vaak 

actief bij de organisatie van eetpraatgroepen, rondbrengen van maaltijden , bezoeken van 

eenzame ouderen, et cetera. Vrijwilligersorganisaties zijn bijvoorbeeld betrokken bij de 

terminale thuiszorg. Buiten deze organisaties wordt veel werk verricht via mantelzorg. 

Familie, vrienden en bekenden nemen veel taken over als boodschappen doen, maaltijden 

verzorgen, wassen, et cetera. 

Vaak werken verzorgingshuizen samen met het ouderenwerk om voorzieningen als 

maaltijdverstrekking, meer bewegen voor ouderen en (sociale) alarmering te realiseren. 

Thuiszorg 

Concreet levert de thuiszorg diensten en zorg aan huis zoals huishoudelijke hulp, 

persoonlijke verzorging , verpleging, psychosociale begeleiding, voorlichting en 

ondersteun ing van mantelzorgers. 

Resume zorgdiensten 
Tot slot is in tabel 4.4 schematisch weergegeven welke zorgdiensten kunnen bijdragen aan 

de invulling van de behoeften van ouderen. Deze zijn weer gekoppeld aan de zeven thema's 

van woonbehoeften. Bij een groene vlak is er sprake van een positieve invloed en bij een leeg 

(geel) vlak is er geen sprake van invloed. Is het vlak oranje gekleurd dan wordt het thema als 

bijkomend voordeel positief be'invloedt. 

T. b I 4 4 Z, a· • • k •• Id d h b h ti 

Zorg Privacy Comfort Status Veiligheid Sociaal Toegankelijkheid 

contact 

Ceco6rdineerd 

ouderenwerk/ 

Stichting We/zijn 

Ouderen 

Ouderenzorg, 

vrijwilligerswerk en 

mante/zorg 

Thuiszorg 
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4.4 Resume 
Voor de groeiende groep ouderen is het zonder ondersteuning moeilijk of zelfs onmogelijk 

om zelfstandig te wonen. Deze ondersteuning is van belang op zowel het gebied van de 

woning , woonomgeving als dienstverlening. 

Woning 

Er is verschil te maken tussen richtlijnen voor het geschikt maken van woningen voor 

ouderen en woonzorgconcepten voor ouderen. Wat betreft de richtlijnen zijn de volgende op 

dit moment voorhanden : het Woonkeur, opplussen, het handboek ruimte voor sanitair en het 

Politiekeurmerk Veilig Wonen®. 

De woonzorgconcepten kennen al een rijke geschiedenis. De concepten zijn globaal als volgt 

in te delen : 

verspreid wonen en incidentele zorgverleninq, Dit is de eigen woning waarbij men een 

beroep kan doen op zorgverlening (incidenteel) mocht dit noodzakelijk zijn . Voorbeelden 

zijn : een ouderenwoning, levensloopbestendig bouwen en een meergeneratiewoning. 

geclusterd wonen met rege/matige/ bijbehorende zorgverleninq, Groepen woningen, al 

dan niet fysiek verbonden met de zorgverlener welke geschikt zijn voor ouderen. Zorg is 

mogelijk op aanvraag. Voorbeelden zijn: het all-living concept, een woonzorgzone en 

een aanleunwoning. 

geconcentreerd wonen met 24-uurs zorgverleninq, Bij deze vorm van won en met zorg 

liggen de woongelegenheden in een gebouw bij elkaar en is de zorgverlening 24-uur 

aanwezig. Voorbeelden zijn : een woonzorgcomplex, verpleeghuis en verzorgingshuis. 

Een onderdeel dat een niet valt onder te brengen onder de richtlijnen of woonzorgconcepten 

maar wel een belangrijke component is, is de 'domotica'. Het belang van domotica voor 

ouderen ligt in het ondersteunen van de zelfstandigheid en onafhankelijkheid en het 

verstrekken van zorg indien nodig. 

Woonomgeving 

De geschiktheid van de woonomgeving voor oudere bewoners wordt vooral bepaald door 

verschillende aspecten. Deze hebben te maken met: de ligging van de woning, afwezigheid 

van ruimtelijke obstakels, bereikbaarheid, sociale en verkeersveiligheid, aanwezigheid van 

voorzieningen en recreatie. Wordt niet in deze aspecten voorzien dan kan de woonomgeving 

een belemmering gaan vormen voor de zelfredzaamheid van de ouderen. 

Zo is het van belang dat de loopafstand tussen de woning en de voorzieningen, zoals 

winkels, een postkantoor en park, niet te groat is, ongeveer 400 tot 500 meter, in verband 

met een teruglopende mobiliteit. Met het oog op de teruglopende mobiliteit zijn ruimtelijke 

obstakels en bereikbaarheid belangrijke schakels. De routes en toegangen moeten zo veel 

mogelijk obstakelvrij zijn zodat iedereen, dus ook mensen met krukken, een rollator of een 

rolstoel, zonder problemen hiervan gebruik kan maken. bij de hierboven genoemde facetten 

moet ook de sociale en verkeersveiligheid van de ouderen in acht warden genomen. 

Dienstverlening 

Bij dienstverlening door een woningcorporatie moet gedacht warden een diensten op 

woonniveau, zoals huurdersonderhoud, klusjes in huis, tuinonderhoud, woningaanpassingen 
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en een-loket. Het huisvesten van ouderen wordt vaak samen genoemd met zorgverlening. 

Het verlenen van zorg(diensten) behoort echter uitdrukkelijk niet tot het takenpakket van 

woningcorporaties. Zij kan wel als bemiddelaar optreden tussen afnemer en aanbiedende 

organisatie. Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn : gecobrdineerd Ouderenwerk / 

Stichting Welzijn Ouderen, ouderen- en vrijwilligersorganisaties, mantelzorg en Thuiszorg. 

Verder is het aan te bevelen de diensten niet als totaalpakket, met bijbehorende prijs , aan te 

bieden maar als een op maat gesneden pakket. De ouderen moeten zelf kunnen bepalen van 

welke diensten zij gebruik willen maken en de bijbehorende kosten individueel door

berekend krijgen. 
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5. SURVEY 

In dit hoofdstuk komt de survey aan de orde . De basis voor deze survey ligt in voorgaande 

hoofdstukken. Vanuit de aldaar verzamelde informatie wordt de survey opgezet. Er wordt 

ingegaan op de ontwikkeling, opzet en uitvoering van de survey. 

5.1 Inleiding 
De aanleiding voor het houden van deze survey ligt in het feit dat gegevens over de 

behoeften van ouderen slechts minimaal voorhanden zijn. Zo is over de behoefte aan 

(woon)dienstverlening en zorg- en dienstverlening weinig tot niets beschikbaar. Deze 

beperkte onderzoeksgegevens zijn onvoldoende om reele conclusies uit te trekken. 

Er is met een nieuwe enquete (bijlage Ill) getracht meer gegevens boven tafel te krijgen. Om 

zo toch een duidelijk beeld te vormen, gefundeerde conclusies te trekken en realistische 

aanbevelingen te doen. 

Bij survey-onderzoek warden in de regel veel onderzoekseenheden gegevens verzameld over 

een aantal kenmerken die meestal betrekking hebben op meningen, motieven, attituden, 

persoons- en achtergrondgegevens. Voor de gegevensverzameling voor dit onderzoek wordt 

gebruik gemaakt van het schriftelijk interviewen van de populatie, de doelgroep ouderen. Als 

aanvulling hierop bestaat de mogelijkheid, op verzoek van de respondent(en), dit 'om te 

zetten in' een persoonlijk interview. Deze aanvulling is voornamelijk bedoelt voor ouderen 

die moeite ondervinden bij de invulling van het schriftelijk interview. 

5.2 Ontwikkeling onderzoek 
Voordat met de daadwerkelijke vragenlijst kan warden gestart moeten de woonbehoeften 

van de ouderen (de vraag) en de producten en diensten welke in deze woonbehoeften 

kunnen voorzien (het aanbod) tot een geheel warden gebundeld en geoperationaliseerd. 

De woonbehoeften waaraan de doelgroep ouderen invulling wil geven, zijn de behoefte aan 

zorg, privacy, comfort, status, veiligheid, sociaal contact en toegankelijkheid. Aan deze 

woonbehoeften warden direct de mogelijke producten en diensten gekoppeld welke kunnen 

voorzien in de betreffende behoefte. Deze koppeling gebeurt vanuit het aanbod en zal 

indien noodzakelijk met de vraag warden aangevuld. 

Na elke woonbehoefte volgt een overzicht met de operationalisatie van theorie naar praktijk, 

welke producten en diensten komen voor welke woonbehoeften in aanmerking. Ter 

afsluiting warden deze tabellen samengevoegd tot een totaaloverzicht. 
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5.2.1 Operationalisatie 
In onderstaande omschrijvingen komen alle voorheen aangehaalde factoren terug naar 

voren. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van alle tot nu toe behandelde onderwerpen . 

Zorg 

Bij de behoefte aan zorg wordt gedoeld op het uit handen nemen van de uitvoering van een 

aantal dagelijkse levensverrichtingen. Binnen deze dagelijkse levensverrichtingen kan, zoals 

reeds eerder aangegeven, onderscheid warden gemaakt in algemene en huishoudelijke 

dagelijkse levensverrichtingen (ADL resp. HDL). Met name belemmeringen voor het uitvoeren 

van ADL leiden tot behoefte aan zorg. Een voor ouderen geschikte woonsituatie zal 

mogelijke belemmeringen bij ADL zo veel mogelijk moeten wegnemen of vereenvoudigen. 

Dit kan onder meer door het maken van woningaanpassingen welke de mobiliteit ten goede 

komen . Goede richtlijnen hiervoor zijn het Woonkeur, Opplussen en Ruimte voor sanitair. 

Ouderen stellen hogere eisen aan de woning doordat spierkracht, lichaamslengte en 

reikwijdte niet optimaal meer zijn . De kwetsbaarheid neemt toe , de kans op mobiliteits

problemen wordt grater en daardoor neemt de behoefte aan zorg en hulp ook toe. In deze 

behoefte aan zorg kan warden voorzien door de utilitaire dimensie van het wonen. 

Bij mogelijke producten en diensten om te voorzien in de zorgbehoefte moet om te 

beginnen gedacht warden aan de mogelijke woonzorgconcepten en eerder genoemde 

richtlijnen voor ouderenhuisvesting, ofwel de woning op zich. Vervolgens kan verder warden 

gegaan met de woonfunctie. Bij ondersteuning van ADL kunnen producten en diensten 

warden aangeboden als een maaltijdservice, diverse zorg - en medische diensten (Thuiszorg , 

Ouderenwerk) en sociaal - medische alarmering. Wat betreft HDL kan gedacht warden aan 

huishoudelijke hulp, een klusjesman , (huurders)onderhoud, tuinonderhoud , 

woningaanpassingen, een boodschappendienst en textielverzorging. Bij de verlening van 

veel van deze diensten wordt echter niet alleen voorzien in de behoefte aan zorg, er kan met 

deze diensten namelijk ook invulling warden gegeven aan de behoefte aan comfort en als 

bijkomend voordeel de behoefte aan sociale contacten. 

Tabet S 1 0 t · t t · b h ft • • 
Woning / Woongebouw Woonomgeving D1enstverlenmg 

R1chtlunen 

ouderenhu,svestmg Woonzorgconcepten Woonomgeving (Woon)d1ensten Zorgd1ensten 

alarmeringssysteem ; 

aanpasbaar 

keukenblok; 

doucheglijstang, -zitje 

en beugels ; 
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woon-, welzijns- , zorg 

diensten dichtbij aange

boden en geleverd ; 

'op maat' - pr incipe ; 

huismeester; 

alarmering ; 

verzorging / verpleging ; 

aanpassingen en voor

zieningen (toilet, douche); 

aanwezigheid zorgvoor

zieningen (huisarts , 

thuiszorg, apotheek) ; 

domotica; 

aanwezig- / bereikbaar- maaltijdservice; 

heid medische voor- sociaal-medische 

zieningen (apotheek, alarmering ; 

huisarts, fysiotherapeut) ; huishoudelijke hulp 

(HDL) ; 

klusjesman ; 

(huurders)onderhoud 

tuinonderhoud ; 

won ingaanpassingen ; 

boodschappendienst; 

textielverzorg ing ; 

maaltijdservice ; 

advies en voor licht ing; 

sociale alarmering; 

mantelzorg; 

hu ishoudelijke hulp; 

persoonlijke verzorging ; 

alpha-hulpverlen ing ; 

verpleging ; 

dagverzorging ; 

maatschappelijk werk; 

beschikking over hulp

en verpleegart ikelen ; 
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Privacy 

Privacy betreft de 'persoonlijke levenssfeer' van zowel het huishouden als geheel als de 

individuele leden. De privacy heeft niet alleen betrekking op territoriale (sociale) privacy 

maar oak op auditieve (akoestische) en visuele privacy. De fysieke structuur van de 

beschuttingsdimensie van het wonen kan voorzien in de behoefte aan privacy. 

De mogelijkheden voor privacy warden grotendeels bepaald door de combinatie van grootte, 

plattegrond en aankleding enerzijds en positie, ruimtetoewijzing en gedragcodes anderzijds. 

Daarnaast spelen de ligging van het gebouw, inkijk en bouwstijl een belangrijke rol. 

Bij woonzorgconcepten gaat het zoals gezegd om de uitvoering van de concepten om de 

behoefte aan privacy te kunnen waarborgen. Verder zijn mogelijke producten en diensten 

een video-intercom (wie staat er voor de deur) en toegangscontrole door bijvoorbeeld een 

sleutel (ongenode gasten kunnen niet zondermeer het complex betreden). 

Tabet 5.2. Operationalisatie behoefte aan privacy 

Woning / Woongebouw Woonomgeving Dienstverlening 
Richtlijnen 
ouderenhuisvesting Woonzorgconcepten woonomgeving (Woon)diensten Zorgdiensten 

n.v.t. ; 

Comfort 

beschutte ligging zonder 

inkijk in woning ; 

grootte en indeling woning ; 

ligging woning ; 

rust ; 

video-intercom ; 

toegangscontrole; 

n.v.t . 

Comfort richt zich op het gebruiks- en woongemak van de mens. Enerzijds in de woning zelf 

en anderzijds in de woonomgeving. Zowel de beschuttings-, utilitaire als liggingsdimensie 

kunnen voorzien in de behoefte aan comfort. 

De beschuttingsdimensie heeft betrekking op de woning zelf. De woning wordt beschouwd 

als veilige plek. De fysieke eigenschappen van de woning waarborgen comfort wat betreft 

warmte, geluid, vocht, en dergelijke. Daarnaast kan deze dimensie voorzien in comfort in de 

zin van onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid van de woning tijdens het gebruik. 

De utilitaire dimensie heeft meer betrekking op de activiteiten in de woning, de woning 

wordt als activiteitencentrum beschouwd. Deze activiteiten zijn onder meer ADL (eten, jezelf 

verzorgen), HDL (koken, boodschappen doen) en activiteiten als verblijven, spelen, studeren, 

thuiswerken, et cetera. In de behoefte aan comfort bij deze activiteiten kan warden voorzien 

door de uitbesteding van activiteiten danwel het eenvoudiger maken van de uitvoering van 

hiervan. In de hoedanigheid van de woning als activiteitencentrum stelt zij voorwaarden aan 

het gebruik. De behoefte aan comfort kan ingevuld warden door functionele kwaliteiten, 

zoals de uitrusting van de woning of het aantal kamers in de woning. Hier komen de 

verschillende woonzorgconcepten om de hoek kijken of de richtlijnen voor ouderen

huisvesting bij bestaande woningen. Er moet gedacht warden aan alle primaire ruimten op 

een niveau brengen, geen trap in de woning of de aanwezigheid van domotica. 

Bij de liggingsdimensie wordt de woning beschouwd als deel van een netwerk, een thuisbasis 

van waaruit men naar diverse voorzieningen in de omgeving kan gaan voor wonen, werken 

danwel recreeren. In de behoefte aan comfort kan voorzien warden door de woning zo 

centraal mogelijk tussen de voorzieningen te plaatsen of voorzieningen in het complex op te 

nemen zodat het makkelijker, eenvoudiger wordt de voorzieningen te bereiken. Hier kan aan 

warden toegevoegd dat de omgeving vrij van obstakels dient te zijn en indien nodig 
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voorzieningen worden toegevoegd (zoals een recreatieruimte of zwembad) aan het 

voorzieningenniveau om het comfort zo groot mogelijk te krijgen. Een belangrijk 

aandachtspunt hierbij vormt het 'een loket'-principe. 

Tot slot kunnen diensten een uitbreiding vormen van het comfort: een onderhoudscontract 

voor (huurders)onderhoud, huishoudelijke hulp, (ouderen)vervoer, textielverzorging, een 

klusjesman, administratieve ondersteuning, tuinonderhoud, woningaanpassingen, 

maaltijdservice, boodschappendienst, een huiskapper en Thuiszorg. 

T.b/530 • t · I." t · b h ft fc t 

Woning / Woongebouw Woonomgeving D1enstverlening 

Richtlijnen 
ouderenhuisvestmg Woonzorgconcepten Woonomgeving (Woon)diensten Zorgd1ensten 

woonomgeving , -gebouw en woonomgeving, -gebouw en ligging woning (nabij een - loket ; 

woning met rolstoel / rollator woning met rolstoel / rollator voorzieningen); (huurders)onderhoud 

toegankelijk / bruikbaar; toeganke lijk/ bruikbaar; obstakelvrij ; huishoudelijke hulp; 

goede verlichting; 

geen overlast (kou, lawaai); 

uitbreidingsmogel ijkheden; 

seniorenslot in voordeur; 

goed omvatbare deurklinken 

vloeren vlak en anti - slip ; 

minimale of geen drempels / 

niveauverschillen; 

bedieningselementen (licht, 

kraan, bovenlicht, etc.) ; 

aanpasbaar keukenblok; 

trap ruim en veilig, 2 kanten 

leuning, traplift mogelijk; 

geen douchebak maar vlak; 

doucheglijstang, -zitje en 

beugels ; 

bii bad : verlaaade instao; 

Status 

woon -, welzijns-, zorg 

diensten dichtbij aange

boden en geleverd; 

een-loket; 

aanwezigheid zorgvoor

zieningen (huisarts, 

thuiszorg, apotheek) ; 

winkels op loopafstand ; 

aanpasbaar / levensloop

bestendig bouwen; 

aanwezigheid lift bij 

meerdere verdiepingen ; 

primaire ruimten l niveau; 

aanpass ingen en voor

zieningen (toilet, douche); 

huismeester; 

domotica; 

aanwezig-/ bereik

baarheid voldoende 

voorzieningen ; 

goede 

bereikbaarheid 

openbaar vervoer; 

textielverzorg i ng; 

klusjesman ; 

administratieve 

ondersteuning ; 

tuinonderhoud ; 

woningaanpassingen; 

maaltijd service ; 

boodschappendienst; 

huiskapper; 

(ouderen)vervoer; 

ouderenvervoer; 

hulp bij administratie ; 

beschikking over hulp

en verpleegartikelen ; 

huishoudelijke hulp; 

alpha- hulpverlening; 

maaltijdservice; 

maatschappelijk werk 

(een-loket). 

Bij de behoefte aan status spelen imago, succes, erkenning, respect en exclusiviteit een 

grote rol. Samen met stijl, inrichting, aankleding , grootte en uitstraling van de woning, de 

sociale klasse van de buurtbewoners en wellicht ook het uitzicht vanuit de woning krijgen 

huishoudens een bepaalde status. Deze aspecten zorgen dat het huis een 'thuis' wordt. De 

behoefte aan status is een overallbehoefte. De mate waarin een huishouden status heeft, is 

namelijk afhankelijk van de totale woning, eventueel het complex en de woonomgeving met 

alle producten en diensten hierbij opgeteld . 

De aanwezigheid van producten en diensten, het imago, niveau en de uitstraling daarvan 

geven een statusgevoel. Verder kunnen factoren als de aanwezigheid van een fitnessruimte , 

zwembad of een nabijgelegen park de behoefte aan status ten goede komen. 

,. , . . , . ,. , . .. .. ,. . , . 
Woning / Woongebouw Woonomgeving 

Richtlijnen 
ouderenhuisvesting Woonzorgconcepten Woonomgeving 

-woonzor conce ten ; 
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s portvoorzieningen 

(zwembad, fitness) 

Dienstverlening 

(Woon)diensten 

imago, niveau, uit

stralin woondiensten 

Zorgdiensten 
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Veiligheid 

De behoefte aan veiligheid heeft betrekking op veiligheid in en rond de woning en op 

veiligheid in de woonomgeving. Beiden zullen afzonderlijk worden toegelicht . 

Veiligheid in en rond de woning kan diverse vormen aannemen: beveiliging tegen inbraak, 

snelle melding van eventuele rook- en gasontwikkeling en waarschuwing bij vallen of breken 

van ledematen (ongevallen in de woning). Om deze 'onveiligheid' te verminderen komen de 

richtlijnen voor ouderenhuisvesting goed van pas. Zo richten het Opplussen en Ruimte voor 

sanitair zich voornamelijk op de vermindering van ongevallen binnen de woning, het 

Politiekeurmerk Veilig Wonen® richt zich op inbraak- en brandbeveiliging en het Woonkeur 

omvat alle facetten wat betreft de veiligheid. Ook de verschillende woonzorgconcepten 

dragen hun steentje bij doordat bij voorbaat al rekening met hulpbehoevenden, en dus een 

vergrote behoefte aan veiligheid, wordt gehouden. 

De beschuttingsdimensie van het wonen kan voorzien in de behoefte aan veiligheid omdat 

de woning in deze dimensie als een veilig en beschut onderkomen wordt gezien. Belangrijk 

bij deze woonbehoefte is dater producten en diensten geleverd worden die bijdragen aan 

een beter gevoel van veiligheid voor de bewoner en die snel alarmeren bij calamiteiten . 

Denkbare producten en diensten om te voorzien in de veiligheidsbehoefte in en rond de 

woning zijn inbraakalarmering, brandalarmering, brandblussysteem (sprinklerinstallatie), 

domotica, sociale (persoonlijke) alarmering en een video-intercom. 

Bij de behoefte aan veiligheid in de woonomgeving, waarin wordt voorzien door de 

omgevingsdimensie, kan onderscheidt worden gemaakt in fysieke en sociale veiligheid. Met 

fysieke veiligheid wordt gedoeld op de verkeersveiligheid op straat. Bij de sociale ve iligheid 

neemt de leefbaarheid van de buurt een belangrijke plaats in. 

Bij de veiligheid van de woonomgeving moet ook de trend van de steeds groter wordende 

vraag naar een duidelijke scheiding tussen prive en openbaar genoemd worden. Deze 

scheiding wordt steeds belangrijker, met name voor de doelgroep ouderen. 

Ook bij de veiligheid in de woonomgeving spelen de richtlijnen voor ouderenhuisvesting, 

Politiekeurmerk Veilig Wonen® en Woonkeur, en de woonzorgconcepten een grote rol. Verder 

kunnen producten en diensten als een goede inrichting en aankleding van straten, openbaar 

groen en openbare ruimten, goede straatverlichting en een obstakelvrije omgeving invulling 

geven aan de behoefte aan veiligheid in de woonomgeving. Daarnaast kan de drempel 

tussen prive en openbaar domein worden vergroot door bijvoorbeeld een goede 

toegangscontrole met een sleutel. 

Tabet S.S. Operationalisatie behoefte aan veiligheid 

Woning / Woongebouw Woonomgeving Dienstverlenmg 
Richtlijnen 
ouderenhuisvesting Woonzorgconcepten Woonomgeving (Woon)diensten Zorgdiensten 

(sociale) veiligheid van goede verlichting ; inbraakalarmering ; n.v.t. openbare ruimte adequaat 

onderhouden en beheerd ; 

toezicht woonomgeving ; 

woonomgeving, inrichting / aankleding brandalarmering ; 

woongebouw en woning; straten, openbaar green en brandblussysteem 

goede verlichting ; beschermd wonen ; 

aparte route langzaam verkeer; alarmering ; 

(sociaal) veilig, verlicht en 

overzichtelijk (lift, entree, 

parkeren, wijkontsluiting) ; 

zicht op openbare ruimte ; 

domotica; 

openbare ruimten ; 

obstakelvrij ; 

overzichtelijke / veilige 

oversteekplaatsen ; 

(s pri nklerinstallatie) ; 

sociale (persoonlijke) 

alarmering ; 

video-intercom ; 

toegangscontrole; 
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Ve of tab I 5 5 0 t · t r · b h ft • • 
Woning / Woongebouw Woonomgeving D1enstverlening 

Richtlunen 
ouderenhuisvesting Woonzorgconcepten Woonomgeving (Woon)d1ensten Zorgd1ensten 

inbraakwerend (geen opklim

mogelijkheden, hang- en 

sluitwerk, toegangscontrole); 

trap ruim en veilig, 2 zijden 

leuning , traplift mogelijk; 

minimale of geen drempels / 

n iveauversch i I len; 

vloeren vlak en anti- slip; 

geen douchebak maar vlak; 

bij bad: verlaagde instap; 

rookmelder; 

alarmerinossvsteem; 

Sociaal contact 

De behoefte aan sociaal contact, waarin wordt voorzien in de utilitaire en de omgevings

dimensie, komt bij ouderen voort uit het feit dat ze over het algemeen niet meer deelnemen 

aan het arbeidsproces. Ze krijgen meer vrije tijd welke men graag invult met het 

onderhouden van sociale contacten in de vorm van het ontvangen van bezoek maar ook door 

het bijwonen van samenkomsten (bingo-avond, handwerkclubje). De behoefte aan sociaal 

contact kan zowel in de woning als woonomgeving worden ingevuld. 

Mogelijke producten en diensten om de behoefte aan sociaal contact te bevorderen zijn 

mogelijk op diverse fronten. Wat de woning zelf betreft is te denken aan de grootte, 

indeling, en dergelijke van de woning, een gemeenschappelijke tuin of domotica. In de 

woonomgeving kan recreatie worden bevorderd door fietsroutes, een wandelpark en een 

ontmoetingsruimte . Verder kan nog gedacht worden aan diverse woon- en zorgdiensten 

zoals (ouderen)vervoer om bij familie / vrienden op bezoek te gaan, georganiseerde 

bijeenkomsten, wandeltochten, computercursussen, gecoordineerd Ouderenwerk/ Stichting 

Welzijn Ouderen, Ouderenzorg en vrijwilligerswerk. 

Tot slot zijn er diensten welke niet het sociale contact als directe functie hebben maar wel 

als bijkomend voordeel hebben. Het gaat hierbij om (huurders)onderhoud, administratieve 

ondersteuning, klusjesman, tuinonderhoud, een huiskapper of Thuiszorg. Bij deze diensten 

komen mensen aan huis waardoor zij een bepaald niveau van sociaal contact hebben. 

T.b/560 • t: tt"bhft I t t 

Woning / Woongebouw Woonomgevmg D1enstverlenmg 

Richtlljnen 
ouderenhuisvesting Woonzorgconcepten Woonomgeving (Woon)diensten Zorgdiensten 

n.v.t .; 
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voldoende grote woning 

voor ontvangen bezoek; 

huismeester; 

ontmoetings-/ 

recreatieruimte; 

gemeenschappelijke tuin ; 

domotica; 

ontmoetings-/ 

recreatiemogelijkhed 

en in de buurt, zoals 

fietsroutes, een 

wandelpark, etc. ; 

ouderenvervoer; stimuleren sociale 

bijeenkomsten; contacten (kaarten , 

wandeltochten ; kienen , handwerken, 

computercursus ; uitstapjes, etc.) ; 

(huurders)onderhoud ouderenvervoer; 

administratieve huisbezoek; 

ondersteuning ; eetpraatgroep; 

klusjesman ; 

tuinonderhoud ; 

huiskaooer; 

bezoeken eenzame 

ouderen. 
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Toegankelijkheid 

De behoefte aan toegankelijkheid speelt bij de doelgroep ouderen een zeer belangrijke rol 

en bevindt zich vooral op het gebied van mobiliteit. Naar mate de leeftijd oploopt wordt men 

over het algemeen slechter ter been waardoor een rollator of zelfs een rolstoel nodig is om 

zich te kunnen verplaatsen. Zowel de utilitaire dimensie, omgevings- als de liggingsdimensie 

kunnen voorzien in de behoefte aan toegankelijkheid. 

Bij de utilitaire dimensie wordt de woning bekeken als activiteitencentrum. Om deze 

activiteiten goed en zonder problemen te kunnen uitvoeren is de factor toegankelijkheid 

onmisbaar. Men moet bijvoorbeeld met een rolstoel binnen kunnen of er moeten 

steunpunten zijn bij een verminderde mobiliteit. Maar ook drempels en trappen kunnen de 

toegankelijkheid voor minder mobile mensen bemoeilijken. Bij de richtlijnen voor 

ouderenhuisvesting, Woonkeur, Opplussen en Ruimte voor sanitair, en de diverse 

woonzorgconcepten komt deze (rolstoel)toegankelijkheid uitgebreid aan bod. 

Bij de omgevings- en liggingsdimensie draait het allemaal om de woonomgeving, de woning 

in relatie tot de buurt respectievelijk de woning als deel van een netwerk. Niet alleen moeten 

de noodzakelijke voorzieningen binnen een acceptabele afstand liggen (bereikbaar), ook de 

weg naar de diverse voorzieningen moet toegankelijk (obstakelvrij) zijn ongeacht de 

persoonlijke gebreken. 

Mogelijke producten en diensten welke in de behoefte aan toegankelijkheid (bereikbaarheid) 

kunnen voorzien zijn (ouderen)vervoer, rustpunten inlassen (bankje) , een goede (rolstoel-) 

toegankelijkheid door het vermijden van losliggende tegels, verlaagde trottoirbanden en 

overzichtelijke en veilige oversteekplaatsen. 

Tabet 5.7. Operationalisatie behoefte aan toeganke/ijkheid 

Woning / Woongebouw Woonomgeving D1enstverlening 

Richtlijnen ouderenhuisvesting 
Woonzorgconcepten Woonomgeving (Woon)diensten Zorgdiensten 

woonomgeving, -gebouw en woonomgeving, -

woning met rolstoel / rollator gebouw en woning met 

toegankelijk / bruikbaar; rolstoel / rollator 

seniorenslot in voordeur; toegankelijk / bruikbaar; 

goed te omvatten deurklinken ; aanwezigheid lift bij 

obstakelvrij ; 

rustpunten ; 

(rolstoel- ) toegankelijk; 

vermijden losliggende 

tegels ; 

mini male of geen drempels / 

niveauverschillen; 

meerdere verdiepingen ; verlaagde trottoirbanden ; 

voldoende ruimte en 

toegankelijkheid voor wonen, 

slapen, koken , wassen , toilet 

en badkamer; 

trap ruim en veilig , 2 zijden 

leuning, traplift mogelijk; 

geen douchebak maar vlak; 

bii bad : verlaaqde instao; 

primaire ruimten op een goede bereikbaarhe id 

niveau ; voorzieningen (openbaar 

vervoer, winkels) ; 

(ouderen)vervoer; n.v.t . 

Ter afsluiting wordt in de volgende paragraaf het totaaloverzicht gegeven van de producten 

en diensten gekoppeld aan de woonbehoeften zoals in deze paragraaf tekstueel is verwoord. 
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5.2.2 Totaaloverzicht operationalisatie 

.. .. , .. ., ., ...... .. . .. .. . 
Woning / Woongebouw 

Richtlijnen 
ouderenhuisvesting 

woonomgeving , -gebouw en 

woning met rolstoel / ro llator 

toegankelijk / bruikbaar; 

goede verlichting; 

geen overlast (kou, lawaai); 

uitbreidingsmogelijkheden; 

seniorenslot in voordeur; 

goed omvatbare deurklinken 

vloeren vlak en anti - slip ; 

mini male of geen drempels / 

niveauverschillen; 

bedieningselementen woning 

(licht, kraan, bovenlicht, etc.); 

aanpasbaar keukenblok; 

trap ruim en veilig , 2 kanten 

leuning, traplift mogelijk; 

geen douchebak maar vlak; 

doucheglijstang, -zitje en 

bij bad : verlaagde instap; 

Woonzorgconcepten 

. . . . .. 
boden en geleverd; 

'op maat' -principe; 

hu ismeester; 

alarmering ; 

verzorging / verpleging ; 

aanpassingen en voor

zieningen (toilet, douche); 

aanwezigheid zorgvoor

zieningen (huisarts, 

thuiszorg , apotheek) ; 

domotica · 

beschutte figging zonder 

inkijk in woning; 

grootte en indeling 

woning ; 

woonomgeving , -gebouw 

en woning met rolstoel / 

rollator toegankelijk / 

bruikbaar; 

woon- , welzijns-, zorg

diensten dichtbij aange

boden en geleverd; 

een - loket; 

aanwezigheid zorg

voorzieningen (huisarts, 

thuiszorg, apotheek); 

winkels op loopafstand ; 

aanpasbaar / levensloop

bestend ig bouwen ; 

aanwezigheid lift bij 

meerdere verdiepingen; 

primaire ruimten op een 

niveau ; 

aanpassingen en voor

zieningen (to ilet, douche); 

huismeester; 

domotica; 

Woonomgeving Dienstverlening 

Woonomgeving 

aanwezi he1d / 

bereikbaarheid medische 

voorzien ingen 

(apotheek, huisarts, 

fysiotherapeut , etc.) ; 

ligging woning ; 

rust ; 

ligging woning (nabij 

voorzieningen) ; 

obstakelvrij ; 

aanwezighe id/ 

bereikbaarheid 

(Woon)diensten 

maalti 'dservice; 

sociaal-medische 

alarmering; 

huishoudelijke hulp 

(HDL) ; 

klusjesman; 

(hu urders)onderhoud 

tuinonderhoud; 

woningaanpassingen ; 

boodschappendienst; 

textielverzorg i ng ; 

video- intercom; 

toegangscontrole; 

een - loket; 

(h uurders)onderhoud 

huishoudelijke hulp; 

textielverzorging ; 

klusjesman ; 

voldoende voorzieningen administratieve 

goede bereikbaarheid ondersteuning; 

openbaar vervoer; tuinonderhoud ; 

woningaanpassingen ; 

maaltijdservice; 

boodschappendienst ; 

huiskapper; 

(ouderen)vervoer; 

Zorgdiensten 

advies en voorlichting ; 

sociale alarmering ; 

mantelzorg; 

huishoudelijke hulp; 

persoonlijke verzorging 

alpha- hulpverlening; 

verpleging ; 

dagverzorging ; 

maatschappel ij k werk; 

beschikking over hulp-

en verpleegartikelen ; 

n.v.t. ; 

ouderenvervoer; 

hulp bij administrat ie; 

beschikking over hulp

en verpleegart ikelen ; 

huishoudelijke hulp; 

alpha-hulpverlening; 

maaltijdservice; 

maatschappelijk werk 

(een-loket) ; 

de optelsom van alle factoren, van de totale woning, eventuee l het complex en de woonomgeving tot en 

met alle bijbehorende producten en diensten, geven een gevoel van status waarbij het imago, het niveau 

en de uitstraling een grote rol spelen ; 

openbare ruimte adequaat 

onderhouden en beheerd ; 

toezicht woonomgeving ; 

n.v.t. ; 

• goede verlichting ; 

(sociale) veiligheid van 

woonomgeving , 

woongebouw en woning; 

beschermd wonen ; 

alarmering ; 

goede verlichting; 

inrichting / aankleding 

straten, openbaar groen 

en openbare ruimten; 

obstakelvrij; 

overzichtelijke / veilige 

overstee kp laatse n; 

inbraakalarmering; 

brandalarmering; 

brandb lussysteem 

(sprinklerinstallatie); 

sociale (persoonlijke) 

alarmering; 

video-intercom; 

toegangscontrole; 

aparte route langzaam verkeer; 

(sociaal) veilig, verlicht en 

overzichtelijk (lift, entree, 

parkeren, wijkontslu iting); 

zicht op openbare ruimte ; 
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_ _ , . __ ,,,, . 

• I • • I 

Woning / Woongebouw 

Richtlijnen 
ouderenhuisvesting 

I • • • • I I . . I I 

mogelijkheden, hang- en 

sluitwerk, toegangscontrole); 

trap ruim en veilig , 2 zijden 

leuning , traplift mogelijk ; 

minimale of geen drempels / 

niveauverschillen; 

vloeren vlak en anti-slip ; 

geen douchebak maar vlak; 

bij bad : verlaagde instap; . . . .. 
alarmeringssysteem ; 

woonomgeving , - gebouw en 

woning met rolstoel / rollator 

toegankelijk / bruikbaar; 

Woonzorgconcepten 

voldoende grote woning 

voor ontvangen bezoek; 

huismeester ; 

ontmoetings- / 

recreatieruimte ; 

gemeenschappelijke tuin ; 

domotica; 

woonomgeving, -gebouw 

en woning met rolstoel / 

rollator toegankelijk / 

seniorenslot in voordeur; bruikbaar; 

goed te omvatten deurkl inken; aanwezigheid lift bij 

minimale of geen drempels / meerdere verdiepingen ; 

niveauverschillen; primaire ruimten op een 

voldoende ruimte en niveau; 

toegankelijkheid voor wonen, 

slapen, koken, wassen , toilet en 

badkamer; 

trap ruim en veilig , 2 zijden 

leuning, traplift mogelijk; 

geen douchebak maar vlak; 

bij bad: verlaagde instap; 

oktober 2002 

Woonomgeving Dienstverlening 

Woonomgeving (Woon)diensten Zorgdiensten 

ontmoetings- / bijeenkomsten; stimuleren sociale 

contacten (kaarten, recreatiemogelijkheden wandeltochten ; 

in de buurt, zoals 

fietsroutes, een 

wandelpark, etc. ; 

obstakelvrij; 

rustpunten ; 

(rolstoel-) toegankelijk; 

vermijden losliggende 

tegels ; 

verlaagde 

trottoirbanden; 

goede bereikbaarheid 

voorzieningen (openbaar 

vervoer, winkels) ; 

computercursus ; kienen, handwerken , 

(huurders)onderhoud ; uitstapjes, enz.) ; 

administratieve 

ondersteuning ; 

klusjesman ; 

tuinonderhoud ; 

huiska er; 

(ouderen)vervoer; 

ouderenvervoer; 

huisbezoek; 

eetpraatgroep; 

bezoeken eenzame 

ouderen; 

n.v.t. 

Zoals uit bovenstaande operationalisatie (tabel 5.8) blijkt komen diverse aspecten terug bij 

verschillende thema's. Bovendien hangen enkele thema's met elkaar samen . Om de enquete 

duidelijk en overzichtelijk te houden warden de thema's zorg en comfort en de thema's 

privacy en sociaal contact bij elkaar genomen. Deze thema's zullen hernoemd warden tot 
'gemakke/ijk en ze/fstandig wonen'respectievelijk 'sociaa/ en geeste/ijk we/bevinden~ Door 

deze samenvoeging wordt tevens voorkomen dat verschillende aspecten bij meerdere 

thema's aan de orde komen. 

De behoefte aan status blijkt in de praktijk zeer moeilijk te inventariseren. Bij de verwerking 

in een enquete wordt de vraagformulering eigenaardig en zijn er rare constructies nodig om 

een enigszins du idelijke vraag te formuleren. Om onbegrijpelijke vragen te voorkomen zal 

het thema status niet in de enquete warden opgenomen. lk ga er hierbij vanuit dat alle 
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woon-, welzijns- en zorgdiensten die worden aangeboden van dusdanige kwaliteit zijn, wat 

betreft imago, niveau en uitstraling, dat dit ten goede komt aan de statusbehoefte. 

De overige twee thema's, zijnde veiligheid en toegankelijkheid, blijven in de huidige vorm 

gehandhaafd . Voor de enquete wordt dus gebruik gemaakt van volgende thema-opzet : 

Thema 1: Gemakkelijk en zelfstandig wonen ; 

Thema 2: Sociaal en geestelijk welbevinden ; 

Thema 3: Veiligheid, en ; 

Thema 4: Toegankelijkheid. 

5.3 Opzet onderzoek 
Met behulp van dit survey-onderzoek wordt bijgedragen aan het gestelde doel voor dit 

onderzoek. Deze doelstelling, reeds geformuleerd in hoofdstuk 1, luidt als volgt : 

'Het ontwikkelen van (een) woonzorgconcept(en) voor de Heerlense wijk Molen berg zodat 
ouderen de moge/ijkheid wordt geboden zo fang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. ' 

De opzet van het onderzoek is gebaseerd op het voorlopig conceptueel model uit het eerste 

hoofdstuk. Dit model zal verder moeten worden aangekleed met de verscheidene elementen 

voor dit onderzoek. In de enquete zijn de volgende elementen onderzocht : 
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Huidige woonsituatie 

Kenmerken van de huidige woning zoals type, aantal kamers, voorzieningen voor 

ouderen en dergelijke worden in beeld gebracht. 

Beoordeling huidige woonsituatie 
De beoordeling van de huidige woonsituatie is opgesplitst in de woning, het eventuele 

woongebouw, de ruimte rondom de woning en de woonomgeving. Bij deze beoordeling 

wordt de tevredenheid ge"i"nventariseerd ten aanzien van onderwerpen als de grootte en 

voorzieningen van de woning, de lift in het woongebouw, achterpaden, overlast en 

bevolkingssamenstelling in de woonomgeving. Als laatste is de vraag gesteld welke 

aanpassingen men noodzakelijk vindt in de huidige woonsituatie. 

Verhuisplannen 

Aan alle respondenten die verhuisgeneigd zijn is gevraagd naar het gewenste woning- en 

eigendomstype en het verhuismotief. Verder wordt gevraagd hoe belangrijk diverse 

aspecten zijn voor de nieuwe woonsituatie en hoe groot de nieuwe woning zou moeten 

zijn. Vervolgens is gevraagd of men bij, en bij welke, verbeteringen of aanpassingen aan 

de huidige woonsituatie de verhuisplannen zou bijstellen . Tot slot is gevraagd naar de 

prijs die men voor de nieuwe woning zou willen betalen . 
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Aanvullende voorzieningen 
Er is onderscheidt gemaakt in respondenten die in een huurwoning en koopwoning 

wonen. Beide groepen respondenten wordt gevraagd hoe belangrijk zij bepaalde 

aanvullende voorzieningen voor woning, woongebouw en woonomgeving vinden. Bij de 

kopers is deze lijst beperkt tot aspecten met betrekking tot het woongebouw en de 

woonomgeving. De koper is namelijk zelf degene die concrete veranderingen in de 

woning moeten realiseren in tegenstelling tot huurders. 

• Behoefte aan zorg- en dienstverlening 
Aan de respondenten is gevraagd of zij al dan niet op dit moment gebruik maken van 

diverse vormen van zorg - en dienstverlening. Maken de respondenten geen gebruik van 

de betreffende zorg- of dienstverlening dan wordt aanvullend ge'informeerd of zij hierin 

wel ge'interesseerd zouden zijn . Tot slot wordt gevraagd hoe belangrijk zij bepaalde 

vormen van het aanbieden van deze zorg- en dienstverlening vinden, het 'op maat' 

principe en de 'een-loket'-gedachte. 

Evaluatie woonaspecten 
Tot slot van deze inventarisering is aan alle respondenten gevraagd aan te geven hoe 

belangrijk elk van de vier geenqueteerde thema's voor hen is, zijnde gemakkelijk en 

zelfstandig wonen, sociaal en geestelijk welbevinden, veiligheid en toegankelijkheid. 

Huishoudenskenmerken 
De huishoudens zijn onderzocht naar samenstelling, geslacht, leeftijd, lichamelijke 

beperkingen, werksituatie en inkomen. 

Op basis van deze elementen kan het voorlopig conceptueel model worden uitgewerkt naar 

het (definitieve) conceptueel model. Het conceptueel model, in figuur 5.1 op de volgende 

pagina, geeft een beeld van de verschillende elementen uit dit onderzoek en de wijze waarop 

ze samenhangen. 
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Figuur 5. 7. Conceptueel model 

verh u isgeneigd heid 

Ja 

eigendom sverhouding 

woonzorg
concept(en) 

5.4 Populatie en respons 

oktober 2002 

Voorafgaand aan de yerspreiding van de enquete zijn er een aantal proefinterviews 

gehouden om na te gaan of de vragen en doorverwijzingen begrijpelijk waren. Nadat enkele 

correcties zijn aangebracht is de enquete verspreid ender alle huishoudens met een 

hoofdbewoner van 55 jaar en ouder uit de Heerlense wijk de Molenberg. Het betreft hier 

zowel de huurders als de kopers (zie randvoorwaarden hoofdstuk 1 ). Voor de samenstelling 

van het huurders- en kopersdeel is het huurdersbestand van Wonen Zuid samengevoegd 

met het kopers- en huurdersbestand van de gemeente Heerlen. Hiermee komt de totale 

onderzoekspopulatie uit op 952 elementen. Van deze 952 elementen zijn er 629 elementen 
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uit het huurdersbestand van Wonen Zuid en 323 elementen uit het kopers- en 

huurdersbestand van de gemeente Heerlen. De survey betreft de gehele onderzoeks

populatie, er zijn dus in totaal 952 enquetes verspreid. 

Vanwege een relatief lage respons van 32,4 procent, na een periode van vier weken na 

verspreiding, is er aanvullend een herinneringsbrief rondgestuurd. Deze herinneringsbrief is 

toegestuurd aan alle huishoudens die in een complex wonen waarvan de respons 28 procent 

en lager was . In totaal zijn er 343 herinneringsbrieven gestuurd, waarvan 147 uit het 

huurdersbestand van Wonen Zuid en 196 uit het kopers- en huurdersbestand van de 

gemeente Heerlen (zie bijlage IV). De uiteindelijke steekproef voor de behoeftenanalyse 

bestaat uit het totale aantal geretourneerde enquetes, zijnde 360 stuks. Dit betekent dat de 

totale res pons 3 7,8 procent bedraagt. 

Deze relatief lage respons, voor de doelgroep ouderen, heeft te maken met het feit dater in 

de afgelopen jaren in de wijk Molen berg reeds een aanzienlijk aantal enquetes is gehouden. 

Bewoners uit de wijk hebben echter tot op heden weinig tot geen veranderingen gezien naar 

aanleiding van deze eerder gehouden enquetes. Hierdoor zijn zij naar alle waarschijnlijkheid 

'enquete- moe' geworden omdat er toch geen resultaten te zien zijn. 

5.5 Representativiteit 
In tabel 5.9, op de volgende pagina, zijn de voornaamste structurele kenmerken van de 

steekproef samengevat. De representativiteit van de steekproef kan tweeledig warden 

nagegaan. Enerzijds wat betreft de verdeling van de leeftijden van de hoofdbewoners met 

behulp van de bij de gemeente Heerlen beschikbare populatiegegevens. Anderzijds wat 

betreft de verdeling over de eigenaar van de woningen (Wonen Zuid en overige verhuurders 

gecombineerd met de kopers) met behulp van de bij Wonen Zuid en gemeente Heerlen 

beschikbare populatiegegevens. Hierbij is voor de verdeling van de leeftijden van de 

hoofdbewoners een significant verschil aangetroffen. Er is sprake van een oververtegen

woordiging van de hoofdbewoners van 55 t / m 64 jaar (167 in plaats van de 144 die op 

grand van de populatiecijfers mochten warden verwacht) en een ondervertegenwoordiging 

van de hoofdbewoners van 75 jaar en ouder (80 in plaats van 101 ; x2=10,91)29 • Bij de 

verdeling naar eigenaar van de woningen is geen significant verschil aangetroffen zodat 

hierin bij de analyses geen onderscheid gemaakt hoeft te warden (x2 =0,84)29 • 

Door het feit dat de gehouden enquete over de leeftijd van de hoofdbewoners niet 

representatief is mag warden aangenomen dat er in de resultaten van de enquete een 

verschuiving zit ten opzichte van de werkelijkheid. Door de oververtegenwoordiging van de 

hoofdbewoners van 55 t/m 64 jaar en de ondervertegenwoordiging van de hoofdbewoners 

van 75 jaar en ouder zullen de resultaten naar verwachting naar onder afwijken. Van de, in 

de enquete, geuite behoeften aan een ouderenwoning en aan zorg- en dienstverlening mag 

dus warden verwacht dat deze in de praktijk hoger ligt. Bij de interpretatie en doorvertaling 

van de resultaten zal hiermee dus rekening moeten warden gehouden. 

29 De uitwerkingen en onderbouwingen van de xLtoetsen zijn weergegeven in bijlage V. 
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leeftijdscategorie hoofdbewoner woningsoort 

55-64jaar 167 46,4 huur 275 76,7 

65 - 74 jaar 99 27,5 koop 85 23,3 

75 jaar en ouder 80 22,5 

onbekend 14 3,9 

verdeling geslacht woningtype 

alleen man 44 12,2 eengezins 278 77,2 

alleen vrouw 85 23,6 etage zonder lift 17 4,7 

man en vrouw 168 46,7 etage met lift 54 15,0 

overig 36 10,0 onbekend 11 3, 1 

onbekend 27 7,5 

samenstelling huishouden ligging woning 

alleenstaand 131 36,4 tussenwoning 120 33,3 

met partner 182 50,6 hoekwoning 70 19,4 

met partner en kind(eren) 23 6,4 2 onder 1 kap 54 15,0 

alleen met kind(eren) 8 2,2 vrijstaand 34 9,4 

met volwassenen (en kinderen) 6 1,7 etage begane grond 11 3, 1 

onbekend 10 2,8 etage verdieping, zonder lift 12 3,3 

etage verdieping, met lift 48 13,3 

onbekend 1 1 3, 1 

grootte huishouden specificatie 

1 persoon 131 36,4 ouderenwoning 53 14,7 

2 personen 192 53,3 'normale' woning 304 84,4 

3 personen 27 7,5 onbekend 3 0,8 

onbekend 10 2,8 

dagelijkse hoofdtaak woonduur woning 

thuis (pens., vut, wao, huisman/vrouw) 324 76,2 minder dan 1 jaar 9 2,5 

full-/parttime werkend 51 12,0 1 - 1 0 jaar 78 21,7 

vrijwilligerswerk 34 8,0 11 - 20 jaar 62 17,2 

anders 16 3,8 I anger dan 20 jaar 207 57,5 

onbekend 4 1 , 1 

gebreken 

slecht !open, slecht ter been 93 23,3 

rolstoelafhankelijk 1 1 2,8 

slechtziend 21 5,3 

slechthorend 32 8,0 

anders 58 14,5 

geen 184 46, 1 

netto maandinkomen 

minder dan € 750 23 6,4 

€ 751 t / m € 1.000 67 18,6 

€ 1.001 t / m € 1.500 92 25,6 

€ 1.501 t / m € 2.000 54 15,0 

€ 2.001 t / m € 2.500 18 5,0 

€ 2.501 of meer 37 10,3 

onbekend 69 19,2 
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5.6 Resume 
De aanleiding voor het houden van een survey ligt in het feit dat gegevens over behoeften 

van ouderen slechts minimaal voorhanden zijn . Voor de opzet van de survey zijn de woon

behoeften van ouderen (de vraag) en de producten en diensten welke in de woonbehoeften 

kunnen voorzien (het aanbod) gebundeld en geoperationaliseerd, volgens de gevonden 

thema 's: zorg, privacy, comfort, status, veiligheid, sociaal contact en toegankelijkheid. 

Na operationalisatie blijkt er overlap te zijn tussen de verschillende thema 's. Om de 

overzichtelijkheid en duidelijkheid van de enquete te bevorderen zijn de thema's zorg en 

comfort en de thema's privacy en sociaal contact bij elkaar genomen tot 'gemakke/ijk en 

ze/fstandig wonen ' respectievelijk 'sociaal en geestelijk welbevinden '. Verder blijkt de 

behoefte aan status in de praktijk zeer moeilijk te inventariseren zodat deze niet in de 

enquete wordt opgenomen. Er wordt vanuit gegaan dat alle aan te bieden diensten van 

dusdanige kwal ite it zijn, wat betreft imago, niveau en uitstraling, dat dit ten goede komt aan 

de statusbehoefte . Voor de enquete wordt dus gebruik gemaakt van volgende thema-opzet: 

Thema 1: Gemakkelijk en zelfstandig wonen ; 

Thema 2: Sociaal en geestelijk welbevinden; 

Thema 3: Veiligheid , en ; 

Thema 4: Toegankelijkheid . 

In de enquete zijn de volgende elementen onderzocht: huidige woonsituatie, beoordeling 

huidige woonsituatie , verhuisplannen , aanvullende voorzieningen, behoefte aan zorg- en 

dienstverlening, evaluatie woonaspecten en huishoudenskenmerken. 

De steekproef voor de behoeftenanalyse bestaat uit alle geretourneerde enquetes, zijnde 

360 stuks. Dit betekent dat de totale respons 37,8 procent bedraagt. · 

Doordat in de enquete de hoofdbewoners van 5 5 t / m 64 jaar zijn oververtegenwoordiging 

en de hoofdbewoners van 75 jaar en ouder zijn ondervertegenwoordiging zullen de 

resultaten , ten opzichte van de werkelijkheid, naar verwachting naar onder afwijken. Van de, 

in de enquete, geuite behoeften aan een ouderenwoning en aan zorg- en dienstverlening 

mag dus warden verwacht dat deze in de praktijk hoger ligt. 
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6. RESULTATEN 

In dit hoofdstuk warden de resultaten, volgend uit het gehouden survey-onderzoek, 

gepresenteerd. De indeling van dit hoofdstuk loopt parallel aan de gehanteerde indeling van 

de enquete. Per onderdeel warden de bevindingen besproken. 

6.1 Vergelijking huur- en koopsector 
In deze paragraaf worden de twee sectoren (huursector (N = 276) en koopsector (N = 84)) met 

elkaar vergeleken. Dit gebeurt aan de hand van de huishoudtypen en het gebruik van de 

woningvoorraad. Daarnaast wordt het netto-maandinkomen van beide sectoren vergeleken. 

6.1.1 Vergelijking huishoudtypen 
In tabel 6.1 is de verdeling over de verschillende leeftijdscategorieen in combinatie met de 

huishoudenssamenstelling voor de huur- en koopsector weergegeven. 

T.b/6/H d I fCd t • h . h d t It r, · . • 
/eeftijdscategorieen SS-64jaar 65-74 jaar 7Sjaare.o. totaal 

huishoudenssamenstelling N % N % N % N % 

huursector 

eenpersoonshuishouden 33 12,5 38 14,4 42 15,9 113 43,8 

tweepersoonshuishouden 71 26,9 31 11, 7 18 6,8 120 45,5 

vol/edig gezin 15 5,7 5 1,9 - - 20 7,6 

eenouderoezin 3 1 , 1 3 1 , 1 1 0,4 7 2,7 

overio 2 0,8 2 0,8 - - 4 1,5 

totaal huursector 124 47,0 79 29,9 61 23, 1 264 100 

kooosector 

eenpersoonshuishouden 3 3,7 5 6, 1 8 9,8 16 19,5 

tweepersoonshuishouden 34 41,5 1 5 18,3 11 13,4 60 73,2 

volledio oezin 3 3,7 - - - - 3 3,7 

eenouderqezin 1 1,2 - - - - 1 1,2 

overiq 2 2,4 - - - - 2 2,4 

totaa/ koopsector 40 53,4 20 24,4 19 23,2 82 100 

Uit tabel 6.1 is af te leiden dat van de doelgroep ouderen uit huursector ongeveer in gelijke 

mate een- en tweepersoonshuishoudens warden gehuisvest. Het heeft betrekking op de 

eenpersoonshuishoudens uit alle leeftijdscategorieen, er is hierbij wel sprake van een lichte 

toename met het oplopen van de leeftijdscategorie. Verder betreft het tweepersoons

huishoudens tussen de 55 en 64 jaar. 

In de koopsector is te zien dat het overgrote deel van de ouderen behoort tot de 

tweepersoonshuishoudens, met name in de leeftijd van 5 5 tot 64 jaar. In de koopsector 

wonen, in vergelijk met de huursector, bijna geen volledige gezinnen, eenoudergezinnen of 

overige huishoudens. 

79 



6. Resultaten oktober 2002 

6.1.2 Verschillende sectoren naar woonvorm 
De indeling van de huursector en koopsector naar woonvorm (eengezins / meergezins) is 

gemaakt in tabel 6.2. 

eengezinswoning 
meergezinswoning 
totaal 

74,8 

25,2 

100 

97,6 

2,4 

100 

In de huursector woont bijna driekwart in een eengezinswoning. Voor de koopsector is dit 

maar liefst 97,6 procent. Slechts 2,4 procent van de kopers bezit een meergezinswoning. 

6.1.3 Verschillende sectoren naar woningtype 
Naast onderscheid in woonvorm is ook onderscheid gemaakt in woningtype. In tabel 6.3 is 

het aandeel huishoudens in een bepaald woningtype voor huur- en koopsector aangegeven. 

tussenwoning 
hoekwoning 
twee-onder-een-kap-woning 
vrijstaande woning 
etagewoning, op begane grand 
etagewoning, op verdieping zonder lift 
etagewoning, op verdieping met lift 
woonwagen 
totaal 

43, 1 

21,3 

9,7 

4 ,1 

3,7 

18,0 

100 

7,3 

15,9 

34, 1 

40,2 

2,4 

100 

In de huursector woont met name in de zogenaamde rijtjeswoningen (tussen- of 

hoekwoning), totaal 64,4 procent. Ook wonen er relatief veel huurders in een etagewoning, 

25,8 procent. In de koopsector liggen de verhoudingen totaal anders. Bijna driekwart van de 

kopers woont in een meestal grotere twee-onder-een-kap-woning of vrijstaande woning. De 

etagewoningen in de koopsector zijn met 2,4 procent zelfs nihil te noemen. 

6.1.4 Verschillende sectoren naar inkomen 
Ter afsluiting is in tabel 6.4 van de huur- en koopsector aangegeven welk netto

maandinkomen zij ontvangen. 

80 



6. Resultaten oktober 2002 

Tabe/ 6.4. Sectoren naar netto-maandinkomen 

netto-maandinkomen huursector koopsector 

N % N % 

minder dan € 750 23 10,4 
€ 751 t/ m € 7.000 64 28,8 3 4,3 
€ 1.001 t/ m € 1.500 85 38,3 7 l 0, l 
€ 1.501 t/ m € 2.000 41 18,5 13 18,8 
€ 2.001 t/ m € 2.500 7 3,2 l l 15,9 
€ 2.501 ofmeer 2 0,9 35 50,7 
totaal 222 100 69 l 00 

Het netto-maandinkomen in de huursector ligt over het algemeen, met 67, l procent, in de 

categorie € 751 tot en met€ 1.500. Voor de koopsector is deze aanzienlijk naar boven 

verschoven naar de categorie € 2.501 of meer. 

6.2 Beoordeling huidige woonsituatie 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de waarderingen die respondenten hebben gegeven 

aan verschillende onderdelen van de totale woonsituatie. De waardering heeft betrekking op 

de volgende onderwerpen : woning, gemeenschappelijke ruimte random de woning en 

woonomgeving. Deze onderwerpen zullen voor de huur- en koopsector warden besproken. 

6.2.1 Woning 
De waardering van de woning is uitgesplitst naar de woningaspecten: grootte van de woning, 

indeling van de woning, voorzieningen in de woning en de technische staat van de woning. 

De beoordeling van deze woningaspecten, is uitgedrukt in een gemiddeld rapportcijfer. 

T. b I 6 5 C "def, Id • • • • • • 
womngaspecten rapportcijfer 

huursector koopsector 

grootte woning 6,7 8,4 
indeling woning 6,7 8,2 
voorzieningen woning 5,6 7,5 
technische staat woning 5,0 7,6 

totaalcijfer woning 5,9 8,0 

Uit tabel 6.5 blijkt dat de respondenten uit de koopsector hun woning, ten opzichte van de 

huursector, gemiddeld het hoogst waarderen. Zo is de huursector ontevreden met de 

voorzieningen in de woning en geeft hier een 5,6 als rapportcijfer. Over de technische staat 

van de woning is de ontevredenheid in de huursector nog grater, men geeft slechts een vijf. 

81 



6. Resultaten oktober 2002 

Alie woningaspecten bestaan uit verschillende deelaspecten . Bij de grootte van de woning is 

bijvoorbeeld onderscheid gemaakt in grootte van woonkamer, keuken, toilet, badkamer, 

hoofdslaapkamer, bergruimte in de woning, bergruimte buiten de woning, tuin en balkon 30 . 

Om na te gaan welke deelaspecten van de diverse woningaspecten men positief c.q. negatief 

waardeert is gekeken naar het percentage respondenten dat een 'ontevreden' of 'zeer 

ontevreden ' geeft voor een bepaald deelaspect van deze woningaspecten. 

Grootte woning 

Relatief veel respondenten uit de huursector ontevreden zijn over de grootte van het toilet 

(25 ,3%), de badkamer (27,5%) en de berging in de woning (27,6%). Daarnaast wordt ook de 

grootte van de keuken en de berging buiten de woning door relatief veel huurders als 

onvoldoende ervaren, beiden hebben een waardering van 1 7,8 procent . In de koopsector is 

men over het algemeen tevreden over de woning met een twee kleine uitschieters bij de 

grootte van de keuken (10, 7%) en badkamer (12,2%). De grootte van de woonkamer, 

slaapkamer, tuin en het balkon wordt door weinig respondenten als (zeer) onvoldoende 

beoordeelt. 

Indeling woning 

Het aantal respondenten dat (zeer) ontevreden is over een bepaalde relatie tussen ruimten, is 

gering in beide sectoren. Alleen in de huursector zijn relatief veel respondenten ontevreden 

over de relatie tussen hoofdslaapkamer en toilet, 46,2 procent. Waarschijnlijk omdat in deze 

woningen een tweede toilet (op de verdieping) ontbreekt. 

Voorzieningen woning 

Het percentage ontevreden respondenten is het hoogst in de huursector terwijl in de 

koopsector slechts een gering percentage de voorzieningen in de won ing als (zeer) 

onvoldoende ervaart. De huurders zijn feitelijk over alle deelaspecten van de voorzieningen 

in de woning ontevreden. Van sociaal-medische alarmering wordt in de koopsector geen 

gebruik gemaakt. In de huursector maken 22 respondenten gebruik van deze voorziening 

waarvan er 4 (l ,5%) (zeer) ontevreden zijn . 

Technische staat 

De deelaspecten van de technische staat, zoals isolatie, vocht- en tochtdichtheid en 

afwerking van de woning , zijn niet afzonderlijk gevraagd vanwege het ontbreken van een 

relatie met het onderzoek. Omdat de technische staat wel invloed heeft op de beoordel ing 

van de totale woning is enkel gevraagd om een rapportcijfer. 

6.2.2 Gemeenschappelijke ruimte rondom woning 
De waardering van de gemeenschappelijke ruimte rondom de woning is opgedeeld naar de 

beoordeling van het woongebouw en de achterpaden. 

30 De waardering van de deelaspecten warden enkel meegenomen indien aanwezig . Zo is er bij voorbeeld geen tuin 

bij een etagewoning op de derde verdiep ing. 
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T. b 16 6 C 'dd Id .. , , , ,, , . t d h Ck t d d t 

aspecten gemeenschappelijke rapportcijfer 
ruimte random woning huursector koopsector 

woongebouw 
achterpaden 

6,6 

4,4 
* 

6,3 

* In de koopsector wonen slechts twee huishoudens in etagewoning (2,4%), vergelijking op basis van een gemiddeld 

rapportcijfer is dus niet mogelijk. 

Woongebouw 

Voor het woongebouw zijn enkel de waarderingen van de huursector bekeken omdat slechts 

twee huishoudens in de koopsector een etagewoning bewonen. 

De huursector is relatief ontevreden over de bruikbaarheid van de berging buiten de woning 

(25,4%). Vlak hierachter volgen de gemeenschappelijke ruimte in het woongebouw en het 

functioneren van de lift; 15,6 respectievelijk 17,6 procent is ontevreden over deze aspecten. 

Achterpaden 

Relatief veel respondenten uit de huursector zijn ontevreden over de verlichting (58,7%) en 

sociale veiligheid (71 ,0%) van de achterpaden rondom de woning. Ook de toegankelijkheid 

blijft met 41,8 procent niet verachter. In de koopsector is de ontevredenheid relatief laag, al 

is het gevoel van sociale veiligheid niet optimaal (31 ,0% is ontevreden). 

6.2.3 Woonomgeving 
De waardering van de woonomgeving is uitgesplitst naar: bereikbaarheid van voorzieningen, 

kwaliteit van voorzieningen, mate van overlast en de bewonerssamenstelling. 

T. b 167 C 'dd Id I # I # • I I 

woonomgevingsaspecten rapportcijfer 
huursector koopsector 

bereikbaarheid van voorzieningen 5,4 6,2 
kwaliteit van voorzieningen 6,0 7,2 
mate van overlast 5,6 7,0 
bewonerssamenstelling 6,3 7,5 
totaa/cijfer woonomgeving 6,0 7, l 

Ook de woonomgeving wordt door de koopsector hoger gewaardeerd dan door de 

huursector. Voor de woonomgeving geeft de huursector een magere voldoende (6,0) terwijl 

de koopsector hier een ruim voldoende geeft (7, 1 ). De redenen voor dit opmerkelijke verschil 

hebben vermoedelijk te maken met: (bijlage I, Plattegronden) 

Woningdichtheid 

De woningen uit de huursector zijn voornamelijk rijtjeswoningen en liggen 

geconcentreerd in het midden van de wijk. De koopwoningen zijn over het algemeen 

(half-)vrijstaande woningen die aan de rand van de wijk liggen. Een bijkomend voordeel 

hiervan is dat zij (iets) dichter bij het winkelcentrum van Heerlen liggen, met kwalitatief 

en kwantitatief betere/ meer winkels in vergelijk met het winkels van de Molen berg zelf. 
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Groenvoorzieningen 

De hoeveelheid green dat de huurwoningen omringt is minimaal te noemen. De 

woningen uit de koopsector daarentegen liggen vrijwel allemaal in het green. Sommige 

van deze koopwoningen grenzen zelfs aan het Aambos. 

Allochtonen 

Het aantal allochtonen relatief hoog in de huursector. In de koopsector wonen er geen of 

nauwelijks allochtonen. 

Bereikbaarheid voorzieningen 

Over de bereikbaarheid van winkels en een postkantoor/ bank zijn de bewoners van beide 

sectoren niet te spreken, maar liefst 51,5 respectievelijk 81,4 precent van de huursector en 

38,3 respectievelijk 70,4 procent van de koopsector is hierever (zeer) ontevreden . Verder is 

de huursector ontevreden over de bereikbaarheid van de greenvoorzieningen (36,0%). 

Kwaliteit voorzieningen 

Over de kwaliteit van de voorzieningen is het de huursector die het meest ontevreden is. 

Vooral het uiterlijk van de buurt (32, 1 %), de greenvoorzieningen (36,4%) en de 

parkeerplaatsen (28,3%) moeten het ontgelden. In de koopsector maakt men zich de meeste 

zorgen over de kwaliteit van de parkeerplaatsen met 20,5 precent. 

Mate van overlast 

Ook de mate van overlast weegt het zwaarst in de huursector. Zo geeft men aan ontevreden 

te zijn (komt (zeer) veel voor) over vandalisme (44,2%), vervuiling (65, 1 %), sociale 

onveiligheid overdag en 's nachts (49,4%) en het gedrag van jongeren (48, 7%). Voor de 

koopsector is vervuiling, met 34,5 precent, het punt waarover men het meest ontevreden is. 

Bewonerssamenstelling 

Uit de koopsector is het aantal ontevreden respondenten over de bewonerssamenstelling 

minimaal. In de huursector daarentegen is men nogal ontevreden over de sociale contrele in 

de buurt en de leefstijl van buurtbewoners, 35,6 respectievelijk 21,2 precent. Met 

waarschijnlijk het hoge aantal allochtone bewoners in huurwoningen als achtergrend. 

In het verlengde hiervan is nog gevraagd hoe tevreden men is met de veranderingen in de 

afgelopen jaren in de woonomgeving. Voor de huursector vindt 35,4 precent dat de woon

omgeving gelijk is gebleven terwijl 41,8 precent vindt dat deze (veel) slechter is geworden. 

Slechts 22,8 procent van de respondenten vindt dat de woonomgeving (veel) beter is 

geworden. In de koopsector ligt het percentage dat vindt dat de woonomgeving gelijk is 

gebleven hoger met 50,6 precent. Voor 27, 7 precent van de koopsector is de woonomgeving 

(veel) slechter geworden, slechts 21, 7 precent vindt de woonomgeving beter geworden. 

6.2.4 Totale woonsituatie 
Bij de totale woonsituatie is aan de respondenten gevraagd een rapportcijfer te geven voor 

de totale woonsituatie, gelet op: woning, eventueel woongebouw en woonomgeving. 
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huursector 
koopsector 

6 , l 

7,6 

De respondenten uit de koopsector waarderen de totale woonsituatie het hoogst met een 

7,6. In de huursector geven de respondenten een kleine voldoende met een 6, l. 

Ter afsluiting is gevraagd welke aanpassingen men noodzakelijk achtte in de huidige 

woonsituatie. Hierop is door zowel de huur- als koopsector geantwoord dat bestrijding van 

vandalisme (60,7 resp. 32,9%) en diefstal en inbraak (54,9 resp. 36,5%), oak een verbetering 

van de sociale veiligheid (58,5 resp. 29,4%) zijn geen overbodige luxe. Verder vindt 40,0 

procent van de respondenten uit de huursector dat de groenvoorzieningen mogen warden 

verbeterd, en 35,3 procenten uit de koopsector dat de verkeersveiligheid aangepakt moet 

warden. 

6.3 Verhuisplannen 
In de enquete is gevraagd of men verhuisplannen heeft. In deze paragraaf wordt ingegaan op 

de voorkeuren en wensen van respondenten die hebben aangegeven verhuisgeneigd te zijn. 

Hierbij wordt ingegaan op potentiele inter- en intra-sectorale doorstroming, potentiele 

doorstroming per doelgroep, verhuisredenen en voorkeuren voor de nieuwe woning. 

Hierbij wordt geen splitsing warden gemaakt op basis van huur- en koopsector omdat het 

aantal verhuizende respondenten in de koopsector dusdanig klein is dat een betrouwbare 

vergelijking niet mogelijk is. Als aanvulling hierop warden beide sectoren bovendien 

afzonderlijk bekeken zodat eventuele relevante verschillen kunnen warden vermeld. 

De absolute aantallen die uit de enquete naar voren zijn gekomen zijn gecorrigeerd naar 

werkelijkheid, door vermenigvuldiging met factor 2,64, om een volledig beeld te schetsen. 

6.3.1 Inter- en intra-sectorale doorstroming 
Bijna 23 procent van alle respondenten geeft aan verhuisplannen te hebben. Hiervan willen 

195 huurders (26,9% van alle huurders) en 21 kopers (9,4% van alle kopers) verhuizen , 

gecorrigeerd naar de werkelijkheid. Van alle verhuisgeneigden heeft 0,8 procent al een 

nieuwe woning gevonden, 11 ,4 procent is momenteel op zoek, 3,6 procent is van plan 

binnen twee jaar te verhuizen en 6,9 procent wil binnen vijf jaar verhuizen. 

In figuur 6.1 is de potentiele inter- en intra-sectorale doorstroming vanuit de huur- en 

koopsector weergegeven. Hieruit blijkt dat van de verhuisgeneigde huurders 93, l procent 

terug wil naar een huurwoning. Slechts 2,8 procent wil naar een koopwoning verhuizen en , 

4,2 procent heeft hierover geen voorkeur. Van de verhuisgeneigde kopers wil 57, l procent 

verhuizen naar een huurwoning, en 42,9 procent wil terug naar een koopwoning. 
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Figuur 6.1. Potentiele inter- en intra-sectorale doorstroming komende 5 Jaar, gecorrigeerd naar werkelijkheid 

Huursector Koopsector 

57,1 % 

93,1 % 

koop-
sector 
(N = 21) 

koop-
42,9% sector 

2,8% 42 ,9% 

4,2% (N = 9) 

N.B. koopsec. = koopsector (N= 5) en g.v. = geen voorkeur (N= 8) 

De respondenten uit de huursector die willen verhuizen naar de koopsector of hierover geen 

voorkeur hebben komen uit de leeftijdscategorie 55 tot en met 64 jaar. Respondenten uit de 

koopsector met een voorkeur voor de huursector betreffen hoofdzakelijk 75-plussers 

(42,9%) en in mindere mate respondenten in de leeftijd van 65 tot en met 74 jaar (14,3%). 

6.3.2 Verhuisgeneigden per doelgroep 
In tabel 6.9 is voor de verschillende leeftijdsgroepen gecombineerd met huishoudtypen, voor 

zowel de huur- als koopsector, weergegeven in welke mate zij verhuisgeneigd zijn . Het 

segment 'overig' (met volwassenen (en kinderen)) heeft aangeven niet verhuisgeneigd te zijn 

en zal dan ook niet in de analyses worden opgenomen. 

Uit deze tabel is af te lezen dat de verhuisgeneigdheid het hoogst is onder tweepersoons

huishoudens van 65 jaar en ouder en onder de volledige gezinnen. 

Bij de huursector afzonderlijk is de verdeling uit tabel 6.9 representatief te noemen. In de 

koopsector liggen de verhoudingen verschoven . De verhuisgeneigdheid is het hoogst voor 

alleenstaanden in alle leeftijdscategorieen. In het segment gezinnen wil men helemaal niet 

verhuizen. 
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T.b/69Vih • • • . dh d d I • • ({kb h t I ht d t I . , t d} 

ja, heb al ja, ik zoek ja, binnen ja, binnen nee totaal 

woning een woning 2jaar 5jaar 

1-phh, 55 t/ m 64 jaar - 11,1 - 1 1 , 1 77,8 100 
- 9,8 - 16,0 10,8 10,6 

1-phh, 65 t/ m 74 jaar 2,3 9,3 - 4,7 83,7 100 

33,3 9,8 - 8,0 13,9 12,6 

1-phh, 75 jaar en ouder 4,0 8,0 4,0 4,0 80,0 100 

66,7 9,8 16,7 8,0 15,4 14,7 

2 -phh, 55 t/ m 64 Jaar - 7,6 2,9 8,6 81,0 100 

- 19, 5 25,0 36,0 32,8 30,9 

2-phh, 65 t/ m 74 jaar - 19,6 4,3 8,7 67,4 100 

- 22,0 16,7 16,0 12,0 13,5 

2-phh, 75 jaar en ouder - 10,3 10,3 13,8 65,5 100 

- 7,3 25,0 16,0 7,3 8,5 

gezinnen - 29,0 6,5 - 64,5 100 
- 22,0 16,7 - 7,7 9, 1 

totaa/ 0,9 12, 1 3,5 7,4 76,2 100 

100 100 100 100 100 100 

Verhuisredenen per doelgroep 

In de enquete zijn de verhuisredenen opgesplitst in drie thema's : persoonlijk, woning en 

woonomgeving. Allereerst wordt per thema aangegeven om welke (algemene) redenen men 

gaat verhuizen en wat hierbij de belangrijkste motivatie is. 

Persoonlijk 
De meest genoemde persoonlijke verhuisredenen zijn : 'gezondheid' (37,8%) en 'kinderen uit 

huis' (13,4%). Als belangrijkste persoonlijke reden om te verhuizen geeft men de 

'gezondheid' (34,6%) aan. 

Woning 
Voor de woning zijn de volgende redenen het meest genoemd als aanleiding te verhuizen : 

'vanwege onderhoudsstaat van de woning' (34, 1 %), 'woning is te groat' , '(meer) speciale 

aanpassingen', 'last van tocht', 'last van vocht' en 'woning wordt gesloopt' (alien 22,0%). 

'Minder onderhoud aan woning en tuin' is met 20,0 procent de belangrijkste woning 

gerelateerde verhuisreden. 

Woonomgeving 

Het meest genoemd als verhuisreden met betrekking tot de woonomgeving is: 'weinig 

winkels in de omgeving' (43,9%) en 'gevoel van onveiligheid' (39,0%). Het 'gevoel van 

onveiligheid' (1 5,4%) wordt hierbij als belangrijkste reden om te verhuizen genoemd. 

In tabel 6.1 0 is per doelgroep aangegeven we Ike verhuisreden het meest voorkomen en 

welke hiervan de belangrijkste is. Bovendien is weergegeven welke aanpassingen nodig zijn 

om de huidige verhuisplannen bij te stellen. 
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T.b/670V,h d • d I • • r,· b I t t II '} 

huishoudens- meest genoemde verhuisreden belangrijkste nodige aanpassingen om 

samenstelling verhuisreden verhuisplannen bij te stellen 

1-phh, 55 t/ m 64 Jr l. sloop van woning (3) . sloop van woning . geen enkele (4) 

(N= B) 2. weiniq winkels (3) 

1-phh, 65 t/ m 74Jr 1 . gezondheid (4) . gezondheid . meer voorz. in omg. (3) 

(N= 7) 2. woning is te groot (4) . onveilig gevoel . betere winkels (3) 

3. onveilig gevoel (4) . onderh.st. woning . betere voorz. woning (3) . speciale voorz. ouderen / 

qehandicapten woninq (3) 

I -phh, 75 Jr e. o. l. gezondheid (5) . gezondheid . speciale voorz. ouderen / 

(N=IO) 2. weinig winkels (4) . overlijden partner gehandicapten woning (4) . woning is te groot . meer voorz. in omg. (3) . (meer) speciale . betere voorz. woning (3) 

aanpassinqen . betere tech.st. woninq (3) 

2-phh, 55 t/ m 64 Jr l. weinig winkels (1 0) . gezondheid . betere tech.st. woning (9) 

(N= 20) 2. onderhoudsst. woning (9) . onderh.st. woning . geen enkele (7) . kinderen uit huis . betere voorz. woninq (7) 

2 -phh, 65 t/ m 74 Jr l. onveilig gevoel (11) . onveilig gevoel . geen enkele (7) 

(N= /5) 2. vervuiling omgeving (l 0) . gezondheid . betere tech.st. woning (6) 

3. weinig winkels (7) . woning is te groot . meer voorz. in omg. (5) 

4. andere overlast omg. (7) . betere voorz. woninq (5) 

2-phh, 75 Jr e.o. l. gezondheid (6) . gezondheid . geen enkele (5) 

(N= IO) 2. woning is te groot (4) . woning is te groot . speciale voorz. ouderen/ 

3. weiniq winkels (3) . toeqank.h. woninq qehandicapten woninq (5) 

gezinnen l. onveilig gevoel (7) . onderh .st. woning . geen enkel (5) 

(N= ll) 2. onderhoudsst. woning (6) . gezondheid . vergroten woning (4) 

3. andere overlast omg. (6) . onveilig gevoel 

In voorgaande tabel is te zien dat de factoren 'gezondheid' en 'weinig winkels in de 

omgeving' bij ieder segment aan de orde komen. 'Gezondheid' is zelfs vaak de belangrijkste 

reden te verhuizen . De factoren 'sloop van woning' en 'technische staat van de woning ' 

warden enkel genoemd in de huursector. In de koopsector komt de factor 'minder 

onderhoud aan woning en tuin' geregeld voor als verhuisreden. Bovendien duidt men in de 

koopsector over het algemeen eerst aan dater geen aanpassing is waarmee zij hun 

verhuisplannen bijstellen . 

Wat verder nog uit deze tabel naar voren komt zijn de verschillen tussen de segmenten. De 

gezinnen en de een- en tweepersoonshuishoudens van 55 tot en met 74 jaar hebben veelal 

geen persoonlijke reden om te verhuizen maar een reden die te maken heeft met de 

woonomgeving of de woning zelf. Bij de oudste leeftijdscategorie (75 jaar en ouder) is dit 

juist omgekeerd, deze geeft juist eerder een persoonlijke reden, de 'gezondheid ', aan. In het 

verlengde hiervan geven de 75-plussers ook aan dater '(meer) speciale voorzieningen voor 

ouderen of gehandicapten in de woning' moeten warden aangebracht. Bij de een

persoonshuishoudens wordt dit ook nog in de categorie 65 tot en met 74 jaar aangegeven. 

Uit deze constateringen blijkt dat naar mate de leeftijdscategorie, en dus de leeftijd, 

toenemen de 'gezondheid' een prominente rol gaat spelen . Hiermee samenhangend wil men 

op de eerste plaats een woning die voor ouderen geschikt is, vervolgens is het ook 

noodzakelijk de woonomgeving beter af te stemmen op de behoeften van ouderen. 
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6.3.3 Gewenste woningvoorraad 
In deze paragraaf komt de, door de verhuisgeneigde ouderen uit de Molenberg, gewenste 

woningvoorraad aan bod. Het betreft dus slechts een wijk en is enkel gebaseerd op 

doorstroming. Er is gekeken naar het gewenste woningtype, maximale kosten, 

belangrijkheid van diverse aspecten, aantal kamers en grootte van de nieuwe vertrekken. 

Tabe/ 6. 11 . Doorstroming a/le verhuisgeneigden van huidig naar gewenst woningtype, gecorrigeerd naar 

k Ckh "d r,· b of t a t. II ~ 

gewenste woning tot. hwd,ge 

huidige woning 1 2 3 4 5 6 7 8 woningen 

7 tussenwoninq 13 8 2 3 3 - 13 45 87 

2 hoekwoninq - 3 - 5 2 3 16 34 63 

3 2-onder- 7 - kap- woninq - 3 - - 3 - 2 11 19 

4 vrijstaande woninq 3 - - - - - - 2 5 

s etaoe oo b.o. - - - - - - - - -

6 etaqe oo verd. , zonder lift - - - - 3 - - 5 8 

7 etaqe op verd., met lift - - - - - - 3 5 8 

8 ouderenwoning - 2 - - - - 3 14 19 

tot. oewenste woninoen 16 16 2 8 11 3 37 116 
209 

saldo +71 +47 + 17 -3 -11 + 5 - 29 - 97 

N.B. Deze figuur zegt niets over tekorten en overschotten binnen de totale woningvoorraad in de Molenberg. 

Uit tabel 6.11 blijkt dat in de toekomst met name vraag is naar ouderenwoningen. Uit de 

huursector wil 54, 1 procent naar een ouderenwoning verhuizen, in de koopsector is dit 50,0 

procent31 • Ook de vraag naar een etagewoning op een verdieping met lift is groot. Deze 

verhuisgeneigden komen over het algemeen uit een eengezinswon ing (85, 7%) en hebben de 

wens om alle ruimten op een verdieping te hebben boven aan hun lijstje staan. Zij wonen 

doorgaans nog samen met hun partner (78 ,6%) en geven aan slecht ter been te zijn (21 ,4%). 

De vraag naar rij tjeswoningen , twee-onder-een-kap-woningen en etagewon ingen op een 

verdiep ing zonder lift zal afnemen . 

Het beeld uit tabel 6.11 blijft gelijk als er een splitsing wordt gemaakt naar voorkeur voor 

huur- en koopsector. Van verhuisgeneigden die de nieuwe woning willen kopen willen er 

acht een ouderenwoning, twee een tussenwoning en twee een hoekwoning (gecorrigeerd 

naar werkelijkheid). 

Tabel 6.12 geeft de prijs weer die verhuisgeneigden willen betalen voor de nieuwe woning. 

31 De ouderenwoning wordt in de volgende subparagraaf, 6.3.4. 'Ouderenwoning ', apart eruit gelicht. 
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huurwonin 

minder dan € 166 16,7 15, 7 

tussen € 766 t/ m € 541 80,2 50,0 78,6 

meer dan € 541 3,0 50,0 5,7 

100 100 100 

minder dan € 90. 000 

tussen € 90. 000 t/ m € 118. 000 l 00 40,0 

meer dan € 118. 000 100 60,0 

l 00 100 100 

Hieruit blijkt dat het overgrote deel (78,6%) voor hun nieuwe huurwoning tussen de€ 166 

t/m € 54 l wil betalen . Voor alle leeftijdscategorieen is deze groep het grootst al neemt deze 

met een hogere leeftijdscategorie af, van 85 ,2 procent van 55 tot 64 jaar tot 70,6 procent 

voor de 75-plussers. 

De groep verhuisgeneigden naar de koopsector is relatief klein waardoor een maximale prijs 

hiervoor moeilijker is te stellen. Er kan globaal gezegd warden dat men tussen € 90.000 t/m 

€ l l 8.000 wil betalen voor een koopwoning met een afwijking naar boven . 

Naast de prijs voor de nieuwe woning is aan alle verhuisgeneigden gevraagd hoe belangrijk 

het voor hen is dat de nieuwe woonsituatie aan diverse genoemde aspecten voldoet (figuur 

6.2, volgende pagina), verdeeld in het percentage belangrijk en heel belangrijk. Hierbij is 

bovendien een onderscheid gemaakt naar het woningtype waarnaar men zou willen 

verhuizen. Op deze manier komt duidelijk naar voren hoe de belangrijkheid van de 

verschillende aspecten zich verhouden tot het gewenste woningtype. 

Bij deze vergelijking zijn de woningtypen '2-onder- l -kap-woning' en 'etagewoning op een 

verdieping zonder lift' buiten beschouwing gelaten omdat het in beide gevallen slechts een 

respondent betreft (zie tabel 6.11 ). Het is dus niet mogelijk een relevante vergelijking te 

krijgen op basis van hun reactie aangezien dit automatisch l 00 procent inhoudt. 

De beoordeling zal per geenqueteerd aspect warden besproken. 

Een eenvoudig aan te passen woning (eenv. aanpasbaar) 

Gemiddeld vindt ongeveer 60 procent van de respondenten van de verschillende woning 

typen het (heel) belangrijk dat de woning eenvoudig is aan te passen. De respondenten met 

de voorkeur voor een hoekwoning wijken hiervan naar boven af met 83,3 procent (33,3% 

belangrijk en 50,0% heel belangrijk). voor de vrijstaande woning vindt zelfs l 00 procent van 

de respondenten dit aspect (heel) belangrijk (66, 7% belangrijk en 33 ,3% heel belangdjk). 

Voor de tussenwoning is de belangrijkheid het laagst met slechts 20,0 procent belangrijk. 
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Figuur 6.2. Mate van belangrijkheid van diverse aspecten van de nieuwe woonsituatie per woningtype (in procenten) 
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Alie ruimten liggen op een verdieping (alles gelijkvloers) 

Dat het heel belangrijk is dat alle ruimten bij een etagewoning op een verdieping liggen ligt 

voor de hand. Bij de ouderenwoning vindt 89,5 procent (50,0% belangrijk en 39,5% heel 

belangrijk) van de respondenten dit (heel) belangrijk. Voor de tussen - en hoekwoning is dit 

aspect nauwelijks van belang, 20,0 respectievelijk 25,0 procent belangrijk. Bij de vrijstaande 

woning vindt men dit belangrijk noch onbelangrijk. 

De woon-, slaap-, badkamer en het toilet op een verdieping (primair op 1 verd .) 

Ook hier is dit aspect voor de etagewoning heel belangrijk. Voor de gewenste 

ouderenwoning is het zelfs nog belangrijker dan alle ruimten op een verdieping, namelijk 

91,7 procent (55,6% belangrijk en 36,1% heel belangrijk). Bij de tussen- en hoekwoning en 

vrijstaande woning is de belangrijkheid van dit aspect omhoog gegaan ten opzichte van alle 

ruimten op een verdieping. 

Een beschutte ligging {zonder inkijk) van mijn woning (beschutte ligging) 

Een beschutte ligging van de woning is over het algemeen van gemiddeld belang. De 

gewenste hoekwoning steekt hier met 75,0 procent (belangrijk) ver bovenuit. Voor de 

gewenste vrijstaande woning is dit aspect zelfs voor 1 00 procent (66, 7% belangrijk en 33,3% 

heel belangrijk) van de respondenten van belang. 

Een rustige ligging van mijn woning (rustige ligging) 

Dat ouderen grotendeels voor een rustige ligging van de woning kiezen is niet opmerkelijk. 

Enkel bij de etagewoning op een verdieping met lift is deze belangrijkheid wat lager. 

Vermoedelijk heeft dit te maken met het feit dat een etagewoning op een verdieping meestal 

al rustiger gelegen ligt dan bijvoorbeeld een tussenwoning. 

Zicht vanuit mijn woning op de aangrenzende openbare ruimte (zicht openb. ruimte) 

Ook bij dit aspect ligt de belangrijkheid op ongeveer 50 procent. De respondenten met de 

wens voor een hoekwoning wijken hiervan iets naar boven af met 66, 7 procent (50,0% 

belangrijk en 16, 7% heel belangrijk) en de respondenten met de wens voor een vrijstaande 

woning meer naar onder maar wel met 33,3 procent heel belangrijk. 

Naast de belangrijkheid van de diverse aspecten is gevraagd hoeveel kamers (woon- en 

slaapkamer(s) en eventueel hobbykamer) er in de nieuwe woning aanwezig zouden moeten 

zijn. Tabel 6.1 3 geeft aan hoe de doorstroming van alle verhuisgeneigden is van het aantal 

kamers in de huidige woning en het gewenste aantal kamers in de nieuwe woning. 
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Tabet 6. 13. Doorstroming a/le verhuisgeneigden van huidig naar gewenst aanta/ kamers, gecorrigeerd naar 

k Ckh d r, · b I te aantallen) 

gewenste aantal kamers tot. huid. 
huidige aantal kamers 1 2 3 4 5 6 7 8 aant. kam. 

I - - - - - - - - 0 

2 - 3 5 - - - 3 - 11 

3 - - 19 8 - - - - 27 

4 - 8 68 24 8 - - - 108 

5 - - 11 5 - 8 - - 24 

6 - 2 6 8 5 - - - 21 

7 - - 3 - - - 2 - 5 

8 - - 2 3 3 - - - 8 

totaal qew. kamers 0 13 114 48 16 8 5 0 
204 

saldo 0 - 3 -93 +65 + 8 + 15 0 + 3 

Over het algemeen willen de verhuisgeneigden in hun nieuwe woning minder kamers dan er 

in hun huidige woning aanwezig zijn, 61 ,0 procent. Slechts 15,6 procent wil meer kamers in 

de nieuwe woning. Men wil vooral verhuizen naar een nieuwe woning met drie kamers. 

Ook de grootte van de diverse ruimten in de nieuwe woning is hierbij van belang. Er is dan 

ook aan alle verhuisgeneigden gevraagd hoe groot de woonkamer, keuken inclusief eethoek, 

hoofdslaapkamer, apart toilet en badkamer voor hen moeten zijn. Figuur 6.3 geeft hiervan 

een overzicht. 

Figuur 6.3. Crootte van diverse ruimten in de nieuwe woning (in procenten) 
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De verhuisgeneigden die een woning willen met ruimten van gemiddelde afmeting hebben 

de overhand, van 60,0 tot 71,6 procent bij woonkamer respectievelijk keuken incl. eethoek. 

Hiervan geeft dik 90 procent de voorkeur aan een ouderenwoning (61 %) of een etagewoning 

met lift (1 5%) in de huursector in de categorie tussen de€ 166 en€ 541. Het grootste deel 

93 



6. Resultaten oktober 2002 

woont nog samen met de partner en wat betreft leeftijd is men redelijk gelijk verdeeld over 

de verschillende leeftijdscategorieen. 

Een kleiner deel geeft de voorkeur aan ruimten groter dan gemiddeld. Globaal genomen kan 

over deze groep hetzelfde gezegd worden als over de kiezers voor een gemiddelde 

afmeting, alleen de percentages zijn onderling verschoven. Zo wil ongeveer 40 procent een 

ouderenwoning en 23 procent een etagewoning met lift in de huursector (82%) in de 

middencategorie. Het deel dat nog met de partner samen woont is groter en in de 

leeftijdscategorieen ligt een verschuiving naar ender ten opzichte van de kiezers voor 

gemiddelde afmetingen. Het aantal verhuisgeneigden dat kleiner dan gemiddelde ruimten 

wil is te verwaarlozen , maximaal l ,4 procent zijnde een respondent. 

Aanvullend kan worden gezegd dat de keuze voor gemiddelde danwel grotere afmetingen 

over het algemeen voor alle ruimten gelden. Hierbij ligt het percentage voor alles grotere 

ruimten met ongeveer 65 procent lager dan de keuze voor alle ruimten gemiddeld, 80 

procent. 

6.3.4 Ouderenwoning 
De voorkeuren van de verhuisgeneigden naar een voor ouderen geschikte woning (een 

ouderenwoning) worden er in deze subparagraaf apart uitgelicht. Deze zal aan de hand van 

de volgende facetten worden behandeld : de sector, het woningtype en de karakteristieken 

van de gewenste ouderenwoning. 

De verhuizers naar een ouderenwoning komen in ongeveer gelijke mate uit de verschillende 

leeftijdscategorieen, zo komt 34, l procent uit de categorie 55 tot 64 jaar, 29,5 procent uit 

65 tot 74 jaar en 36,4 procent is 75 jaar of ouder. Zij wonen voor 52,3 procent nog samen 

met hun partner, ruim 40 procent is reeds alleenstaand. 

Als reden om te gaan verhuizen geeft 45,5 procent aan dat dit te maken heeft met de 

gezondheid. Maar ook de onderhoudsstaat van de woning, gevoel van onveiligheid, de 

woning is te groot en (meer) speciale aanpassingen in de woning worden vaak genoemd. 

Sector 

In figuur 6.4 is de behoefte aan een ouderenwoning weergegeven aan de hand van de 

huidige en de toekomstige sector. Van de potentiele bewoners van een ouderenwoning 

komen er l 08 (91, l %) uit een huurwoning en 11 (8,9%) uit een koopwoning. Van deze 119 

huishoudens willen l 03 (92,9%) huishoudens hun ouderenwoning huren en 8 (7, l %) 

huishoudens willen deze kopen . 

Figuur 6.4. Behoefte aan een ouderenwoning naar huidige en toekomstige sector, gecorrigeerd naar werkelijkheid 

koop 
N=ll 

N.B. Orie respondenten bleven het antwoord schuldig. 
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Woningtype 

Figuur 6.5 laat de doorstroming zien op het niveau van de woningtypen. De meeste 

huishoudens, l 00 (84,4%), die naar een ouderenwoning willen verhuizen laten een 

eengezinswoning achter. 

Het gewenste type ouderenwoning is in 73 ,3 procent van de gevallen een woning zonder 

zorgverlening , ofwel de seniorenwoning. Zij komen voor 46,9 procent uit de leeftijds

categorie 55 tot 64 jaar, voor 34,4 procent uit de categorie van 65 tot 74 jaar en 18,8 

procent is 75 jaar of ouder. Er kan dus warden gezegd dat de jongere ouderen kiezen voor 

een seniorenwoning. De lichamelijke gebreken buiten de 'normale' ouderdomsgebreken 

vallen mee. Het grootste deel (36,4%) geeft aan slecht ter been te zijn. 

Oak de aanleunwoning spreekt met 20,0 procent relatief veel verhuisgeneigden naar een 

ouderenwoning aan. De grootste leeftijdscategorie ligt bij deze groep duidelijk naar boven 

verschoven , 77,8 procent is 75 jaar of ouder. De percentages van de lichamelijke gebreken 

zijn ten opzichte van de verhuisgeneigden naar een ouderenwoning toegenomen. 

Figuur 6.5 . Behoefte aan een ouderenwoning naar huidig en toekomstig woningtype gecorrigeerd naar werkelijkheid 
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Voor de inleunwoning is nag 6,7 procent van de verhuisgeneigden naar een ouderenwoning 

ge·1nteresseerd en nag 4,4 procent voor beschermd wonen, serviceflat en woonzorgcomplex. 

Van de verhuisgeneigden naar een ouderenwoning is er niemand ge·1nteresseerd in een 

meergeneratiewoning, groepswoning, focuswoning of een verpleeghuis. 

Karakteristieken van de gewenste ouderenwoning 

De antwoorden die de verhuisgeneigden naar een ouderenwoning hebben gegeven op de 

vraag hoe belangrijk het voor hen is dat de nieuwe woonsituatie aan de genoemde aspecten 

voldoet zijn nogmaals weergegeven in figuur 6.6. Hieruit valt op dat met name de aspecten 

'alle primaire ruimten op een verdieping' en 'alles gelijkvloers' als heel belangrijk warden 

ervaren, 91,7 respectievelijk 89,5 procent (25,0% resp. 39,5% heel belangrijk). Een reden 
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hiervoor kan zijn dat 40 procent van de verhuisgeneigden naar een ouderenwoning aangeeft 

slecht ter been te zijn. De 'beschutte ligging' van de woning blijft met een belangrijkheid van 

45,2 procent achter bij de overige aspecten. 

Figuur 6.6. Mate van belangrijkheid van diverse aspecten van de nieuwe woonsituatie (in procenten) 
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De verhuisgeneigden naar een ouderenwoning is gevraagd hoeveel kamers (woon- en 

slaapkamer(s) en eventueel hobbykamer) er in de nieuwe ouderenwoning aanwezig zouden 

moeten zijn . Tabel 6 .14 geeft aan hoe de doorstroming is van het aantal kamers in de 

huidige woning en het gewenste aantal kamers in de nieuwe ouderenwoning. 

Tabel 6.14. Doorstroming van huidig naar gewenst aantal kamers, gecorrigeerd naar werkelijkheid 

(in absolute getallen) 

gewenste aantal kamers 

huidige aantal kamers l 2 3 4 5 6 7 8 

1 - - - - - - - -

2 - 2 3 - - - 3 -
3 - - 11 5 - - - -
4 - 3 45 - - - - -
5 - - 8 3 - - - -
6 - - 5 5 3 - - -
7 - - 3 - - - 2 -
8 - - 2 3 - - - -

totaal gew. kamers 0 5 77 16 3 0 5 0 

saldo 0 + 3 -61 +32 +8 +13 0 + 5 

tot. huid. 

aant. kam. 

0 

8 

16 

48 

11 

13 

5 

5 

106 

Uit deze tabel blijkt dat het grootste deel van de potentiele bewoners van een ouderen

woning de voorkeur geven aan drie kamers, namelijk 72,5 procent. Een aanzienlijk kleiner 

deel van l 5,0 procent geeft de voorkeur aan vier kamers in de nieuwe ouderenwoning. 

Bij de grootte van de diverse ruimten in de nieuwe woning hebben de verhuisgeneigden met 

de voorkeur voor een ouderenwoning de volgende antwoorden gegeven, figuur 6. 7. 
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Figuur 6. 7. Crootte van diverse ruimten in de nieuwe woning (in procenten) 
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De voorstanders van ruimten van een gemiddelde afmeting liggen tussen de 70,0 en 80,0 

procent. Een aanzienlijk kleiner deel geeft de voorkeur aan ruimten grater dan gemiddeld . 

De behoefte aan ruimten kleiner dan gemiddeld zijn is nihil, slechts een persoon, te noemen. 

Voor zowel ru imten met gemiddelde (93%) als grotere afmetingen (87%) geeft men de 

voorkeur aan een huurwoning. Of men alleen of met de partner samen woont is ongeveer 

gelijk voor de verhuisgeneigden met de keuze voor gemiddelde afmetingen, bij de keuze 

voor grotere afmetingen ligt de nadruk meer op het samenwonen met de partner. Bij de 

leeftijdscategorieen is een soortgelijke verdeling terug te vinden. Bij de gemiddelde 

afmetingen is er sprake van een gelijkmatige verdeling en bij de grotere afmetingen ligt de 

nadruk op de jongste categorie van 5 5 tot 64 jaar. 

Tot slot is nog de vraag gesteld hoeveel men wil uitgeven aan de gewenste ouderenwoning. 

Uit het in tabel 6.1 5 gegeven resultaat blijkt dat 74,4 procent van de huishoudens die kiezen 

voor een ouderenwoning in de huursector tussen de€ 166 t/m € 541 willen betalen. Hierbij 

geldt overal dat de leeftijdsverdeling over de verschillende categorieen gelijkmatig is. Bij de 

keuze voor een huurwoning van minder dan € 166 heeft men een netto-inkomen van 

€ 1.500 of minder en bij een huurwoning van€ 541 en meer € 2.000 of meer. Voor de 

tussencategorie is het netto-inkomen variabel. 
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Voor de koopsector is het moeilijker hierover uitspraak te doen vanwege het kleine aantal 

verhuisgeneigden naar een ouderenwoning in de koopsector. Globaal kan warden gesteld 

dat men bereid is tussen de€ 90.000 en€ 118.000 te betalen en dater in enkele gevallen 

naar boven kan warden uitgeweken. Deze verhuisgeneigde kopers hebben een leeftijd 

tussen de 55 en 64 jaar met een variabel netto-inkomen. 

6.4 Gewenste aanvullende voorzieningen 
Aan alle respondenten is gevraagd hoe belangrijk het is dater bepaalde voorzieningen in 

woning, woongebouw of woonomgeving warden aangebracht. Deze vragen zijn gerangschikt 

volgens de gehanteerde thema-opzet. Deze gewenste aanvullende voorzieningen zijn voor 

de huur- en koopsector afzonderlijk geenqueteerd. Verder is er onderscheid gemaakt tussen 

respondenten die wel en respondenten die niet verhuisgeneigd zijn. 

6.4.1 Huurders 

Thema 1: Gemakkelijk en zelfstandig wonen 

'Zo fang mogelijk gemakkelijk en aangenaam ze/fstandig kunnen blijven wonen.' 

In onderstaande figuur is weergegeven hoe belangrijk de hurende, al dan niet verhuizende, 

respondenten diverse (gewenste) voorzieningen vinden. Er is hierin onderscheidt gemaakt in 

hoe 'belangrijk' danwel 'heel belangrijk' . 
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Figuur 6.8. Mate van belangrijkhe id van diverse (gewenste) aanvullende voorzieningen , thema 1 huur 
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Zoals duidelijk naar voren komt wordt door zowel verhuizers als niet-verhuizers het 'toilet 

op dezelfde verdieping als de hoofdslaapkamer' , 'eenvoudige bediening van de 

bedieningselementen ' en het 'dichtbij aanbieden en leveren van woon-, welzijns - en 

zorgdiensten' (zeer) hoog gewaardeerd. De 'doucheglijstang' wordt bij de verhuizers ook 

hoog gewaardeerd. Het verschil tussen de waardering 'belangrijk' en 'heel belangrijk ' ligt om 

en nabij de 40 respectievelijk 20 procent. Het aantal respondenten echter dat het 'toilet op 

dezelfde verdieping als de hoofdslaapkamer' steekt bij zowel de verhuisgeneigden als de 

niet-verhuisgeneigden hier bovenuit, 47,2 respectievelijk 34,5 procent. Bij de verhuis

geneigden steekt deze zelfs boven de waardering ' belangrijk' uit. 

Voorzieningen als 'aanpasbaar keukenblok', 'een afstandsbediening voor alle elektrische 

apparaten', 'automatisch geluid van tv / radio zacht bij overgaan telefoon en rinkelen 

deurbel' en 'automatische temperatuurregeling' warden niet belangrijk (genoeg) geacht. 

De laatste zes voorzieningen (onder loopafstand) warden allemaal als zeer hoog 

gewaardeerd. De respondenten zijn dus van mening dat deze voorzieningen binnen een 

acceptabele loopafstand van hun woning moeten liggen. Hierbij is het dan ook van belang te 
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weten wat de respondenten verstaan onder een acceptabele loopafstand. Uit deze vraag aan 

de huursector komt naar voren dat de meerderheid (3 8,8%) een loopafstand van 250 tot 500 

meter nog acceptabel vindt. Voor 26,5 procent maakt deze afstand zelfs niets uit en kart 

daarop volgt met 23,5 procent een afstand van 100 tot 250 meter acceptabel. Het kleinste 

deel vindt met 11 ,2 procent een loopafstand tot 100 meter acceptabel. 

Als laatste is nog de beoordeling gegeven die de respondenten uit de huursector in totaliteit 

hebben gegeven aan het thema 'gemakkelijk en zelfstandig wonen'. In vergelijking is hi er 

ook de totale beoordeling (huur- en koopsector samen) hiervan weergegeven . Hieruit blijkt 

dat dit eerste thema heel hoog wordt beoordeeld waarbij de waardering voor 'heel 

belangrijk' ver naar boven uitschiet, met 61,5 procent voor de verhuisgeneigden en 57,2 

procent voor de niet-verhuisgeneigden. 

Thema 2: Sociaal en geestelijk welbevinden 
'Het eigen sociale leven in kunnen richten zoals men dat zelf wenst.' 

Figuur 6.9 geeft een overzicht hoe belangrijk de respondenten uit de huursector de 

(gewenste) aanvullende voorzieningen van het sociaal en geestelijk welbevinden, beoordelen. 

Figuur 6.9. Mate van belangrijkheid van diverse (gewenste) aanvullende voorzieningen, thema 2 huur 

verhuisgeneigden niet-verhuisgeneigden 

I .... 
I 

I .--
I 

I 

1--
I 

I 
I 

----r--1 
' I I 

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 

recreatieruimte 

gemeensch . tuin 

fietsroutes 

wand el park 

sportfaciliteiten 

huurders thema 2 

totaal thema 2 

-
----,. I 

"' ,. l 
"' 

--=--.I 
T 
II 

I 

0 10 20 

□ belangrijk □ heel belangrijk 

■ 

"' 
II 

.. 
"' 

■ 

30 40 so 

Het 'wandelpark' scoort met een totale belangrijkheid van 52,8 procent voor de verhuis

geneigden en 55,8 procent voor de niet-verhuisgeneigden net boven de 50 procent. De 

'gemeenschappelijke tuin' en 'fietsroutes' warden door slechts weinig respondenten als 

belangrijk gezien. 

60 

Het totale thema wordt, in vergelijk met de afzonderlijke voorzieningen, door de huurders 

en in totaliteit wel relatief hoog gewaardeerd. 

100 



6. Resultaten oktober 2002 

Thema 3: Veiligheid 
'Veiligheid in en om de woning.' 

Het derde th ema, veiligheid, is door het hurende dee l van de respondenten gewaardeerd 

zoals weergegeven in figuur 6.1 0. 

Figuur 6.10. Mate van belangrijkhe id van diverse (gewenste) aanvullende voorzieningen , thema 3 huur 
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Alie (gewenste) aanvullende voorzieningen van dit thema scoren relatief hoog. Vooral de 

'goede verlichting ' wordt in totaliteit met 94,2 procent voor de verhuisg eneigden en 92,3 

procent voor de niet- verhuisgeneigden heel hoog gewaardeerd. De 'video- intercom', 'vlakke 

douchebak ', 'verlaagde instap bij een bad', 'automatische verlichting', 'aanwezigheids

simulatie' en een 'route voor langzaam verkeer ' scoren in vergelijk met de overige 

voorzieningen relatief laag. Wat verder opvalt is dat de waardering voor 'belangrijk' bij de 

verhuisgeneigden over het algemeen hoger dan bij de ni et-verhuisgeneigden terwijl dit bij 

de niet-verhuisgeneigden, in vergelijk met de verhuisgeneigden , juist geldt voor de 

waardering 'heel belangrijk'. 
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De waardering voor th ema 3 van de huurders afzonderlijk en in het totaal verschillen 

nauwelijks van elkaar. Met een totale belangrijkheid van dik 98 procent hecht men veel 

waarde aan de veiligheid in en om de woning. 

Thema 4: Toegankelijkheid 
'Zander moeilijkheden met rollator en rolstoel zowel de woning, het woongebouw en de 

woonomgeving kunnen betreden / gebruiken.' 

In figuur 6.11 is het overzicht van de belangrijkheid van de verschillende (gewenste) 

aanvullende voorzieningen van het thema toegankelijkheid weergegeven. 

Figuur 6.11 . Mate van belangrijkheid van diverse (gewenste) aanvullende voorzieningen , thema 4 huur 
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Zoals duidelijk is te zien springt de 'goede bereikbaarheid van alle voorzieningen ' met zijn 

hoge waardering voor zowel 'belangrijk' als 'heel belangrijk' als verhuisgeneigden en niet

verhuisgeneigden er bovenuit. Oak de waardering van de respondenten voor het 

'seniorenslot op de voordeur' , de 'makkelijk te hanteren deurklinken' en de 'minimale 

niveauverschillen rand noodzakelijke drempels' is relati ef hoog. Verder ligt over het 

algemeen de waardering 'heel belangrijk' bij de verhuisgeneigden hoger dan bij de niet

verhuisgeneigden. 

De waardering van de respondenten uit de huursector voor thema vier is met een totaal van 

78,6 procent voor de verhuisgeneigden en 75,3 voor de niet-verhuisgeneigden hoog. Deze 

waardering is echter wel zo'n 20 procent lager dan de waardering voor de overige drie 

thema's. 
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6.4.2 Kopers 
Als opmerking bij de verhuisgeneigde kopers (8 respondenten) moet warden gezegd dater 

bij het geven van de waarderingen regelmatig een aantal respondenten (tot 5 respondenten) 

niets hebben ingevuld zodat een heldere en betrouwbare afspiegeling nauwelijks mogelijk is. 

Thema 1: Gemakkelijk en zelfstandig wonen 
'Zo lang mogelijk gemakkelijk en aangenaam zelfstandig kunnen blijven wonen.' 

In onderstaande figuur is weergegeven hoe belangrijk de kopende respondenten diverse 

(gewenste) voorzieningen vinden wat betreft gemakkelijke en zelfstanding wonen. 

Figuur 6.12 . Mate van belangrijkheid van diverse (gewenste) aanvullende voorzieningen, thema 1 koop 
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Voor de koopsector vinden de verhuizende respondenten de afzonderlijke voorzieningen 

'slechts' belangrijk. Net zoals bij de huursector vinden de respondenten uit de koopsector 

vindt het grootste deel (45,9%) een loopafstand van 250 tot 500 meter acceptabel. Voor 31, l 

procent maakt de loopafstand niet uit. De afstand van l 00 tot 250 meter is voor 18,9 

procent nog acceptabel en een loopafstand tot 100 meter vindt 4, l procent acceptabel. 

Bij de beoordeling van dit thema vindt dik 60 procent van de alle respondenten uit de 

koopsector gemakkelijk en zelfstandig wonen heel belangrijk. 

Thema 2: Sociaal en geestelijk welbevinden 
'Het eigen sociale leven in kunnen richten zoals men dat zelf wenst.' 

Figuur 6.13 geeft een overzicht hoe belangrijk de respondenten uit de koopsector de 

(gewenste) aanvullende voorzieningen van het sociaal en geestelijk welbevinden, beoordelen. 
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Figuur 6.1 3. Mate van belangrijkheid van diverse (gewenste) aanvullende voorzieningen , thema 2 koop 
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Ook hier is er geen verhuisgeneigde respondent die een van de afzonderlijke voorzien ingen 

'heel belangrijk' vindt. Voor de 'recreatieruimte' heeft zelfs niemand van de 

verhuisgeneigden belangstelling. Enke! het 'wandelpark' wordt in de ogen van het kopende 

dee! van de respondenten als belangrijk geacht, ten opzichte van de overige voorzieningen. 

De beoordeling voor de overige vier voorzieningen is aan de !age of zelfs heel !age kant. 

Het thema in totaliteit (kopers) wordt, met 96,2 procent voor verhuizers en 93,6 procent 

voor niet-verhuizers ('belangrijk' en 'heel belangrijk' samen), wel relatief hoog gewaardeerd . 

Thema 3: Veiligheid 
'Veiligheid in en om de woning.' 

Het derde thema, veiligheid, is door het kopende deel van de respondenten gewaardeerd 

zoals weergegeven in figuur 6.14. 

Figuur 6.14. Mate van belang rijkheid van diverse (gewenste) aanvullende voorzien ingen , thema 3 koop 
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Uit deze figuur blijkt dat veiligheid, net zoals bij de huursector, als (heel) belangrijk wordt 

gezien . Een 'aparte route voor langzaam verkeer' blijft hierbij lichtelijk achter. Bij de 

verhuisgeneigde kopers is er niemand die hier een hoge waarde aan hecht. 

Ook de waardering voor dit thema van de kopers is met een belangrijkheid van in totaal 97,4 

voor de verhuisgeneigden en 98,5 voor de niet-verhuisgeneigden zeer hoog te noemen. 

Thema 4: Toegankelijkheid 
'Zonder moeilijkheden met rollator en rolstoel zowel de woning, het woongebouw en de 

woonomgeving kunnen betreden / gebruikt.' 

In figuur 6.1 5 is het overzicht van de belangrijkheid van de verschillende (gewenste) 

aanvullende voorzieningen van het thema toegankelijkheid weergegeven. 

Figuur 6.1 5. Mate van belangrijkheid van diverse (gewenste) aanvullende voorzieningen, thema 4 koop 
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De 'goede bereikbaarheid van alle voorzieningen' steekt er bij de niet-verhuisgeneigden met 

45, 7 procent respondenten met een waardering van 'heel belangrijk' met kop en schouders 

bovenuit. De overige voorzieningen vindt men over het algemeen 'belangrijk' al speelt de 

'lift bij een etagewoning' ook een belangrijke rol, bij de verhuisgeneigden vindt men ook de 

'rustpunten in de woonomgeving' van belang. 

Het vierde thema, toegankelijkheid, wordt door de koopsector met in totaliteit 60,0 procent 

voor de verhuisgeneigden en 84,9 procent voor de niet-verhuisgeneigden gewaardeerd. 

Hierbij is deze waardering, net zoals bij de huursector, bijna 20 procent lager dan de 

waardering van de overige drie thema's 

6.4.3 Evaluatie woonaspecten 
Bij de twee vorige paragrafen hebben de respondenten per sector aangegeven hoe belangrijk 

zij de vier verschillende thema's vinden. Om te kunnen beoordelen hoe deze waardering 

voor de totale thema's zich ten opzichte van elkaar verhouden zijn deze waarderingen in 

figuur 6.16 onder elkaar gezet. 
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Figuur 6.16 . Mate van belangrijkheid van de vier thema's 
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Uit bovenstaande figuur blijkt duidelijk dat men alle thema's (zeer) belangrijk vindt. Het 

thema toegankelijkheid is in vergelijk met de andere thema's met 39,5 procent 'belangrijk' 

en 38,5 procent 'heel belangrijk' aan de lage kant te noemen. Een reden hiervoor kan zijn 

dat de mobiliteit van de respondenten nag goed te noemen is. Met betrekking tot mobiliteit 

geeft 25,8 procent geeft aan slecht ter been te zijn en 3, 1 procent is rolstoelafhankelijk. 

6.5 Behoefte aan zorg- en dienstverlening 
Om de behoefte aan zorg en dienstverlening bij ouderen te kunnen beoordelen is er bij een 

groat aantal soorten dienstverlening de behoefte hieraan ge·1nventariseerd. Allereerst is de 

vraag gesteld of men reeds gebruik maakt van de betreffende dienstverlening, en zo niet of 

met dan aan zou willen geven of men interesse heeft in het gebruik van deze dienst. 

De antwoorden op deze twee vragen zijn weer volgens de vier thema's uitgesplitst. Het 

thema toegankelijkheid is hierbij komen te vervallen omdat er geen diensten op dit gebied 

aanwezig zijn die relevant zijn voor dit onderzoek. 

Er wordt bij deze vragen geen onderscheid gemaakt in huur- danwel koopsector. 

Thema 1: Gemakkelijk en zelfstandig wonen 
'Zo lang mogelijk gemakkelijk en aangenaam zelfstandig kunnen blijven wonen.' 

In onderstaande figuur is het gebruik danwel de behoefte aan diverse soorten van zorg en 

dienstverlening weergegeven. 

In het gebruik van de verschillende diensten zit nogal wat verschil. Zo wordt van een 

boodschappendienst, was- en strijkservice, maatschappelijk werkster, voorlichting en advies 

en dagverzorging relatief weinig gebruik gemaakt. De hulp bij zwaar huishoudelijk werk en 

de mantelzorg zijn juist zeer in trek. 

Bij beide vormen van hulp betreft het voornamelijk de 75-plussers, van 46 procent bij hulp 

bij zwaar huishoudelijk werk tot 60 procent bij de mantelzorg . De lichamelijke gebreken bij 

deze twee groepen hebben voornamelijk met de mobiliteit te maken. 
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T.b/676Bh fi • d. " • h • • d k Ckh 'd 

soort dienstverlening ja, tk maak gebruik van nee, ik maak geen gebruik van 
maar ben we/ gemteresseerd 

N % N % 

maa/tiidservice 37 4,3 121 15, l 

boodschaooendienst 5 0,6 106 12,7 

was- en striikservice 11 1,2 71 8,7 

kaooer aan huis 90 l 0,4 93 12,3 

hu/p bi} de administratie 71 8,3 58 7,7 

ouderenvervoer 130 l 5,2 175 24,6 

hulo bii licht huishoudeliik werk 124 14,6 93 13, l 

hu/p bii zwaar huishoudeliik werk 243 27,9 151 24,5 

hu/p bi} kleine onderhoudsklussen 124 14,4 135 18,8 

hu/p bi} huurders-/ kopersonderhoud 77 9,3 143 19,4 

hu/p bii tuinonderhoud 93 10,6 108 14,2 

hu/p bii oersoonliike verzorqinq 29 3,4 98 12,3 

hu/p bi} verp/eging 37 4,3 161 20,5 

mantelzoro 164 19,0 138 20,4 

daqverzorqino 19 2, l 145 17,5 

uit/een, verhuur en verkoop van 66 7,7 193 24,7 

hulomiddelen en veroleeoartikelen 
maatschaooeliik werkster l 3 1,5 95 11,6 

voorlichtinq en advies l 3 1,5 169 20,6 

De interesse in de gevraagde dienstverlening, van de respondenten die geen dienstverlening 

ontvangen, is aanzienlijk groter dan het huidige gebruik. Het 'ouderenvervoer', 'hulp bij 

kleine onderhoudsklussen', 'hulp bij huurders-/ kopers-onderhoud', 'hulp bij verpleging', 

'dagverzorging', 'hulpmiddelen en verpleegartikelen' en 'voorlichting en advies' spreekt veel 

van de respondenten aan. Zelfs bij de 'hulp bij zwaar huishoudelijk werk' en 'mantelzorg', 

waarvan men reeds relatief veel gebruik maakt, is de interesse aanzienlijk. 

Zoals was te verwachten loopt de behoefte aan deze voorzieningen op met de leeftijds

categorie. De respondenten die aangeven ge·1nteresseerd te zijn in een bepaalde dienst 

hebben vrijwel allemaal geen lichamelijke gebreken of geven aan slecht ter been te zijn. 

Thema 2: Sociaal en geestelijk welbevinden 

'Het eigen socia/e /even in kunnen rich ten zoa/s men dat ze/f wenst. ' 

Figuur 6.1 7 geeft een overzicht in welke mate men gebruik maar van zorg- en dienst

verlening en hoeveel mensen hierin ge·1nteresseerd zouden zijn. 
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T.b/677Bh ft • d . t I . th • 2 • • d k Ckh 'd 

soort dienstverlening ja, tk maak gebruik van nee, ik maak geen gebruik van 
maar ben we! gemteresseerd 

N % N % 

oeoroaniseerde biieenkomsten 100 11,5 161 21,6 

oeoroaniseerde uitstapies 87 10, 1 1 51 19,9 

cursus(sen) 34 4,0 188 23, 1 

bezoek van vrijwi/ligers 45 5,2 95 12,0 

eetpraatgroep 26 3, 1 90 11,0 

Het huidige gebruik van deze zorg- en dienstverlening is niet al te hoog. De interesse, 

vooral voor de eerste drie vormen van dienstverlening, is echter aanzienlijk. De 

respondenten die ge'interesseerd zijn in 'georganiseerde bijeenkomsten' en 'georganiseerde 

uitstapjes' zijn ongeveer gelijkmatig verdeeld over de drie verschillende categorieen. Bij de 

ge'interesseerden in (een) 'cursus(sen)' neemt de belangstelling af naarmate men in een 

hogere leeftijdscategorie valt. 

Thema 3: Veiligheid 

'Veiligheid in en om de woning. ' 

Het gebruik en mogelijke toekomstige gebruik van zorg- en dienstverlening, met betrekking 

tot het thema veiligheid, is weergegeven in figuur 6.18. 

soort dienstverlening 

.. , ... , 
ja, ik maak gebruik van nee, ik maak geen gebruik van 

maar ben we/ geinteresseerd 

Er wordt op dit moment nog niet zo veel gebruik gemaakt van een alarmeringssysteem. De 

respondenten hebben echter wel een grote interesse in het gebruik van een 

alarmeringssysteem. De interesse voor een medisch alarmeringssysteem ligt iets hoger dan 

voor het persoonlijk alarmeringssysteem. 

In combinatie met de verschillende leeftijdscategorieen blijkt dater onderling grote 

sprongen omhoog wordt gemaakt. Onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht. Hierbij is 

gekeken naar het percentage respondenten per leeftijdscategorie dat ge'interesseerd is in de 

betreffende dienst. 

Tabe/ 6 19 C .. t d • • • i ft"d t . (, ' 

soort dienstverlening leeftijdscategorieen 

55-64 jaar 65-74 jaar 75 jaar e.o. 

persoonlijk alarmeringssysteem 

medisch alarmeringssysteem 
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34,0 

38,3 

54,7 

51,8 

51,7 

62,3 
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Service 

Ter afsluiting van deze verkenning aan zorg- en dienstverlening is gevraagd nag hoe 

belangrijk men, voor dit onderzoek twee, de vormen van het aanbieden van dienstverlening 

vindt. Figuur 6.1 7 geeft hiervan de beoordeling. 

Figuur 6.17. Beoordeling vormen van het aanbieden van dienstverlening 

eea-loket j 
'op maat'-pclacipe ~ • [ 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

□ belangrijk □ heel belangrijk 

Ongeveer een even groat percentage vindt zowel een-loket en het 'op maat'-principe (heel) 

belangrijk. Bij beide aanbiedingsvormen van dienstverlening is de belangrijkheid 'neutraal' 

voor ongeveer een kwart van de respondenten. 

6.6 Woon(zorg)concepten 
In deze paragraaf warden de woonzorgconcepten voor de doelgroep ouderen opgesteld. 

Hierin zijn alle van belang zijnde aspecten die tijdens dit onderzoek, zowel uit theorie als uit 

de gehouden enquete, naar voren zijn gekomen samengevoegd. Het betreft een 

allesomvattend concept waarin woning, woongebouw, woonomgeving en zorg- en 

dienstverlening zijn ge·integreerd. 

Na het opstellen van de vier woonzorgconcepten is naar voren gekomen dater een zeer 

grate overeenkomst, bijna 1 00 procent, tussen de woonzorgconcepten is. Naar aanleiding 

hiervan is er een basis-woonzorgconcept opgesteld met daarbinnen een viertal verschillende 

woonconcepten, zie figuur 6.1 8. 

Figuur 6.18. Basis-woonzorgconcept met woonconcepten 

huursector 

• • • • • 

bl ~I _w_o_o_n_c_o_n_ce_p_t_2_~1 ~I _w_o_o_n_c_o_n_ce_p_t_3_~ 

a woonconeept""< 
b 

bas is-woon zorg co nee pt 

In het basis-woonzorgconcept zijn alle aspecten ondergebracht die minimaal aanwezig 

moeten zijn in een woonzorgconcept voor ouderen. Vervolgens zijn de vier verschillende 

woonconcepten die zich binnen dit basis-woonzorgconcept bevinden nader gedefinieerd en 

vormen dus een aanvulling c.q. uitbreiding van het basis-woonzorgconcept. Orie van deze 

woonconcepten hebben betrekking op de huursector en een op de koopsector. Tot slot zijn 

er binnen woonconcept 1 en 4 nag twee varianten (a en b). 
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6.6.1 Basis-woonzorgconcept 
Het basis - woonzorgconcept is opgebouwd uit de aspecten (voorzieningen) waarvan alle 

respondenten van de enquete , dus huur- en koopsector samen, hebben aangeduid dat deze 

voor hen van belang zijn. Er is hierbij uitgegaan van een belangrijkheid van 50 procent en 

hoger. 

Woning 

Om te beginnen moet de woning goed toegankelijk en bruikbaar zijn, oak voor mensen die 

afhankelijk zijn van een rollator of rolstoel. Belangrijk hierbij is dater slechts minimale 

verschillen aanwezig zijn rand de noodzakelijk drempels, en dater in de woning zelf geen 

drempels aanwezig zijn. Verder zullen alle bedieningselementen die in de woning aanwezig 

zijn (zoals lichtschakelaars , deurklinken, kranen , bovenlichten en thermostaat) met een 

eenvoudige handeling te bedienen zijn. In het verlengde hiervan moet er een seniorenslot op 

de voordeur aanwezig zijn en moeten de overige deurklinken van de woning goed te 

omvatten en hanteren zijn. Bovendien moeten kranen die, in de woning, toegepast warden 

thermostatische mengkranen zijn . 

Er moet in de woning goede verlichting aanwezig zijn , dit houdt dus in dater voldoende 

lichtpunten in de woning zijn aangebracht. Deze verlichting wordt uitgebreid met 

automatische verlichting en een aanwezigheidssimulatie . 

In de badkamer is er een douche noodzakelijk zonder opstaande rand en zal er een 

doucheglijstang aanwezig moeten zijn. Tevens moet de vloer van de badkamer, evenals de 

vloeren van alle andere ruimten in de woning, vlak en anti-slip zijn. 

De overige voorzieningen die, binnen dit basis-woonzorgconcept, in een woning voor 

ouderen aanwezig moeten zijn, zijn een video-intercom , veilige beglazing, een brandalarm 

en een inbraakalarm. Tot slot moeten oak de voorzieningen die noodzakelijk zijn voor een 

persoonlijk/ medisch alarmeringssysteem in de woning warden aangebracht. 

Woongebouw 

Het woongebouw moet voorzien zijn van een lift om de woningen op de verdieping te 

kunnen bereiken. Dit woongebouw moet bovendien toegankelijk en bruikbaar zijn voor 

mensen die afhankelijk zijn van een rollator of rolstoel. Verder is een brandblussysteem en 

een goede verlichting van het woongebouw noodzakelijk. 

Woonomgeving 

Oak in de woonomgeving moet er een goede verlichting aanwezig zijn. Alie voorzieningen 

die in de omgeving aanwezig zijn moeten goed bereikbaar en mogen er geen obstakels 

aanwezig mogen zijn die de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de woonomgeving 

hinderen waarbij oak rekening moet warden gehouden met rollators en rolstoelen. De 

voorzieningen die minimaal op een acceptabele loopafstand! binnen 500 meter, van de 

woning in de omgeving moeten liggen zijn : 
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Om de minder valide en oudere mensen in de woonomgeving tegemoet te komen is het 

noodzakelijk om rustpunten, zoals een bankje, op de diverse looproutes door de wijk aan te 

brengen. Andere voorzieningen die in de woonomgeving aanwezig moeten zijn een 

recreatieruimte (of in het woongebouw) een wandelpark, fietsroutes en sportfaciliteiten. 

Ten behoeve van de veiligheid van de woonomgeving moet deze overzichtelijk zijn met 

veilige en overzichtelijk oversteekplaatsen en een aparte route voor langzaam verkeer. Om 

deze veiligheid te optimaliseren is toezicht een must. 

Tot slot van de woonomgeving zullen alle woon- , welzijns- en zorgdiensten die in een 

bepaalde wijk warden aangeboden oak dichtbij aangeboden en geleverd moeten warden. 

Zorg- en dienstverlening 

Heel belangrijk bij het aanbieden van deze zorg- en dienstverlening is dater volgens het 'op 

maat' - principe wordt gewerkt. De klant kan dus volledig zelfstandig bepalen wat hij of zij wil 

afnemen. Als aanspreekpunt voor vragen, ongeacht de aard van deze vragen, moet de 'een 

loket'-gedachte warden gehanteerd. 

Vanwege het 'op maat'-principe moeten alle vormen van zorg - en dienstverlening , waarvan 

naar voren is gekomen dater ge·interesseerden zijn, warden aangeboden. De volledig lijst 

van zorg- en dienstverlening die moet warden aangeboden ziet er als volgt uit: 

maaltijdservice 

boodschappendienst 

was- en strijkservice 

kapper aan huis 

hulp bij de administratie 

ouderenvervoer 

hulp bij licht huishoudelijk werk 

hulp bij zwaar huishoudelijk werk 

hulp bij kleine onderhoudsklussen 

hulp bij huurders-/ kopersonderhoud 

hulp bij tuinonderhoud 

hulp bij persoonlijke verzorging 

hulp bij verpleging 

6.6.2 Woonconcepten 

mantelzorg 

dagverzorging 

uitleen , verhuur en verkoop van 

hulpmiddelen en verpleegartikelen 

maatschappelijk werk(st)er 

voorlichting en advies 

georganiseerde bijeenkomsten 

georganiseerde uitstapjes 

cursus(sen) 

bezoek van vrijwilligers 

eetpraatgroep 

persoonlijk / medisch 

alarmeri ngssysteem 

Aansluitend aan dit basis-woonzorgconcept warden in deze paragraaf de vier woon

concepten besproken geordend naar mate van belangstelling, hierbij staat woonconcept l 

op plaats een van het verlanglijstje van de ouderen en woonconcept 4 op de laatste plaats . 

Bij het opstellen van de woonconcepten is de keuze van sector en type woning gebaseerd op 

de voorkeur die uitgesproken is door de verhuisgeneigden aangezien alleen zij hierover eer:i 

uitspraak konden doen. Verder zijn oak de aspecten : gelijkvloersheid, het aantal kamers, de 

grootte van diverse ruimten en de prijs voor de nieuwe woning, enkel aan verhuisgeneigde 

respondenten gevraagd. Deze voorkeuren vormen de algemene kenmerken van de woning 

en zullen als eerst warden toegelicht. De overige aspecten die geen overeenkomst hebben 
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met de aspecten uit het basis-woonzorgconcept zijn gebaseerd op de waarderingen van 

verhuisgeneigden en niet-verhuisgeneigden van de betreffende sector samen. 

Woonconcept 1 (variant a en b) 

Het eerste woonconcept omvat een seniorenwoning, een zelfstandige woning voor ouderen 

zonder zorgverlening, in de huursector. In totaal zijn er 79 oudere huishoudens uit de 

Molen berg die naar deze seniorenwoning in de huursector willen verhuizen. Aan deze 79 

huishoudens is vervolgens gevraagd naar gelijkvloersheid , aantal kamers, grootte van de 

ruimten en de te betalen prijs. Deze algemene kenmerken zijn in onderstaande tabel 

opgenomen. 

T. b I 6 20 Al • k k • h • .d • • • d k Ckh "d 

woonconcept I N % 

sector huur 188 89,9 
type ouderenwoninq 103 54,9 
type ouderenwoning seniorenwoning 79 76,9 
qe/iikvloersheid woon- , slaao-, badkamer en toilet oo een verdieoinq 72 91,2 

aantal kamers 1 woonkamer en 2 slaaokamers 63 80,0 
qrootte ruimten qemiddeld 58* 74,0* 
prijs € 166 t / m € 541 61 76,7 

* De aantallen/ waarden van alle afzonderlijke ruimten zijn opgeteld en gemiddeld. 

De voorzieningen in de woning komen vrijwel volledig overeen met de voorzieningen uit het 

basis-woonzorgconcept. Deze worden enkel voor dit woonconcept nog aangevuld met de 

aanwezigheid van een verhoogd/ verlaagd toilet. 

Er zijn binnen dit eerste woonconcept twee varianten op basis van de grondgebondenheid 

van de woning. Van deze 79 seniorenwoningen zullen er 5 als grondgebonden woning (met 

tuin) moeten worden gerealiseerd (variant a) en de overige 74 als etagewoning met lift 

(variant b) . 

Woonconcept 2 

Het tweede woonconcept omvat een etagewoning met lift, een zelfstandige woning zonder 

zorgverlening, gerealiseerd in de huursector. In totaal zijn er 34 oudere huishoudens uit de 

Molen berg die naar een etagewoning met lift in de huursector willen verhuizen. Aan deze 34 

huishoudens is vervolgens gevraagd naar gelijkvloersheid, aantal kamers, grootte van de 

ruimten en de te betalen prijs. Deze algemene kenmerken zijn in tabel 6.21 opgenomen. 

T. b I 627 Al • k k • t 2 "t t. h . .d • • • d k Ckh "d 

woonconcept 2 N % 

sector huur 188 89,9 
type etaqewoninq met lift 34 18,3 
type ouderenwoninq n.v.t. 
ge!ijkvloersheid alles gelijkvloers 34 100 

aanta/ kamers 1 woonkamer en 2 slaapkamers 18 53,8 
qrootte ruimten qemiddeld 21* 60,7* 
priis € 166 t/m € 541 29 84,6 

* De aantallen / waarden van alle afzonderlijke ruimten zijn opgeteld en gemiddeld . 
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Ook bij dit tweede woonconcept komen de voorzieningen in de woning vrijwel volledig 

overeen met de voorzieningen uit het basis-woonzorgconcept. Alleen een verlaagde instap 

in het bad indien deze aanwezig mocht zijn wordt hieraan toegevoegd . 

Woonconcept 3 

Het derde woonconcept omvat een aanleunwoning, een zelfstandige woning in de buurt van 

een verzorgingshuis met zorgverlening, gerealiseerd in de huursector. In totaal zijn er 21 

oudere huishoudens uit de Molenberg die naar deze aanleunwoning in de huursector willen 

verhuizen. Aan deze 21 huishoudens is vervolgens gevraagd naar gelijkvloersheid, aantal 

kamers, grootte van de ruimten en de te betalen prijs. Deze algemene kenmerken zijn in 

onderstaande tabel opgenomen. 

T. b I 6 22 Ai • k k • 3 . h . • ' d • • • d k Ckh 'd 

woonconcept 3 N % 

sector huur 188 89,9 

tvoe ouderenwoning 103 54,9 

tvoe ouderenwonino aanleunwoninq 21 20,5 

oeliikv/oersheid alles qeliikvloers 21 100 

aanta/ kamers l woonkamer en 2 slaapkamers 16 75,0 

grootte ruimten gemiddeld l 5* 73,3 * 

prijs € 166 t / m € 541 16 75,0 

* De aantallen / waarden van alle afzonderlijke ruimten zijn opgeteld en gemiddeld . 

De voorzieningen die naast de voorzieningen van het basis-woonzorgconcept in dit derde 

woonconcept aanwezig moeten zijn warden hieronder beschreven. 

Als er in de woning een trap aanwezig mocht zijn moet deze aan twee zijden zijn voorzien 

van een leuning, bovendien moet de trap de mogelijkheid bieden om een traplift aan te 

brengen mocht dit noodzakelijk blijken . In het toilet moet een verhoogd / verlaagd toilet 

aanwezig zijn aangevuld met wandbeugels. Deze wandbeugels moeten ook op de badkamer 

bij de douche, eventueel het bad, en de wastafel aanwezig zijn. Verder moet de 

doucheruimte voorzien zijn van een douchezitje en moet het bad , indien aanwezig, een 

verlaagde instap hebben. 

Woonconcept 4 (variant a en b) 

Het vierde en laatste woonconcept omvat een seniorenwoning, een zelfstandige woning voor 

ouderen zonder zorgverlening, gerealiseerd in de koopsector. In totaal zijn er 8 oudere 

huishoudens uit de Molenberg die naar deze seniorenwoning in de koopsector willen 

verhuizen. Aan deze 8 huishoudens is vervolgens gevraagd naar gelijkvloersheid, aantal 

kamers, grootte van de ruimten en de te betalen prij s. Deze algemene kenmerken zijn in 

tabel 6.23 opgenomen. 
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T. b I 6 23 Al • k k • t4 't h . • ' d • • • d 

woonconcept 4 N 

sector kooo 13 

tvoe ouderenwoninq 8 

tvoe ouderenwoninQ seniorenwoninq 8 

qe/ijkvloersheid woon-, slaap-, badkamer en toilet op een verdieping 5 

aantal kamers l woonkamer en 3 slaapkamers 5 

grootte ruimten qemiddeld 5* 

prijs meer dan € 118.000 5 

* De aantallen / waarden van alle afzonderlijke ruimten zijn opgeteld en gemiddeld . 

Voor dit vierde woonconcept zijn er geen aanvullende voorzieningen in de woning 

noodzakelijk naast de voorzieningen uit het bas is-woonzorgconcept. 

oktober 2002 

k Ckh d 

% 

6,3 

60,0 

100 

66,7 

66,7 

60,0* 

66,7 

Ook binnen dit laatste woonconcept zijn er twee varianten op basis van de grondgebonden

heid van de woning . Van deze 8 seniorenwoningen moeten er 3 als grondgebonden woning 

(met tuin) worden gerealiseerd (variant a) en de overige 5 als etagewoning met lift (variant b) 

6.7 Resume 
Allereerst zijn de huur- en koopsector met elkaar vergeleken. Hieruit is naar voren gekomen 

dat de huursector voornamelijk uit een- en tweepersoonshuishoudens in een rijtjeswoning 

bestaat met een gemiddeld inkomen van€ 1.000 . De koopsector bestaat hoofdzakelijk uit 

tweepersoonshuishoudens in een vrijstaande woning of 2-onder-1-kap-woning met een 

gemiddeld inkomen van€ 2.500 en meer. 

Ook in de beoordeling van de huidige woonsituatie zitten er verschillen tussen de huur- en 

koopsector. De beoordelingen in de koopsector liggen namelijk allemaal hoger dan in de 

huursector. Voor beide sectoren zijn de achterpaden en de voorzieningen in de 

woonomgeving een groot struikelblok. 

Verhuisgeneigdheid 

De verhuisgeneigdheid, onder de ouderen, in de Molenberg is bijna 23 procent. Het grootste 

deel van deze verhuisgeneigden wil een woning in de huursector. Als verhuisreden wordt 

vaak de gezondheid opgegeven maar ook de onderhoudsstaat van de woning en het gebrek 

aan winkels zijn vaak genoemde redenen . 

Het type woning dat men het liefst betrekt is de specifieke ouderenwoning en de etage

woning met lift met drie kamers van gemiddelde afmeting en in een prijsklasse tussen de 

€ 166 en€ 541 per maand. Belangrijke aspecten bij de nieuwe woning zijn dat deze 

makkelijk aan te passen is , dat alle ruimten of alle primaire ruimten op een verdieping liggen 

en dat de woning beschut en rustig is gelegen. 

De specifieke ouderenwoning is er apart uitgelicht. Ook hier blijkt het grootste aandeel te 

kiezen voor de huursector. De favoriete ouderenwoning is de seniorenwoning met 73 

procent, even hierachter volgt de aanleunwoning met 20 procent. Het liefst wil men in de 

woning drie kamers met een gemiddelde afmeting . Voor de woning is men bereid tussen de 

€ l 66 en € 54 l per maand te betalen. 
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Aanvullende voorzieningen 

Op de vragen naar aanvullende voorzieningen in woning, woongebouw en woonomgeving is 

door beide sectoren wisselend gereageerd. De toegankelijkheid vindt men hierbij het minst 

belangrijk. De belangrijkste aspecten hiervan zijn de bereikbaarheid van de voorzieningen, 

de lift bij een etagewoning en geen drempels in de woning. Gemakkelijk en zelfstandig 

wonen en de veiligheid scoren juist heel hoog. Vooral het toilet op de slaapverdieping, 

winkels en een postkantoor / bank op loopafstand , inbraakwering, alarmering en verlichting 

spelen hier een grote rol. Het sociaal en geestelijk welbevinden ligt tussen deze twee 

uitersten met de recreatieruimte als belangrijkste voorziening. 

Zorg- en dienstverlening 

In het gebruik van de verschillende diensten zit nogal wat verschil. Vooral van de intensieve 

zorg- en dienstverlening, zoals hulp bij zwaar huishoudelijk werk en mantelzorg, wordt 

relatief veel gebruik gemaakt. 

De interesse in dienstverlening is ook zeer hoog en verdeeld over een aanzienlijk deel van de 

dienstverlening . Zo is er zeer veel behoefte aan het gebruik van een persoonlijk- / medisch 

alarmeringssysteem. Verder is er veel behoefte aan hulp in de huishouding , hulp bij 

verpleging, voorlichting en advies, ouderenvervoer, georganiseerde bijeenkomsten en 

uitstapjes en cursussen. Bij het aanbieden van deze zorg- en dienstverlening vindt men het 

bovendien belangrijk dat deze op maat wordt aangeboden en dat men volgens het principe 

van een-loket werkt. 

Woon(zorg)concepten 

Uit alle verzamelde gegevens over woon- en zorgwensen van ouderen is tot slot een basis

woonzorgconcept met vier woonconcepten opgesteld. Het betreft een allesomvattend 

concept waarin woning , woongebouw, woonomgeving en zorg- en dienstverlening zijn 

ge"integreerd. In het basis-woonzorgconcept zijn alle aspecten ondergebracht die minimaal 

aanwezig moeten zijn in een woonzorgconcept voor ouderen. Vervolgens zijn de vier 

verschillende woonconcepten die zich binnen dit basis-woonzorgconcept bevinden nader 

gedefinieerd en vormen dus een aanvulling c.q. uitbreiding van het basis-woonzorgconcept. 

Het eerste woonconcept omvat 79 seniorenwoningen, een zelfstandige woning voor ouderen 

zonder zorgverlening , in de huursector. Binnen dit eerste woonconcept zijn er twee 

varianten : variant a zijn 5 grondgebonden woning (met tuin) en variant b zijn de overige 74 

seniorenwoningen uitgevoerd als etagewoning met lift. 

Woonconcept 2 omvat 34 etagewoningen met lift, een zelfstandige woning zonder zorg

verlening, gerealiseerd in de huursector. 

Het derde woonconcept omvat 21 aanleunwoning , een zelfstandige woning in de buurt van 

een verzorgingshuis met zorgverlening, gerealiseerd in de huursector. 

Het vierde en /aatste woonconcept omvat 8 seniorenwoningen, een zelfstandige woning voor 

ouderen zonder zorgverlening , gerealiseerd in de koopsector. Ook binnen dit laatste 

woonconcept zijn er twee varianten : variant a zijn 3 als grondgebonden woning (met tuin) en 

variant b zijn de overige 5 woning uitgevoerd als etagewoning met lift. 
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7. PROFIELSCHETS 

Deze profielschets bestaat uit twee delen. Enerzijds bestaat deze uit profielschetsen uit de 

onderzochte literatuur. Deze profielschetsen zijn als algemeen te karakteriseren aangezien 

hierbij geen locatiegerichte informatie, in dit geval de Molenberg, is verwerkt. Anderzijds is 

er een profielschets opgesteld uit eigen bevindingen aan de hand van de geretourneerde 

enquetes en indien noodzakelijk aangevuld met de 'algemene' profielschetsen. Deze 

profielschets kan specifiek warden genoemd vanwege de relatie met de wijk Molenberg. 

7 .1 Ouderen algemeen 
Uit de bestudeerde literatuur, betreffende (algemene) profielschetsen en segmenteringen van 

de doelgroep ouderen, zijn twee verdelingen naar voren gekomen welke van toepass ing zijn 

voor dit onderzoek. De eerste volgt uit een onderzoek van TNO in samenwerking met 

Sen mar Consultancy BV en de tweede uit de bevindingen van Jean-Paul Treguer. 

7.1.1 TNO en Senmar Consultancy BV32 

Enkele decennia geleden was het in vergelijking met tegenwoordig beter mogelijk om leeftijd 

te hanteren bij het segmenteren van de (ouderen)markt. Aangezien er destijds een sterker 

verband was tussen leeftijd en consumentengedrag. De ouderenmarkt was meer homogeen, 

men gedroeg zich meer als een groep. Ook de relatie tussen woningmarktgedrag en leeftijd 

was relatief sterk. Het consumentengedrag van vandaag de dag is meer divers, er is weinig 

specifiek 'ouderengedrag' meer. In steeds meer gevallen overschrijden gedrag, wensen en 

kenmerken leeftijdsgrenzen. 

Segmentatie op basis van uitsluitend de leeftijd van de consument levert meestal groepen op 

die in het te voeren beleid niet praktisch bruikbaar zijn. De relevantie met het 

productgebruik of andere belangrijke criteria ontbreekt vaak, het gaat in de meeste gevallen 

om een indirecte relatie. Het is beter om te concentreren op kenmerken die een meer direct 

verband vertonen met wensen en behoeften. Vaak zijn factoren als persoonlijke smaak, 

mentaliteit, kenmerken van het huishouden, gezondheid, levensstijl en koopkracht beter 

verklarende c.q. voorspellende factoren voor het consumentengedrag dan de leeftijd. 

Voor de woningmarkt zijn bested ingsruimte, omvang van het huishouden, zorgbehoefte en 

leefstijl van belang . De levensfase van mensen kan uiteraard wel een indicatie geven van te 

verwachten woningmarktgedrag en woonbehoeften. Vooral het onderscheid in 'de derde 

leeftijd' en 'de vierde leeftijd'33 kan zinvol zijn. 

32 TNO en Sen mar Consultancy BV [2001], 'Senioren & Wonen; Met succes inspelen op de woonbehoeften van 

50-plussers ' 

33 De 'derde levensfase ' is (ongeveer) de fase tussen 5 5 en 74 jaar, waarin doorgaans het laatste kind het huis 

verlaat en mensen stoppen met werken . De 'vierde levensfase' start bij het optreden van chronische 

gezondheidsproblemen of het wegvallen van de partner, in Nederland rond de 75 jaar. 
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Verder is het zinvol om niet te concentreren op een aspect maar verscheidene aspecten en 

kenmerken te combineren. In de meeste gevallen is een segmentatiecriterium onvoldoende 

om de markt zodanig in kaart te brengen, dater effectief op kan warden ingespeeld. 

Hieronder warden enkele kenmerken beschreven die inzicht kunnen geven in het 

woningmarktgedrag van ouderen . 

Gezondheid, mate van zelfredzaamheid 

Het al dan niet hebben van lichamelijke problemen heeft duidelijk invloed op het 

woningmarktgedrag. Een grof onderscheid dat wel eens wordt gemaakt is de verdel ing in de 

'Can's' en de 'Can not's ': mensen met een goede en mensen met een minder goede 

gezondheid . Of iemand tot de categorie 'Can' of 'Can not' behoort, hangt ook af van het 

product in kwestie en van de vraag hoe men zelf omgaat met het gezondheidsprobleem. 

Inkomen, koopkracht 

Ook wat het inkomen betreft kan er een indeling van de ouderenmarkt warden gemaakt in 

twee categorieen : ouderen die zich (redelijk) veel kunnen veroorloven en aan de andere kant 

een groep die het zuinig aan moet doen : de 'Have's' en de 'Have not' s'. Binnen de Have's 

zou nog een verder onderscheid gemaakt kunnen warden tussen mensen die de rijke 

bovenlaag vormen (de happy few binnen de SO- plus markt: dure vakanties, luxe cabriolet, 

tweede woningen in het buitenland) en de Have's die zich al deze zaken niet kunnen 

veroorloven maar ook weer niet al te veel op de kleintjes hoeven te letten. 

Combinatie van gezondheid en inkomen 

Wanneer de voorgaande twee aspecten met elkaar warden gecombineerd ontstaat er een 

indel ing met vier kwadranten (zie fi guur 7.1 ): 

l . have, can : mensen die niets of weinig mankeren en bovendien geld hebben ; 

2. have, can not: mensen die wel over geld beschikken, maar hun gezondheid legt 

beperkingen op het te besteden ; 

3. have not, can : mensen die over weinig koopkracht beschikken, maar wel een goede 

gezondheid hebben ; 

4 . have not, can not: mensen die weinig geld te besteden hebben en die bovendien 

problemen met de gezondheid hebben. 

Figuur 7. 1. Combinatie van gezondheid en inkomen 

have 

have not 
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Naast de variabele gezondheid en geld is ook tijd bepalend voor het mogelijk ruimtelijk 

gedrag en de locatievoorkeuren van ouderen. Die variabele zijn tijd, geld en gezondheid 

(vooral vertaald naar afhankelijkheid van zorg van anderen). Variabelen als leeftijd, geslacht, 

opleiding, werk (ook onbetaald), huishoudensgeschiedenis, et cetera zijn niet onbelangrijk, 

maar fungeren als verdere inkleuring van de hier onderscheiden groepen. 

De combinatie tijd-geld-gezondheid kan vertaald worden in de mate waarin de oudere 

zichzelf beperkingen moet opleggen in het mogelijk gewenste ruimtelijk gedrag. Hierbij 

kunnen de volgende vier groepen warden onderscheiden : 

actief, alles kan : ouderen die nog met beide benen in het maatschappelijk leven staan en 

daarin ook geen beperkingen ondervinden door weinig tijd of geld ; 

actief, met beperkingen: ouderen die eveneens nog met beide benen in het 

maatschappelijk leven staan , maar beperkingen kennen door beperkte financiele 

middelen en mede daardoor geen geld hebben om leuke dingen te doen ; 

hulpbehoevend, alles kan: de gezondheid legt beperkingen op aan de bewegingsvrijheid 

en bepaalt sterk het activiteitenpatroon. Geld en tijd vormen geen belemmering; 

hulpbehoevend, met beperkingen : naast beperkingen voortkomend uit de gezondheid 

(eventueel ook van een partner) zijn ook geld en tijd beperkende factoren. 

7.1.2 Jean-Paul Treguer34 

Hoewel de term 'ouderen ' de indruk kan wekken, dat de hele bevolkingsgroep van 

50-plussers als een coherente en uniforme doelgroep benaderd kan warden, is het 

tegendeel waar. Met het stijgen van de leeftijd gaat het gedrag steeds meer verschillen. 

Om een segmentering te kunnen maken, zijn er parameters nod ig op basis waarvan de 

doelgroep ouderen vrij eenvoudig verder in te delen valt. Zo'n segmentering valt te maken 

op grond van vijf basisgegevens: 

leeftijd ; 

gezondheid ; 

geld; 

activiteit; 

beschikbare tijd. 

Deze vijf basisgegevens zijn in een tabel onder te brengen (tabel 7.1 ), die een vrij precies 

beeld geeft van de vier grate segmenten in de doelgroep ouderen. De vier segmenten 

stemmen overeen met vier leeftijdscategorieen : 

de 50- tot 60-jarigen - de Hoogvliegers; 
de 60- tot 75-jarigen - de Cenieters; 

de 75 - tot 85 - jarigen - de Cevorderden; 

de 85-plussers - de Nestors. 

Van elke subgroep wordt een profiel geschetst op basis van gezondheid , activiteit, vrije tijd 

en inkomen . 

34 Treguer, Jean- Paul [1997), 'Marketing; 18 Cu/den rege!s voor seniorenmarketing ' 
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de Hoogvliegers Meer dan 60% is Relatief weinig Financieel Globaal beschouwd 

S0-60Jaar nog gedurende de eerste hoogtepunt van de zeer goed . Dragen van 
beroepsactief 5 jaar carriere ; schulden- bril is algemeen. 

last verdwijnt bijna Meno- en Penopauze 
geheel 

de Cenieters Geleidelijke Heel veel, de grote Het maximum van Goede gezondheid ; 
60- 75Jaar afname van de ontdekking van 'vrij e het beschikbare gezichtsvermogen, 

beroepsactiviteit. tijd' inkomen gehoor en mobiliteit 
Toptijd van het nemen af 
vrijwilligerswerk 

de Cevorderden Geen enkele Veel vrije tijd, maar Het beschikbare De variabele met de 
75- BSJaar be roe psactivi te it; men blijft vaker inkomen daalt; meeste invloed. Hoog 

vrijwilligerswerk thuis. Problemen van vaker financiele medisch gebruik. 

wordt zeldzamer eenzaamheid problem en Begin van zelfstandig -
heidsproblemen 

de Nestors Algemene daling Thuis of Het aantal De afhankelijkheid 
85Jaare.o. van elke activiteit verzorgingshuis behoeftigen neemt neemt toe 

worden het centrum toe 
van de wereld 

De Hoogvliegers 

De bril buiten beschouwing gelaten verkeert de Hoogvlieger in blakende gezondheid. Hij is 

sportief, let op zijn voeding en eet- en drinkgewoonten en kiest kwaliteit. 

Door een actief en mobiel !even houdt De Hoogvlieger uiteindelijk maar weinig tijd over. Hij 

is heel goed georganiseerd en gebruikt accessoires om zijn tijd optimaal te beheren of om 

makkelijk ook buiten kantoor te kunnen werken. De Hoogvlieger heeft hobby's waarin hij 

zijn creativiteit en energie kwijt kan. Naast deze hobby's maakt hij tijd vrij voor zijn familie. 

De Hoogvlieger hoeft de dubbeltjes niet om te draaien. Het inkomen topt en de lasten dalen. 

Hij is ge"fnteresseerd in voorzieningen voor na zijn pensionering en laat zich graag adviseren 

over het beheer van zijn financien. 

De Genieters 

De Genieter verkeert meestal in goede gezondheid, alleen horen en zien ze vaak wat minder. 

Voorzichtig zijn, op de gezondheid letten , is voor hen een noodzaak. De Genieter heeft altijd 

al veel energie gehad, als het even kan nemen zij de fiets of wandelen. 

De beroepsactiviteit van de Genieter neemt gaandeweg af. Bezigheden op de rand van 

beroep en vrijwilligerswerk vormen vaak de navelstreng met de samenleving . Voorwaarde 

voor de verlengde loopbaan is overigens wel een goede gezondheid. 

Zoals voor de rest van de bevolking ligt de manier waarop de Genieters hun vrij tijd 

doorbrengen in lijn met hun sociale voorgeschiedenis en eigen 'culturele bagage'. Hun 

65 +-pas gebruiken zij bij wijze van spreken vaker dan hun Europas. Musea, concerten, 

schouwburgen; de Genieter is er vaste klant. Ook familie staat hoog op het lijstje van vrije

tijdsbesteding. Verjaardagen zijn bij wijze van spreken het excuus om contact te houden. 
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De Genieter heeft het materieel en financieel gemakkelijk. Hij gooit nooit met geld, maar hij 

profiteert van de economische groei en de voortdurende verhoging van pensioenen 

gedurende zijn werkzame !even. In feite houdt de Genieter geld over. 

De Gevorderden 

De stress van de actieve jaren is voorgoed voorbij. De Gevorderden hebben zeeen van tijd 

waar zij naar eigen inzicht over kunnen beschikken. Dat is oak goed voor hun gezondheid; 

ze !even naar hun eigen tempo. Wei kunnen de meesten niet meer zonder bril, 

gehoorapparaat, kunstgebit en geregelde medische controles. Oak wordt het gebruik van 

geneesmiddelen en medische zorg grater. 

De Gevorderde is sterk afhankelijk van zijn verleden en gezondheid. Aangepast aan de eigen 

mogelijkheden zoekt hij nag zijn activiteiten. Tuinieren, knutselen, handwerk; dat zijn de 

activiteiten die de vele vrije tijd vullen. Men blijft meer en meer thuis . Wie zich op de 

ouderen en vooral op het segment Gevorderden richt, moet daarbij denken aan initiatieven 

als buurtdiensten en aan belangrijk geworden aspecten zoals gemak en bereikbaarheid. 

In zijn activiteiten vindt hij een tweede 'thuis'. In clubs, wijkverenigingen en uitstapjes treft 

hij leeftijd- en lotgenoten, waarmee op gelijk niveau gesproken kan warden over de zaken 

die hen bezighouden. 

In het inkomen van de Gevorderden zijn grate verschillen. De oudere weduwe die alleen van 

AOW moet rondkomen behoort tot de groep armen in Nederland. Er zijn oak ouderen die tot 

op hoge leeftijd de vruchten plukken van een tijdens de toenemende welvaart opgebouwd 

pensioen. De hele groep heeft belang bij gedegen advies als het om de financien gaat. 

De Nestors 

De verschillen in de gezondheid van de Nestor kunnen erg groat zijn. Deze ouderen zijn in 

het algemeen wel makkelijker moe, al is de een nag levendig terwijl de ander stilaan aftakelt. 

De afhankelijkheid wordt voor allen grater. Zo vergroot de consumptie van medische 

producten (verzorging en diensten). Bijna 70 procent van de Nestors bestaat uit vrouwen. 

Bij de Nestor is de verminderde activiteit een feit. Het is tijd om te rusten. De 85-plussers 

beperken hun activiteiten en interesse tot het direct nodige. Veel hobby's hebben de Nestors 

niet meer. De verminderde activiteit eist haar tol. De eenzaamheid neemt toe, afhankelijk 

van de relatie met en de nabijheid van kinderen en kleinkinderen. 

De situatie rand het inkomen van de Nestors is vergelijkbaar met die van de Gevorderden. Er 

zijn grate verschillen. Volgens het CBS moesten in 1999 ruim 128.000 alleenstaanden 65-

plussers !even van een duurzaam laag inkomen rand het sociaal minimum. Dat betekent: 

alleen AOW. 

7.2 Ouderen Molenberg 
In navolging van de vorige paragraaf zal in deze paragraaf getracht warden een profielschets 

voor de ouderen uit de Molenberg op te zetten. Deze profielschets zal gebaseerd warden op 

de variabelen die bij de hiervoor besproken profielschetsen naar voren zijn gekomen. Deze 
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variabelen worden nog aangevuld met de variabele huishoudtype. Het betreft hier dus de 

volgende variabelen : 

leeftijd ; 

huishoudtype; 

gezondheid ; 

inkomen ; 

tijd. 

De gegevens die voor het opstellen van deze profielschets nodig zijn komen uit de, voor dit 

onderzoek gehouden, enquete. De tabellen waarop deze profielschets is gebaseerd zijn 

terug te vinden in bijlage VI. 

7.2.1 Profielschets: have (not), can (not) 
Wordt er als eerst gekeken naar de variabelen gezondheid en inkomen, zoals door TNO en 

Senmar Consultancy BV, dan is op basis van deze gegevens de onderstaande figuur te 

creeren voor de ouderen uit de Molenberg. Voor de indeling van het inkomen, in 'have ' en 

'have not', is er een scheiding gemaakt op basis van de inkomensgrens voor ouderen 35 van 

het BBSH van€ 1.500 per maand. Tot de groep 'have not' behoren dus de ouderen met een 

inkomen tot en met€ 1.500 en tot de groep 'have' behoren de ouderen met een inkomen 

van€ 1.501 en meer. Voor de indeling van de gezondheid, in 'can' en 'can not', is gekeken 

naar de ouderen zonder gebreken ('can') en naar de ouderen met gebreken ('can not'). 

Figuur 7.2. Combinatie van gezondheid en inkomen 

have 

have not 

can cannot 

20, 1 procent 
(N=67) 

27,9 procent 
(N=93) 

16,8 procent 

(N = 56) 

Uit deze figuur is af te lezen dat de groep 'have not, can not' het grootst is. Van alle ouderen 

uit de Molen berg heeft er dus 35, 1 procent weinig geld te besteden en hebben bovend ien 

problemen met de gezondheid . Niet ver achter deze groep komt de groep 'have not, can ' 

met 27,9 procent. Deze groep heeft weliswaar weinig te besteden maar de gezondheid is 

nog goed. Verder valt op dat de totale groep 'have not', met 63 , 1 procent tegen 36,9 

procent van de 'have'-groep, het grootst is. Het verschil tussen de groepen 'can ' en 'can not' 

is slechts minimaal, 48 procent respectievelijk 52 procent. 

35 Het BBSH geeft voor eenpersoonsouderenhuishoudens een inkomen van€ 1.253,57 per maand en voor 

tweepersoonsouderenhuishoudens is dit € 1.635 ,50 per maand . Voor het onderzoek wordt de grens van€ 1.500 per 

maand aangehouden i.v.m. de indeling van het inkomen in categorieen . 
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7.2.2 Profielschets: leeftijd, huishoudtype, gezondheid, inkomen en tijd 
Als alle variabelen ten opzichte van elkaar warden bekeken dan is er een tabel op te zetten 

naar het idee van Jean-Paul Treguer. Dit wordt gedaan op basis van de drie leeftijds

categorieen binnen de doelgroep ouderen : 

5 5 tot en met 64 jaar; 

65 tot en met 74 jaar; 

75 jaar en ouder. 

Van elke subgroep wordt een profiel geschetst op basis van huishoudtype, gezondheid, 

inkomen en tijd. 

Tabet 7.2. Profie/schets van de ouderen uit de Molenberg 

segment huishoudtype gezondheid inkomen tijd 

de Vita/en Meer dan 60% heeft Over het algemeen Gemiddeld een Nog slechts een 
55 t/m 64Jaar een 2-phh is de gezondheid inkomen van kwart is 

(N= l67, 48%) goed . Gebreken zijn € l.001 - € l.500 beroepsactief 

het gevolg van de per maand 

ouderdom 

de Vrijwilligers De verdeling over de Goede gezondheid; Het gemiddelde Geen enkele 
65 t/m 74jaar 1- en 2- phh is mobiliteit, gezichts- inkomen daalt naar beroepsactiviteit. 

(N=99, 29%) ongeveer fifty- fifty en gehoorvermogen het niveau van Vrijwilligerswerk 

nemen verder af €751 - €1.S00per kent een toptijd 

maand 
de Behoeftigen Het aandeel 1- phh De gebreken nemen Het aandeel lagere Sterke daling van 
75Jaare.o. neemt sterk toe, zo explosief toe. Er is inkomens neemt alle activiteiten, dik 

(N=BO, 23%) ook het aantal steeds meer nog wat meer toe 90% is thuis. De 

vrouwen hierin behoefte aan zorg- eenzaamheid neemt 

en dienstverlening belanqriik toe 

DeVitalen 

Het huishouden van de Vitalen bestaat voornamelijk nag uit twee personen . Over de 

gezondheid valt nag niet te klagen al komen de gebreken als gevolg van de ouderdom reeds 

om de hoek kijken. Hierbij speelt de mobilite it dan een relatief grate rol waardoor de 

maximale loopafstand is gereduceerd tot 500 meter. 

De beroepsactiviteit van de Vitalen is al sterk terug gelopen. Hierdoor houdt men meer tijd 

over voor andere activiteiten zoals hobby's en het bezoeken van familie. Het inkomen vormt 

in de meeste gevallen belemmering, zeer royaal leven zit er echter niet in. 

Terugkoppelend naar de vier segmenten van Jean - Paul Treguer zijn de Vitalen te relateren 

aan de Genieters . De beroepsactiviteit neemt gele idelijk aan af en de gezondheid is over het 

algemeen genomen goed maar de ouderdom begint sommigen al parten te spelen. 

Naar de vier woonconcepten gekeken zijn de Vitalen te matchen met concept 1 en 4, de 

seniorenwoning in de huur- respectievelijk koopsector. De jongste leeftijdscategorie geeft 

namelijk de voorkeur aan een sen iorenwoning en zij zijn bovendien de groep die 

belangstelling toont in het kopen van de woning. 
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De Vrijwilligers 

Voor de Vrijwilligers bestaat het huishouden uit een danwel twee personen. Bij de 

eenpersoonshuishoudens neemt het percentage vrouwen gestaag toe. Door het toegenomen 

aantal eenpersoonshuishoudens heeft de Vrijwilligers soms prablemen met eenzaamheid. 

De gezondheid van de Vrijwilligers blijft over het algemeen gezien goed, alleen is de 

mobiliteit en het gehoor en gezichtsvermogen vaak wat minder en wordt men wat 

vergeetachtiger. Door de verminderende mobiliteit is er een lichte verschuiving merkbaar 

naar een wat kortere maximale loopafstand . 

De beraepsactiviteit van de Vrijwilligers heeft voor een toenemend aantal plaats gemaakt 

voor vrijwilligerswerk. In het verlengde hiervan is er oak een neerwaartse verschuiving in het 

inkomen waar te nemen en het aantal hogere inkomens neemt sterk af. 

De Vrijwilligers zijn hoofdzakelijk met de Gevorderden uit de segmentering van Jean-Paul 

Treguer te matchen. Er is geen enkele beroepsactiviteit meer en het beschikbare inkomen 

daalt. Wat betreft de gezondheid en de grate deelname aan het vrijwilligerswerk is er nag 

een link te leggen met de Genieters uit Treguers segmentatie. 

Het onderkomen van de Vrijwilligers komt overeen met woonconcept 2, de etagewoning met 

lift. Vanwege de afnemende mobiliteit van de Vrijwilliger zijn de lift en gelijkvloersheid van 

de woning een uitkomst. Oak het inkomen neemt af waardoor huren aantrekkelijk is . Er is 

nag wel belangstelling naar een seniorenwoning in de huursector, woonconcept 1, al is deze 

aanzienlijk lager dan bij de Vitalen . 

De Behoeftigen 

Bij de Behoeftigen is het aandeel eenpersoonshuishoudens nag sterker toegenomen, en 

hiermee oak het percentage vrauwen dat nag alleen over is gebleven. De eenzaamheid 

neemt toe en de gezondheid van de Behoeftigen doet een grate sprang achterwaarts. Vooral 

de mobiliteit moet het hierbij ontgelden. Hierdoor is de maximale loopafstand voor de 

Behoeftige afgenomen tot 2 50 meter. 

De activiteiten van de Behoeftigen zijn beperkt tot het direct nodige. De situatie rand het 

inkomen van de Behoeftigen is vergelijkbaar met die van de Vrijwilligers. De graotte van de 

graep die van een laag inkomen, € 1 .000 en minder, moeten randkomen is hierbij echter 

toegenomen. 

De segmentering van Jean-Paul Treguer er naast leggend komen de Behoeftigen overeen met 

de Nestors. Door de sterke toename van het aantal gebreken neemt de behoefte aan zorg

en dienstverlening, de afhankelijkheid, een steeds prominentere plaats in. Hierdoor brengt 

men het grootste deel van de dag thuis door. Oak het inkomen daalt tot een minimum, 

meestal alleen AOW. 

Het derde woonconcept, de aanleunwoning in de huursector, is voor de Behoeftigen de 

oplossing. De afhankelijkheid van de Behoeftigen neemt sterk toe en de zorg- en 

dienstverlening van de aanleunwoning (lees: zorgcentrum) spelen hier goed op in. Doordat 

de Behoeftigen, over het algemeen, van een AOW moeten leven komen zijn zij aangewezen 

op de huursector. Het derde woonconcept sluit dus zeer goed aan op hun behoeften. 
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7.3 Resume 
Uit de bestudeerde literatuur komt naar voren dat segmentatie op basis van slechts een 

segmentatiecriterium in de meeste gevallen onvoldoende is om de markt zodanig in kaart te 

brengen, dater effectief op kan worden ingespeeld. Het consumentengedrag van vandaag de 

dag is heterogeen, er is weinig specifiek 'ouderengedrag' meer. 

De segmentatiecriteria die in de literatuur worden gehanteerd zijn : leeftijd, gezondheid, 

inkomen (geld), activiteit en beschikbare tijd. Gebruik makend van deze criteria is vervolgens 

voor de ouderen uit de Molenberg een profielschets gemaakt. 

Voor de eerste profielschets is de gezondheid en het inkomen van de ouderen met elkaar 

gecombineerd. Hierdoor ontstaat een indeling met vier kwadranten: 

1. have, can : mensen die niets of weinig mankeren en bovendien geld hebben ; 

2. have, can not: mensen die wel over geld beschikken, maar hun gezondheid legt 

beperkingen op het te besteden; 

3. have not, can : mensen die over weinig koopkracht beschikken, maar wel een goede 

gezondheid hebben; 

4 . have not, can not: mensen die weinig geld te besteden hebben en die bovendien 

problemen met de gezondheid hebben. 

Uit deze indeling komt naar voren dat de groep 'have not, can not' het grootst is met niet 

ver achter zich de groep 'have not, can'. Wat verder opvalt is dat de totale groep 'have' het 

kleinst is. Het verschil tussen de totale groepen 'can ' en 'can not' is slechts minimaal. 

Bij de tweede profielschets zijn de variabelen leeftijd, huishoudtype, gezondheid, inkomen 

en tijd met elkaar gecombineerd. Hieruit komen drie segmenten naar voren : de Vita/en (55 

t/m 64 jaar), de Vrijwil!igers (65 t / m 74 jaar) en de Behoeftigen (75 jaar en ouder). 

De Vita/en zijn voornamelijk tweepersoonshuishoudens met over het algemeen een goede 

gezondheid . De beroepsactiviteit is al sterk teruggelopen maar het inkomen vormt in de 

meeste gevallen geen belemmering. Verder zijn zij de kandidaten voor woonconcept 1 en 4. 

De Vrijwilligers hebben een een- danwel tweepersoonshuishouden. De gezondheid is nog 

redelijk goed al wordt de mobiliteit en het gehoor en gezichtsvermogen wat minder. De 

beroepsactiviteit heeft plaats gemaakt voor vrijwilligerswerk met als gevolg dat het 

gemiddelde inkomen af neemt. De Vrijwilliger vindt zijn onderkomen in woonconcept 2. 

De Behoeftigen hebben voornamelijk een eenpersoonshuishouden waarbij de eenzaamheid 

toeneemt en de gezondheid een grote sprong achterwaarts doet. De activiteiten zijn beperkt 

tot het direct nodige. Het gemiddelde inkomen is nog verder naar onder verschoven. Door 

deze grote afhankelijkheid is woonconcept 3 voor hen de oplossing. 
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8. HERSTRUCTURERING MOLENBERG 

In dit hoofdstuk zal nader warden ingegaan op de situatie in de Molenberg. Er zal gestart 

warden met een korte inleiding over de wijk. Deze wordt gevolgd door een schets van de 

huidige situatie in de Molenberg op basis van de ouderen , woningen, voorzieningen en 

zorgfaciliteiten binnen de wijk. 

Dit alles zal warden aangevuld met reeds geplande veranderingen welke zijn verwerkt in het 

herstructureringsplan voor de Molenberg. Aan het eind van dit hoofdstuk warden het basis

woonzorgconcept met de vier bijbehorende woonconcepten, opgesteld in hoofdstuk 6, naast 

de huidige en geplande situatie binnen de wijk gehouden. Hierdoor kan warden nagegaan 

water voor de doelgroep ouderen (nog) ontbreekt binnen de Molenberg , en water dus nog 

zou moeten gebeuren. Plattegronden van de huidige situatie en van de situatie na de 

herstructurering zijn terug te vinden in bijlage VII. 

8.1 Inleiding 
Molenberg is begin vorige eeuw gesticht als een kolonie in de groene glooiende zoom van 

Heerlen aan de rand van het Aambos. Dankzij haar bijzondere ligging, groeide het snel uit 

tot een zeer geliefde plaats om te wonen. Dit was een feit voor de eerste mijnwerkers en 

ingenieurs, maar ook voor veel mensen die er nu nog steeds zeer aan gehecht zijn . 

De mijnbouwindustrie trok architecten uit het westen aan die sociale woningbouw 

realiseerde, maar ook voor de rijkere klasse woningen bouwden. Voor de Molenberg waren 

het de stedebouwkundigen Jan Stuyt, rond 1912, en Jos Klijnen, rond 1948, die op basis van 

de unieke locatie een ruim opgezette woonwijk ontwierpen met ruime straten en pleinen. In 

1949 werd de driehoek met eengezinswoningen ten zuidoosten toegevoegd (zie bijlage I). 

8.2 Huidige situatie Molenberg 
De huidige situatie van de Molenberg is reeds gedeeltelijk naar voren gekomen in hoofdstuk 

2 en 6. Deze informatie wordt in deze paragraaf nog eens kort samengevat en aangevuld. 

In het totaal wonen er 1.610 ouderen 36 in de Molen berg. Hun leeftijden zijn te verdeling in 

drie leeftijdscategorieen, namelijk: 

55 tot en met 64 jaar, groat 48,3 procent ; 

65 tot en met 74 jaar, groat 28,6 procent, en ; 

75 jaar en ouder, groat 21, 1 procent. 

Het overgrote deel van deze oudere huishoudens hebben een grootte van een (37,4%) 

danwel twee (54,9%) personen. 

36 Gemeente Heerlen per l januari 2002 , afdeling Onderzoek en Statistiek 
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De Molenberg herbergt op dit moment37 2.121 woningen. De opbouw van deze woning 

voorraad is zeer eenzijdig. Er bevinden zich hoofdzakelijk eengezinswoningen en een klein 

aandeel meergezinswoningen. Bij bijna 45 procent van deze woningen is de hoofdbewoner 

55 jaar of ouder. De woningen die deze ouderen bewonen zijn voornamelijk afkomstig uit de 

huursector, waarbinnen driekwart in een eengezinswoning woont en het overige kwart in een 

meergezi nswon i ng. 

Wonen Zuid bezit 1.253 woningen 38 in de Molenberg waarbij 630 woningen bewoond 

worden door iemand van 55 jaar of ouder. Ondanks dit hoge aantal zijn er in het beheer van 

Wonen Zuid slechts 112 specifieke ouderenwoningen, dit aantal is opgebouwd uit : 45 

volledig zelfstandige ouderenwoningen en 67 aanleunwoningen ('Hofstaete '). 

De winkelvoorzieningen in de Molenberg zijn zeer minimaal. Dit heeft vooral zijn oorzaak in 

de zwakke sociaal-economische positie en het hoge aantal ouderen huishoudens in de wijk 

waardoor onder meer het draagvlak voor voorzieningen afneemt. De winkels zijn 

hoofdzakelijk geconcentreerd op een punt in de wijk, dit wordt hier en daar aangevuld met 

een bakker, slager, et cetera (zie bijlage VII). 

De zorgvoorzieningen in de wijk zijn goed vertegenwoordigd . Zo zijn er onder andere de 

Stichting Thuiszorg Oostelijk Zuid-Limburg, een medisch / tandheelkundig centrum ('de 

Molenhoek'), een apotheek en een praktijk voor fysiotherapie. Verder zijn er twee 

verpleeghuizen, 'Bergweide' en 'Huize de berg' , en het zorgcentrum 'Hollehof'. 

De Hollehof biedt aan de bewoners van de aanleunwoningen 'Hofstaete ' een vastgesteld 

zorgpakket aan waarmee zij gebruik kunnen maken van de zorgvoorz ieningen van het 

zorgcentrum, zoals interne alarmering en diverse activiteiten . Verder kunnen de ouderen, 

afkomstig uit Heerlen, gebruik maken van het restaurant van de Hollehof om hun maaltijden 

te nuttigen. Tevens is er dagverzorging mogelijk voor ouderen met een indicatie hiervoor. 

Tot slot hebben alle ouderen uit de Molenberg de mogelijkheid een beroep te doen op de 

diensten van de Stichting Dienstverlening Ouderen Heerlen (SDOH). Deze diensten hebben 

betrekking op bewegings- en educatieve activiteiten, ondersteuning (zoals een 

ouderenadviseur en een belastingteam), maaltijdservice, voorlichting en personenalarmering . 

8.3 Herstructureringsplan Molenberg 
Bij het opstellen van een herstructureringsplan wordt een ambitieniveau met de 

bijbehorende beleidsprioriteiten vastgesteld. Samen moeten ze le iden tot een mix van 

maatregelen die zich richten op vergroting van de woningdifferentiatie in een wijk naar type 

en prijsniveau. Vier mogelijke ambitieniveaus zijn 39 (zie figuur 8.1 ): 
1. Voortzetting van bestaande beleid Steden worden hierbij versterkt middels Vinex

locaties . Vanuit macro-optiek leidt dit tot versterking van de stedelijke regio's maar 

vanuit micro- optiek vormen zij een bedreiging voor achterstandswijken, door een toe

nemende uitstroom van huishoudens met een hogere koopkracht uit bestaande wijken. 

2. Uitstroom van koopkracht uit wijken vermijden. Dit is mogelijk wanneer wijken een dus

danig niveau kennen om potentieel vertrek van koopkrachtige huishoudens te vermijden. 

37 Gemeente Heerlen [ 1 999], 'Kerncijfers Heer/en 2001 ' 

3s d.d . 1 april 2002 
39 Reijn , P. ; Hagen , G.J. [l 999], 'Herstructurering, de omvang van de problemen ' 
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3. Versterken van achterstandswijken. Niet alleen de huidige huishoudens worden 

vastgehouden maar de kwaliteit is bovendien zodanig dat elders woonachtige 

huishoudens met een hogere koopkracht voor deze wijken kiezen. 

4 . Versterken van de positie van de stad in de regio. Het aantrekken van koopkracht vanuit 

de regio naar de stad. 

Figuur 8. I. Ambitieniveaus 

~ 
regio evenwicht 
'sterke stad' 

= 
la 
a, stadsevenwicht 
> ~ 'versterken zwakke wijken ' ·-
C 
a, 
·- wijkevenwicht .... ~ 'vasthouden koopkracht ' ·-.0 

E 
la trend 
~ 'uitstroom nieuwbouw 

huidige situatie 
buurt, wijk, stad en regio 

Vanuit deze ambitieniveaus is de problematiek van een herstructureringsopgave als volgt 

vast te stellen : 
Sociaal- economische achterstanden; buurten met relatief lage en bovendien dalende 

inkomens kunnen om maatschappelijke redenen (segregatie, gettovorming) aanleiding 

zijn tot ingrijpen . 

Marktrisico 's; andere aandachtsgroepen trekken om buurten met een hoog theoretisch 

overschot en een hoge vraag naar woningen (hoge verhuisgeneigdheid) in te perken. 

Vastgoedrisico 's; gebieden met een hoog percentage meergezinswoningen en / of 

huurwoningen kunnen de probleemgebieden van de toekomst worden. 

Overige gebieden; gebieden met een lichte achterstand die niet verder toeneemt. 

De problematiek van de Molenberg ligt in de sociaal- economische achterstand van de wijk, 

het marktrisico, door een grote vraag naar specifieke ouderenwoningen, en voor een deel in 

het vastgoedrisico, vanwege het hoge percentage huurwoningen. 

De gehouden enquete voor dit onderzoek is uitgegaan van het ambitieniveau 'wijkevenwicht, 

vasthouden koopkracht' omdat enkel de ouderen uit de wijk Molenberg zijn geenqueteerd. 

Het herstructureringsplan voor de Molenberg, opgezet door Wonen Zu id in samenwerking 

met de gemeente Heerlen en architect Wiel Arets, is echter gemaakt om de Molenberg weer 

op het juiste niveau te brengen . Het ambitieniveau van deze herstructurering is dan ook 

verge I ij kbaar met 'stadsevenwicht, het versterken van achterstandswij ken'. 

Bij het opstellen van dit plan was dan ook het versterken van de identiteit van de Molenberg 

het uitgangspunten; waarbij het van groot belang is de bevolkingsopbouw te differentieren 

en hiervoor een geschikt woningaanbod te creeren . Het aanbieden van woningen in diverse 
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huur- en koopklassen, voor diverse leeftijdsklassen en voor verscheidene woonvormen ligt 

hiervoor als basis. Ook het afstemmen van voorz ieningen , maar ook de kwaliteit van de 

openbare ruimte staat centraal. 

Wat betreft de groenvoorzieningen worden niet alle straten en pleinen beplant. De nadruk 

wordt gelegd op de straathoeken en de parken of pleinen. Om de verkeersveiligheid in de 

Molenberg te bevorderen wordt de wijk, op de ontsluitingswegen na, een 30km / h-zone waar 

de straten gelijkwaardig zijn. In het verlengde hiervan verdwijnt de auto uit het straatbeeld, 

slechts een zeer beperkt aantal parkeerplaatsen zijn voorzien op straat voor bezoekers of 

kortparkeerders. De bewoners gaan parkeren op de binnenterreinen, geen gemeen

schappelijke parkeerplaatsen maar zover als mogelijk wordt elke kavel van een eigen 

parkeerplaats voorzien. 

Er wordt bij het zorgcentrum Hollehof een nieuw wooncomplex voor ouderen gerealiseerd 

(A. Project Hollehof, bijlage VII). In dit wooncomplex worden op de verdiepingen 23 aanleun

woningen en op de begane grond 4 groepswoningen, voor elk vijf ouderen, ondergebracht 

en wordt uitgevoerd in de huursector. Verder worden op het voormalige kerkterrein (B. 

Project Pius-terrein, bijlage VII) 40 ouderenwoningen gerealiseerd. Deze worden 

onderverdeeld in 20 huur- en 20 koopappartementen (etagewoningen). Ook in het gebied 

tussen de Kerkraderweg en de Hendrik van Veldekestraat worden woningen gerealiseerd 

voor ouderen, en in de nieuwbouw aan het Dr. Schaepmanplein zullen ouderen worden 

ondergebracht. Het aantal ouderenwoningen dat hier zal worden gerealiseerd is nog niet 

bekend. Het is de bedoeling deze ouderenwoningen zo veel mogelijk in de buurt van 

voorzieningen situeren . De voorzieningen die aan de wijk worden toegevoegd komen dan 

ook aan de Kerkraderweg / Joost van Vondelstraat te liggen. 

8.4 Vergelijking woon(zorg)concepten met Molenberg 
In deze paragraaf wordt het basis-woonzorgconcept, inclusief de vier woonzorgconcepten, 

vergeleken met de huidige en geplande voorzieningen in de Molen berg. Er wordt gekeken 

wat er in de Molenberg aanwezig is en wat volgens het herstructureringsplan zal worden 

gerealiseerd. Door deze vergelijking komt naar voren welke voorzieningen (voor ouderen) er 

eventueel nog ontbreken in de wijk. 

8.4.1 Basis-woonzorgconcept 
Het basis-woonzorgconcept zal per onderdeel van het concept worden besproken, namelijk: 

woning, woongebouw, woonomgeving en zorg- en dienstverlening. 

Woning 

Voor het wooncomplex bij het zorgcentrum Hollehof is er een voorlopig ontwerp opgesteld . 

Omdat het een voorlopig ontwerp betreft is het op het niveau van de woning niet mogelijk 

om de voorzieningen hiervan te toetsen aan het basis-woonzorgconcept. Wat er wel al naar 

voren komt is dater rekening mee is gehouden dat de woningen met een rolstoel toe

gankelijk zijn en dat de ruimten een gemiddelde afmeting hebben (zie voor de afmetingen 

van gemiddelde ruimten hoofdstuk 6). 

130 



8. Herstructurering Molenberg oktober 2002 

Voor de andere te real iseren ouderenwoningen in de Molenberg zijn er nog geen ontwerpen 

gemaakt. Hierdoor is het ook voor deze woningen dus niet mogelijk om de voorzieningen in 

de woning na te gaan. Er kan hier dus gesteld warden dat alle voorzieningen in de woning 

van het basis-woonzorgconcept aangevuld met de voorzieningen van de betreffende 

woonconcepten gerealiseerd moeten warden in de te realiseren ouderenwoningen . 

Woongebouw 

Zoals reeds bij de woning is aangegeven zijn er nog geen (definitieve) ontwerpen voor de 

woongebouwen gemaakt waardoor een toetsing niet mogelijk is. Voor het voorlopige 

ontwerp van het wooncomplex (lees : woongebouw) bij het zorgcentrum Hollehof kan wel 

warden opgemerkt dat aan de eis van een lift voor etagewoningen wordt voldaan. Voor de 

overige nog te rea liseren ontwerpen, voor zover deze woongebouwen betreffen, zullen alle 

voorzieningen uit het basis-woonzorgconcept moeten warden opgenomen. 

Woonomgeving 

Wat betreft het winkelaanbod is het noodzakelijk winkels voor de dagelijkse boodschappen 

toe te voegen aan het huidige winkelaanbod in het oostelijk deel van de Molenberg. Ook het 

toevoegen van een (hulp)postkantoor / bank, waar men terecht kan voor diverse bankzaken, 

is hierbij genoodzaakt. De andere voorzieningen , bushalte, huisarts, apotheek en 

fysiotherapeut, zijn reeds in de wijk aanwezig. Bij de realisatie van deze nieuwe 

(winkel)voorzieningen en van de nieuwe ouderenwoningen moet de maximale loopafstand 

van 500 meter in acht warden gehouden. 

Voor de noodzakelijke recreatieruimte in de wijk is in het herstructureringplan nog geen 

locatie aangewezen . Bij de bepaling van de locatie zal rekening moeten warden gehouden 

met de maximale loopafstand (500 meter) van de ouderen . Aan deze recreatieruimte kunnen 

bovendien diverse sportactiviteiten warden gekoppeld. 

Aan de voorwaarde voor een (wandel)park in de omgeving wordt reeds gedeeltel ijk voldaan 

door het Aambos dat aan de westzijde van de Molenberg ligt. Met de realisatie van de 

herstructurering wordt dit uitgebreid met een groengebied aan de noordoostzijde van het 

plangebied en gemeenschappel ijk groen aan het Dr. Schaepmanplein. Binnen dit groen

gebied kunnen bovendien fietsroutes warden gerealiseerd . Aan de looproutes door de wijk 

en in de groene gebieden moeten bovendien rustpunten (bankjes) warden gereal iseerd. 

De overzichtel ijkheid , veiligheid en toegankelijkheid van de woonomgeving warden vergroot 

doordat niet alle straten en pleinen zullen warden beplant en de 30km / h- zone in de wijk. Bij 

deze aanpassingen zal er rekening mee moeten warden gehouden dat deze veranderingen 

ook moet gelden voor mensen met een rollator danwel rolstoel. Er moet hierbij gedacht 

warden voorzieningen als verlaagde stoepranden om de straat over te kunnen steken en 

voldoende brede stoepen. Verder zal de realisatie van een aparte route voor langzaam 

verkeer bij de verkeersveiligheid nog moeten warden opgenomen. 

Aan de verlichting van de woonomgeving, in het bijzonder van de achterpaden, zal nog veel 

aandacht moeten warden geschonken om ook op deze manier de veilighe id te optimaliseren. 

Tot slot zal het toezicht dat nu reeds aanwezig is in de Molenberg beter moeten warden 

georganiseerd of uitgebreid omdat er nog steeds te veel klachten zijn met betrekking tot 

overlast (van jongeren), vandalisme, vervuiling, et cetera. Met de woonomgevingsploeg 

'D'r Sjalter' is reeds een goede stap in de richting gedaan. 

131 



8. Herstructurering Molenberg oktober 2002 

Alie hierboven besproken voorzieningen die reeds aanwezig zijn of nog moeten warden 

aangeboden in de Molenberg zijn in tabel 8.1 nog eens overzichtelijk naast elkaar gezet. De 

kolom 'reeds aanwezig ' omvat alle voorzieningen die in de huidige situatie in de Molenberg 

aanwezig zijn. De voorzieningen in de kolom 'nog aanbieden' moeten nog aan het voor

zieningenniveau van de woonomgeving warden toegevoegd . 

winkels voor dagelijkse boodschappen 

bushalte op loopafstand 

huisarts op loopafstand 

apotheek op loopafstand 

fysiotherapeut op loopafstand 

wandelpark (westzijde Molenberg) 

veilige en overzichtelijke woonomgeving 

toezicht woonomgeving 

Zorg- en dienstverlening 

meer winkels voor dagelijkse boodschappen 

bank/ postkantoor op loopafstand 

recreatieruimte in woongebouw of omgeving 

sportfaciliteiten 

rustpunten in de woonomgeving 

wandelpark (oostzijde Molenberg) 

fietsroutes 

met rollator en rolstoel toegankelijk 

aparte route voor langzaam verkeer 

goede verlichting woonomgeving 

(voornamelijk achterpaden) 

meer / beter toezicht woonomgeving 

Alie woon-, welzijns- en zorgdiensten die aan de ouderen warden aangeboden of nog 

aangeboden gaan warden moeten in de wijk zelf warden aangeboden / geleverd op een 

centraal punt (een-loket). In het verlengde hiervan moeten deze diensten op maat warden 

verstrekt, voor zover dit nog niet gebeurt. 

Vee l zorg- en dienstverlening van het basis-woonzorgconcept warden reeds aangeboden 

door onder andere de Thuiszorg, SDOH en het zorgcentrum Hollehof. In onderstaande tabel 

is aangegeven welke vormen van zorg- en dienstverlening als in de wijk warden geleverd 

'reeds aanwezig' en we lke nog ontbreken 'nog aanbieden' . 

T.b/82A , , ., , . , . d: i . a· i . MI b 

reeds aanwezig nog aanbieden 
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maaltijdservice 

ouderenvervoer 

hulp bij licht huishoudelijk werk 

hulp bij zwaar huishoudelijk werk 

hulp bij kleine onderhoudsklussen 

hulp bij persoonlijke verzorging 

hulp bij verpleging 

mantelzorg 

dagverzorging 

uitleen, verhuur en verkoop van 

hulpmiddelen en verpleegartikelen 

persoonlijk alarmeringssysteem 

boodschappendienst 

was- en strijkservice 

kapper aan huis 

hulp bij de administratie 

hulp bij huurders- / kopersonderhoud 

hulp bij tuinonderhoud 

maatschappelijk werk(st)er 

georganiseerde bijeenkomsten 

georganiseerde uitstapjes 

cursus(sen) 

bezoek van vrijwilligers 

eetpraatgroep 

medisch alarmeringssysteem 

een-loket 
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Door het feit dat en nog veel belangstelling is voor de reeds aangeboden zorg- en 

dienstverlening, door ouderen die hiervan nog geen gebruik maken , is het wenselijk deze uit 

te breiden en hiervoor meer 'reclame' te maken. 

De overige zorg- en dienstverlening, waarin nog niet wordt voorzien, zal nog moeten 

worden aangeboden . Het aanbod hiervan kan door Wonen Zuid gebeuren in samenwerking 

met andere partijen zoals het zorgcentrum Hollehof en de SDOH . 

Deze vier onderdelen, woning, woongebouw, woonomgeving en zorg- en dienstverlening, in 

ogenschouw genomen vallen de overeenkomsten met het 'all-living concept' en de 

'woonzorgzone' op (paragraaf 4.1 .2). Zowel bij het all-living concept, de woonzorgzone en 

het basis-woonzorgconcept (inclusief de vier woonconcepten) van dit onderzoek moeten 

huisvesting, woonomgeving en zorg- en dienstverlening elkaar aanvullen. Hierbinnen is er 

centraal gelegen een-loket waar men terecht kan met vragen van alle aard. Op deze manier 

wordt de ouderen, en andere hulpbehoevenden, de mogelijkheid wordt geboden zo lang 

mogelijk zelfstandig te blijven wonen. 

8.4.2 Woonconcepten 
Tot slot wordt in deze paragraaf gekeken in hoeverre de woonconcepten uit hoofdstuk 6 

overeenkomen met de Molenberg op dit moment en na de realisatie van het 

herstructureringsplan. Omdat de woonconcepten voornamelijk zijn gebaseerd op de 

voorkeuren van verhuisgeneigde ouderen, en zij niet reeds wonen in een specifieke 

ouderenwoning , wordt er vanuit gegaan dat deze woonzorgconcepten buiten huidige aanbod 

van ouderenwon ing moeten worden gerealiseerd. 

Zoals reeds gezegd zijn er nog geen (definitieve) ontwerpen voor de te realiseren ouderen

woningen dus wordt bij de woonconcepten gekeken naar de sector waarin de woningen 

gerealiseerd moeten worden en het type woning. 

Allereerst zal kort worden herhaald wat de vier woonconcepten inhouden en welke ouderen

woningen er volgens het herstructureringsplan worden verwezenlijkt. Deze zullen vervolgens 

tabelvorm worden gezet om een duidelijk overzicht te krijgen hoe de wensen van de ouderen 

met de het herstructureringsplan overeenstemmen. 

Woonconcept 1 (variant a en b) 

Dit zijn 79 seniorenwoningen (zonder zorgverlening) in de huursector met de woon- , slaap-, 

badkamer en toilet op een verdieping. Hiervan worden er 5 als grondgebonden woning 

(variant a) en 74 als etagewoning met lift (variant b) gerealiseerd. 

Woonconcept 2 

Dit tweede woonconcept betreft 34 etagewoningen met een lift (zonder zorgverlening) met 

alle ruimten op dezelfde verdieping gerealiseerd in de huursector. 

Woonconcept 3 

Het derde woonconcept omvat de 21 aanleunwoningen (met zorgverlening) in de huursector 

waarb ij alle ruimten op een verdieping liggen. 
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Woonconcept 4 (variant a en b) 

Dit zijn 8 seniorenwoningen (zonder zorgverlening) in de koopsector met woon-, slaap-, 

badkamer en toilet op een verdieping. Hiervan warden er 3 grandgebonden woningen 

(variant a) en 5 etagewoningen met lift (variant b) gerealiseerd. 

Herstructureringsplan 

Volgens het herstructureringsplan warden er 23 aanleunwoningen en 4 groepswoningen op 

bij het zorgcentrum Hollehof verwezenlijkt in de huursector. Verder komen er op het 

voormalige kerkterrein, aan de Pius X-straat, 40 etagewoningen waarvan er 20 in de huur

en 20 in de koopsector warden aangeboden. Van de ouderenwoningen die gerealiseerd 

warden aan het Dr. Schaepmanplein en tussen de Kerkraderweg en Hendrik van Veldeke

straat is op dit moment niet bekend in welke sector deze warden aangeboden en welk type 

ouderenwoningen dit worden. Deze zullen dan ook niet in de tabel worden meegenomen. 

Tabel 8.1 . Vergelijking van de woonconcepten met de ouderenwoningen uit het herstructureringsp!an, gecorrigeerd 
k tkh "d 

wens ouderen herstructureringsplan saldo 

woonconcept I 5 grondgebonden -5 
(huursector) seniorenwoningen (a) 

74 seniorenwoningen als 20 etagewoningen voor ouderen -54 
etaqewoninqen met lift (b) (Pius X- straat) 

woonconcept 2 34 etagewoningen met lift -34 
(huursector) 

woonconcept 3 21 aanleunwoningen 23 aanleunwoningen (Hollehof) +2 
(huursector) 

woonconcept 4 3 grondgebonden -3 
(koopsector) seniorenwoningen (a) 

5 seniorenwoningen als 20 etagewoningen voor ouderen + 15 
etaqewoninqen met lift (b) (Pius X-straat) 

4 groepswoningen (Hollehof) +4 

Uit bovenstaande tabel komt duidelijk naar voren dat er op dit moment nog een grate 

mismatch bestaat. Zo worden er geen grandgebonden ouderenwoningen aangeboden in 

huur- danwel koopsector. Het aantal etagewoningen met lift voor ouderen in de huursector 

is veel te laag, volgens deze opzet is er een tekort van 88 woningen. De aanleunwoningen 

komen het meest bij elkaar in de buurt, er is hier sprake van een overschot van 2 aanleun 

won ingen. De 20 etagewoningen voor ouderen in de koopsector blijken er 1 5 te veel te zijn. 

Tot slot warden er 4 groepswoningen in de huursector aangeboden waar geen vraag naar is. 

Hierbij dient echter te warden opgemerkt dater bij de representativiteit van de survey 

(paragraaf 5.5) is geconstateerd dater in de resultaten van de enquete, ten opzichte van de 

werkelijkheid, een verschuiving naar onder is te verwachten . Er mag dus vanuit warden 

gegaan dat de behoefte aan, in dit geval , een ouderenwoning grater is dan uit de enquete 

naar voren komt. 

De aanvankelijke conclusie die uit tabel 8.1 , het positieve saldo (overschot) zal moeten 

worden geschrapt en het negatieve saldo (tekort) moet nog warden gerealiseerd, is 

getrakken zal dus genuanceerder moeten warden bekeken. 
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Woonconcept 1 wordt hoofdzakelijk gevraagd door de groep ouderen met een leeftijd van 55 

tot en met 64 jaar en in mindere mate de groep ouderen van 65 tot en met 74 jaar (zie 

hoofdstuk 6 en 7). Doordat deze eerste groep in de enquete is oververtegenwoordigd mag 

worden verwacht dat het gesuggereerde tekort aan de hoge kant is. Een bijstell ing naar 

onder zal dus geen problemen (tekorten) opleveren voor de doelgroep ouderen . Het tekort 

zal hierdoor echter niet verdwijnen. 

Het tweede woonconcept omvat de groep ouderen met een leeftijd van 64 tot en met 74 jaar 

welke in de enquete in de juiste mate zijn vertegenwoordigd. Het tekort van 34 etage

woningen met lift kan dus als juist worden beschouwd. 

De 75-plussers, welke in de enquete zijn ondervertegenwoordigd , geven de voorkeur aan 

woonconcept 3. Hierdoor mag worden aangenomen dat het overschot van 2 woningen niet 

reeel is, de behoefte aan een aanleunwoning ligt in werkelijkheid aanzienlijk hoger waardoor 

er juist een tekort zal ontstaan. Er zullen dus meer aanleunwoningen in de huursector 

moeten worden gerealiseerd. 

De ge·1nteresseerden in woonconcept 4 is de groep ouderen met een leeftijd van 55 tot en 

met 64 jaar. Door de oververtegenwoordiging in de enquete kunnen ook deze aantallen naar 

onder worden bijgesteld. Voor de seniorenwoningen uitgevoerd als etagewoning met lift 

(variant b) betekent dit dat er een nog groter overschot ontstaat. 

Tot slot is uit de enquete naar voren gekomen dater geen belangstelling is voor de 4 

groepswoningen die worden gerealiseerd. Het is echter denkbaar dat hiervoor toch (in 

beperkte mate) belangstelling voor is aangezien de groep ouderen met de grootste 

hulpbehoefte, de 75-plussers, in de enquete ondervertegenwoordigd is. Het is dus niet 

noodzakelijk deze groepswoningen volledig uit het herstructureringsplan te schrappen. 

Voor het overschot van de seniorenwoningen, uitgevoerd als etagewoning met lift, in de 

koopsector zal een oplossing moeten worden gevonden . Enerzijds kunnen deze uit het 

herstructureringsplan worden gehaald en anderzijds kunnen er ouderen van buiten de 

Molenberg worden aangetrokken om deze woningen te vullen. Deze tweede optie, mede 

ondersteund door het ambitieniveau van de herstructurering, is voor de Molenberg de meest 

ideale. Voor de ouderenwoningen waarbij het saldo (nog steeds) negatief is, dus een tekort, 

zal in het huid ige herstructureringsplan nog een locatie moeten worden gevonden. Een 

mogelijkheid hiervoor zijn de geplande woningen aan het Dr. Schaepmanplein en de 

woningen in het gebied tussen de Kerkraderweg en de Hendrik van Veldekestraat waar reeds 

een nog onbekend aantal ouderenwoningen gepland zijn. 

8.5 Resume 
In de Molenberg wonen op dit moment in totaal 1.610 ouderen. Het overgrote deel hiervan 

heeft een huishouden dat uit een (37,4%) danwel twee (54,9%) personen bestaat. De 

leeftijden van deze huishoudens zijn te verdelen in drie leeftijdscategorieen , namelijk: 

5 5 tot en met 64 jaar, groot 48,3 procent ; 

65 tot en met 74 jaar, groot 28,6 procent, en ; 

75 jaar en ouder, groot 21 , 1 procent. 

De Molenberg herbergt 2.1 21 woningen waarvan de opbouw zeer eenzijdig is. Bij bijna 45 

procent van deze woningen is de hoofdbewoner 55 jaar of ouder. De woningen bewoont 
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door ouderen zijn voornamelijk afkomstig uit de huursector, waarbinnen driekwart 

eengezinswoningen en het overige kwart meergezinswoningen. Ondanks dit hoge aantal 

ouderen zijn er in het beheer van Wonen Zuid slechts 112 specifieke ouderenwoningen. 

De winkelvoorzieningen in de Molenberg zijn zeer minimaal. De winkels zijn hoofdzakelijk 

geconcentreerd op een punt in de wijk, dit wordt hier en daar aangevuld met een bakker, 

slager, et cetera. 

De zorgvoorzieningen in de wijk zijn goed vertegenwoordigd. Zo zijn er onder andere de 

Stichting Thuiszorg Oostelijk Zuid-Limburg, een medisch / tandheelkundig centrum ('de 

Molenhoek'), een apotheek en een praktijk voor fysiotherapie. Verder zijn er twee 

verpleeghuizen, 'Bergweide ' en 'Huize de berg' , en het zorgcentrum 'Hollehof' . 

Herstructureringsplan Molenberg 
Voor het opstellen van een herstructureringsplan wordt een ambitieniveau met de 

bijbehorende beleidsprioriteiten vastgesteld. Samen moeten ze leiden tot een mix van 

maatregelen die zich richten op vergroting van de woningdifferentiatie in een wijk naar type 

en prijsniveau. Het ambitieniveau van de gehouden enquete is gebaseerd op 'wijkevenwicht' 

en de herstructurering is gebaseerd op 'stadsevenwicht' . Bij het opstellen van het 

herstructureringsplan voor de Molenberg was dan ook het versterken van de identiteit van de 

Molen berg het uitgangspunten ; waarbij het van groot belang is de bevolkingsopbouw te 

differentieren en hiervoor een geschikt woningaanbod te creeren. 

Op diverse locaties zijn er ouderenwoningen gepland. Bij het zorgcentrum Hollehof wordt 

een nieuw wooncomplex met aanleunwoningen en groepswoningen gerealiseerd. Daarnaast 

worden op het voormalige kerkterrein ouderenwoningen, appartementen , gebouwd. Verder 

komen er nog ouderenwoningen in het gebied tussen de Kerkraderweg en de Hendrik van 

Veldekestraat en in de nieuwbouw aan het Dr. Schaepmanplein. 

Vergelijking woon(zorg)concepten met Molenberg 

Omdat er nog geen (definitieve) ontwerpen zijn voor de woningen en woongebouwen is er 

gesteld dat alle voorzieningen, in woning en woongebouw, van het basis-woonzorgconcept 

aangevuld met de voorzieningen van de betreffende woonconcepten gerealiseerd moeten 

worden in de nog te bouwen ouderenwoningen. 

Wat betreft de woonomgeving en de zorg- en dienstverlening zijn er nog een aantal punten 

die moeten worden toegevoegd danwel aangevuld. Zo moeten er in de woonomgeving 

bijvoorbeeld meer winkels voor de dagelijkse boodschappen , fietsroutes en verlichting 

komen. Voor de zorg- en dienstverlening moeten er nog diensten worden aangeboden zoals 

een boodschappendienst, hulp bij tuinonderhoud en medische alarmering. 

Tot slot is voor de woonconcepten, op basis van aantallen woningen in de betreffende 

sector, gekeken naar eventuele overschotten en tekorten na realisering van het 

herstructureringsplan. Hieruit is naar voren gekomen dater een overschot aan senioren

woningen in de koopsector is . Voor deze woningen kunnen ouderen van buiten de 

Molenberg worden aangetrokken om deze woningen te vullen. Voor de overige 

ouderenwoningen, waaraan een tekort is, zal in het huidige herstructureringsplan nog een 

locatie moeten worden gevonden. Een mogelijkheid hiervoor zijn de geplande woningen aan 

het Dr. Schaepmanplein en de woningen in het gebied tussen de Kerkraderweg en Hendrik 

van Veldekestraat waar reeds een nog onbekend aantal ouderenwoningen gepland zijn. 
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9. OPERATIONELE RANDVOORWAARDEN 

Bij de daadwerkelijk ontwikkeling en implementatie komen nog een aantal randvoorwaarden 

om de hoek kijken. Zo moet een woningcorporatie moet zich altijd houden aan de 

randvoorwaarden die door overheidsorganen zijn ingesteld. Maar oak de missie en strategie 

van de betreffende woningcorporatie (lees: Wonen Zuid) is van belang. Want de 

woonzorgconcepten die niet binnen het strategisch kader van de organisatie passen zullen 

in eerste instantie dan oak niet meegenomen warden. Verder is van belang welke zorg- en 

dienstverlening er intern, in samenwerking met of extern ontwikkeld c.q. vermarkt warden. 

De randvoorwaarden en eventuele beperkingen zullen als filter over de lijst van 

woonzorgconcepten gelegd worden en aan het eind van dit hoofdstuk zal door die filter een 

lijst met definitieve woonzorgconcepten voor de doelgroep ouderen gegenereerd warden. 

9.1 Politieke ontwikkelingen 
Bij de inleiding van dit onderzoek (hoofdstuk 1) zijn er al enkele pagina's gewijd aan 

politieke ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting. De laatste ontwikkeling op het politieke 

vlak is de lancering van de nieuwe nota Wonen ('Mensen, Wensen, Wonen'). 

De nieuwe nota Wonen geeft de visie van de overheid op het wonen in de Nederlandse 

samenleving van de komende tien jaar en met een doorkijk naar de decennia daarna. In de 

nota komen de rol en positie van woningcorporaties aan de orde. 

9.1.1 Inhoud woonbeleid 
Meer individuele keuzevrijheid voor de burger is het centrale uitgangspunt van de Nata 

Wonen. In de Nata staan drie principes centraal: meer keuzevrijheid, aandacht voor 

maatschappelijke waarden en een meer betrokken overheid bij beheerste marktwerking. 

De Nata bevat vijf inhoudelijke kernthema's waarop het beleid zich met name concentreert: 

vergroten van de zeggenschap van burgers; 

kansen scheppen voor mensen in kwetsbare posities ; 

bevorderen van wonen en zorg op maat; 

verbeteren van de stedelijke woonkwaliteit, en ; 

faciliteren van groene woonwensen. 

Het Rijk houdt hierbij vooraf en achteraf toezicht op het functioneren van woningcorporaties. 

De Nata kondigt de nieuwe Woonwet aan. 

9.1.2 Positie en verantwoordelijkheden woningcorporaties 
De maatschappelijke verantwoordelijkheid van woningcorporaties moet voornamelijk warden 

toegespitst op het verbeteren van producten en service, een matige huurprijsontwikkeling en 

het realiseren van keuzevrijheid voor bewoners. 

Het speelveld voor woningcorporaties is ruimer dan de maatschappelijke opdracht. Het is nu 

wettelijk omschreven als werkzaam zijn op 'het gebied van het wonen, woondiensten en 

137 



9. Operationele randvoorwaarden oktober 2002 

woonmilieus ' . Er zijn twee belangrijke aspecten wat betreft nieuwe activiteiten : 

'er moet een substantieel en causaa/ verband bestaan met de kerntaken en naar risicoprofie/, 
omvang en vermogensinzet aanvaardbaar zijn, ge/et op de uitvoering van de kerntaken '. le 

moeten dus gericht zijn op zorg voor de huisvesting van mensen in een kwetsbare positie en 

bijdragen aan de duurzaamheid en leefkwaliteit van woongebieden. 

9.1.3 Eigen woningbezit 
De overheid wil het eigen woningbezit gaan bevorderen. Eigen woningbezit is een 

belangrijke manier om zeggenschap van de burger over de woning te vergroten. Er moeten 

in de periode tot 2010 700.000 huurwoningen verkocht warden, waarvan ruim 500.000 

corporatiewoningen. Oat komt neer op 50.000 corporatiewoningen per jaar. Het huidige 

aantal verkopen ligt op 20.000 tot 25.000 woningen per jaar. Er zullen daarom afspraken 

gemaakt moeten warden om de verkoopaantallen van de woningcorporaties te verhogen. 

Hierover verschillen de meningen van sommige corporaties en overheid echter, er zijn 

woningcorporaties die niets voelen voor verkoop van de bestaande voorraad. Zij zien hier 

noch uit financiele overwegingen, noch uit verhuurbaarheidsproblemen noodzaak toe. 

Andere woningcorporaties verkopen juist wel een deel van hun bestaande voorraad om 

bijvoorbeeld hun stedelijke vernieuwingsopgave te financieren. 

9.1.4 Wonen en zorg 
Het aantal oudere mensen dat behoefte heeft aan een gecombineerde woonzorgvoorziening 

zal de komende decennia toenemen. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn : 

de vergrijzing, het aantal ouderen stijgt en zij bereiken een steeds hogere leeftijd; 

extramuraliseringsbeleid in de gezondheidszorg. 

Er ontstaat een groeiende en gemeleerde vraag naar woonzorgvoorzieningen. Oat vraagt om 

specifieke woonzorgarrangementen. Daarbij is het belangrijk dat de mensen zelf keuzes 

kunnen maken, zelf arrangementen samenstellen. De aanbodgerichte markt dient op dit 

gebied omgebogen te warden naar een vraaggestuurde markt. Om woonzorgarrangementen 

op maat te kunnen aanbieden is het noodzakelijk dater een intensieve samenwerking tussen 

lokale overheid, zorginstanties en woningcorporaties tot stand wordt gebracht. 

9.2 Wonen Zuid 
Wonen Zuid is op dit moment een van de grootste woningcorporaties in Limburg met 

ongeveer l 5.500 woningen in eigendom. Deze zijn gelegen in Zuid- en Midden-Limburg en 

verdeeld over de regio's Nuth (ca. l .300), Valkenburg (ca. l .300), Parkstad Limburg (ca. 

5.100) en Midden-Limburg (ca. 7.800). 

9.2.1 Missie 
De missie van Wonen Zuid luidt als volgt : 

'Het huisvesten van huishoudens door het aanbieden van kwalitatief goede woningen en, a/s 
de markt hierom vraagt, woondiensten. De nadruk /igt op het huisvesten van huishoudens 
die gezien hun situatie zijn aangewezen op de betaa/bare woningvoorraad. ' 
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In wezen schets de missie van Wonen Zuid een helder perspectief: als maatschappelijk 

ondernemer heeft Wonen Zuid niet alleen een concrete huisvestingstaak. Ook ligt het op 

haar weg om, aan de hand van een klant- en marktgericht aanbod van producten en 

diensten, bij te dragen aan zowel de ontwikkeling en instandhouding van wijken alsook het 

bestrijden van achterstanden . Om haar doel te bereiken staat Wonen Zuid open voor elke 

vorm van samenwerking, waarbij zij zich profileert als netwerkorganisatie zie zich sterk 

maakt voor leefbaar wonen. Metals strategisch oogmerk: een win / win-situatie creeren voor 

alle bij de samenwerking betrokken partijen . 

9.2.2 Strategische doelstellingen 
In het ondernemingsplan ' In Perspectief' 2002 - 2005 heeft Wonen Zuid haar koers voor de 

komende jaren neergelegd. Hierin heeft zij haar concrete voornemens geformuleerd. 

Sociale taakstelling 

Op de eerste plaats bl ij ft Wonen Zuid zich primair focussen op het huisvesten van 

huishoudens die gezien hun situatie zijn aangewezen op de betaalbare woningvoorraad. 

Wonen Zuid is zich er terdege van bewust dat zij haar bestaansrecht grotendeels ontleent 

aan de mate waarin zij haar klanten tevreden kan stellen. De huursector blijft hierbij 

onverminderd het primaire aandachtsgebied van Wonen Zuid, maar daarbij houdt zij ook een 

vinger aan de pols van de koopsector. 

Klant- en marktgericht beleid 

De veranderende verhoudingen bij vraag en aanbod vragen om een meer klant- en markt

gericht beleid. Wonen Zuid wil dan ook, onverminderd en voortvarend , een klantgerichte 

organisatie zijn. Voeling houden met de markt en inspelen op marktontwikkelingen zijn 

hierbij de uitgangspunten voor Wonen Zuid. Dit strookt ook met haar ondernemingsfilosofie: 

'alert reageren en daar waar mogelijk uitdagingen aangaan ' . Ook w il Wonen Zuid de 

flexibiliteit bezitten om pro-actief in te spelen op nieuwe, vee lbelovende ontwikkelingen . 

Woonproducten en woondiensten 

Daar waar duidelijk is dater een expliciete vraag is naar aanvullende producten en diensten , 

zal Wonen Zuid de levensvatbaarheid ervan onderzoeken en vervolgens met derden bezien 

of levering ervan praktisch mogelijk is. Om branchevervreemding te voorkomen kan c.q. wil 

Wonen Zuid een deel van een dergelijk woonpakket niet zelf leveren. Er zal hiervoor een 

beroep op derden worden gedaan. 

Versteviging marktpositie 

De komende jaren zal Wonen Zuid gericht werken aan versteviging van haar marktpositie. 

Enerzijds door nieuwe markten en partners op te zoeken , an·derzijds door haar bezit uit te 

breiden in regio's waar zij nog niet of slechts bescheiden present is. Wonen Zuid wil in de 

stedelijke gebieden van de provincie Limburg ten minste 25 procent marktaandeel bereiken. 
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9.3 Randvoorwaarden woon(zorg)concepten 
Uit de twee voorgaande paragrafen komen een aantal zaken naar voren welke invloed 

kunnen hebben op het basis-woonzorgconcept en de vier woonconcepten opgesteld in 

hoofdstuk 6. In deze paragraaf wordt bekeken we Ike voorzieningen en diensten buiten de 

randvoorwaarden van de overheidsorganen en / of de organisatorische randvoorwaarden 

vallen om het definitieve basis-woonzorgconcept met de woonconcepten op te stellen . 

9.3.1 Filtering woon{zorg}concepten 
De vier woonconcepten en de voorzieningen in de woning en het woongebouw van het 

basis-woonzorgconcept vallen zonder obstakels binnen alle randvoorwaarden gesteld door 

zowel overheid als Wonen Zuid zelf. Dus zijn er geen voorzieningen wat betreft de woning 

die uitgesloten dienen te worden. 

Bij de voorzieningen in de woonomgeving ligt het moeilijker. Zo kan Wonen Zuid wel een 

ruimte verhuren aan bijvoorbeeld een supermarkt maar zij kan niet zelf een winkel beginnen 

omdat deze in de buurt nodig is. Dit geldt ook voor voorzieningen als een postkantoor / 

bank, huisarts, apotheek, fysiotherapeut en recreatieruimte. Voor de andere voorzieningen 

in de woonomgeving is Wonen Zuid afhankelijk van de gemeente Heerlen. Zo kan Wonen 

Zuid bijvoorbeeld wel een aparte route voor langzaam verkeer willen hebben maar dat 

betreft de openbare ruimte van de gemeente. Hiervoor zal zij dus in overleg met de 

gemeente Heerlen moeten gaan om dit te kunnen realiseren. Voor de voorzieningen in de 

woonomgeving is het voor Wonen Zuid dus enkel mogelijk om deze te initieren voor derden 

of in samenwerking met de gemeente Heerlen te realiseren. 

De randvoorwaarden voor activiteiten van woningcorporaties, die door overheidswege 

worden gesteld, kunnen grofweg worden samengevat tot de volgende hoofdrandvoorwaarde: 

'Activiteiten die door een woningcorporatie warden uitgevoerd moeten een substantieel en 
causaa/ verband hebben met de kerntaken. ' 

De diensten die in eerste instantie niet substantieel met de kerntaken te maken hebben zijn : 

maaltijdservice ; 

boodschappendienst ; 

was- en strijkservice; 

kapper aan huis; 

• hulp bij de administratie; 

ouderenvervoer; 
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hulp bij licht huishoudelijk werk; 

hulp bij zwaar huishoudelijk werk; 

hulp bij persoonlijke verzorging; 

hulp bij verpleging; 

mantelzorg; 

dagverzorging; 

uitleen, verhuur en verkoop van hulpmiddelen en verpleegartikelen; 

maatschappelijk werk(st)er; 

voorlichting en advies; 
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georganiseerde bijeenkomsten; 

georgan iseerde u itstapjes ; 

cursus(sen) ; 

bezoek van vrijwilligers ; 

eetpraatgroep; 

persoonlijk / medisch alarmeringssysteem; 

een - loket. 

In de hoofdrandvoorwaarde is al genoemd 'in eerste instantie', maar als naar deze diensten 

nog eens kritisch wordt gekeken dan zijn er diensten die binnen beperkingen toch 

substantieel binnen de kerntaken van een woningcorporatie kunnen vallen. Het betreft hier 

de dienst 'voorlichting en advies' welke binnen de kerntaken zou kunnen vallen als de 

voorlichtingen en het advies gerelateerd is aan het wonen. Hierbij moet gedacht worden aan 

advies bij veranderingen in de woning, veilig hang - en sluitwerk, et cetera. Ook de dienst 

'een-loket' zou in aanmerking kunnen komen . Voor deze 'een - loket'-functie ligt het echter 

meer voor de hand deze bij de zorginstelling te leggen aangezien de vragen van ouderen 

voor het overgrote deel met zorgverlening te maken heeft. Bovendien kan worden 

overwogen om ook de verhuur van de aan de zorginstelling verbonden ouderenwoningen 

onder te brengen bij de zorginstelling zelf. De overige diensten hebben geen substantiele 

relatie met de kerntaken van de woningcorporatie waardoor deze als diensten aangeboden 

door Wonen Zuid wegvallen. 
Binnen de kaders die Wonen Zuid zelf heeft opgesteld vallen alle overgebleven diensten, 

want een van de strategische doelstellingen geeft aan dat: 

'Wonen Zuid een duide/ijke expliciete vraag naar aanvullende producten en diensten op 
levensvatbaarheid onderzoeken. ' 
Verder wordt ook nog vermeld dat Wonen Zuid om haar doel te bereiken open staat voor 

elke vorm van samenwerking, waarbij zij zich profileert als netwerkorganisatie zie zich sterk 

maakt voor leefbaar wonen. 

Dus binnen de organisatorische randvoorwaarden zijn er, van deze overgebleven diensten, 

geen diensten die uitgesloten dienen te worden. In dit kader kan dus in de volgende 

paragraaf de definitieve lijst met diensten worden opgesteld die door woningcorporaties 

aangeboden zouden moeten worden aan de doelgroep ouderen. 

9.3.2 Definitieve woon{zorg)concepten 
Nu we weten welke voorzieningen en zorg- en dienstverlening de ouderen in totaliteit 

wen sen (hoofdstuk 6) en welke beperkingen er door of overheid of Won en Zuid opgelegd 

kunnen worden kan het basis-woonzorgconcept met de vier woonconcepten definitief 

gemaakt worden. 

Alie voorzieningen wat betreft de woning en het woongebouw, voor zowel het bas is

woonzorgconcept als de afzonderlijke woonconcepten, worden door Wonen Zuid verzorgd. 

De voorzieningen in de woonomgeving zullen door Wonen Zuid ge·initieerd worden en in 

samenwerking met de gemeente Heerlen gerealiseerd . 

Tot slot de zorg - en dienstverlening die, aan de doelgroep ouderen, in de Molenberg 

aangeboden moet worden. Onderstaand worden de definitieve diensten vermeld die door 
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Wonen Zuid aangeboden moeten worden : 

hulp bij kleine onderhoudsklussen ; 

hulp bij huurders-/ kopersonderhoud ; 

hulp bij tuinonderhoud; 

voorlichting en advies; 

een-loket. 

oktober 2002 

De overige zorg- en dienstverlening , welke niet door Wonen Zuid wordt aangeboden 

vanwege het ontbreken van substantieel en causaal verband met haar kerntaken, zal door 

andere partijen moeten worden gerealiseerd. 

9.4 Vermarkten diensten 
Van de diensten zal tenslotte nog moeten worden nagegaan in welke vorm en door wie de 

dienstverlening moet worden geleverd. Het is dus de fijnafstelling die hier nog zal moeten 

plaatsvinden. Deze fijnafstemming zal doormiddel van de instrumenten van de 

marketingmix (de p's) beschreven worden 40 . De feitelijke uitkomst per dienst zal niet worden 

gegeven, daar het resultaat afhankelijk is van diverse vervolgstappen , zoals een financiele 

haalbaarheidstudie, onderhandelingsprocedures met verschillende marktpartijen, et cetera. 

9.4.1 Product 
Voor alle diensten geldt in feite een zelfde productbeleid. Dit is namelijk dat iedere dienst 

moet passen binnen de randvoorwaarden van de woningcorporatie (zie paragraaf 9.2). Dit 

betekent voor alle toepasbare diensten dat zowel het resultaat van de dienstverlening als de 

wijze waarop dat resultaat wordt bereikt moet aansluiten bij de kwaliteitseisen die men van 

Wonen Zuid mag verwachten. 

9.4.2 Plaats {distributie) 
Belangrijk bij de distributie is de variabele plaats, dus waar wordt de dienst afgenomen. Bij 

deze variabele kunnen we onderscheiden : 

bij won ing ; 

bij woonomgeving ; 

bij verhuurder. 

lndien deze variabele uitgezet wordt tegenover de diensten die door Wonen Zuid 

aangeboden zouden moeten word en dan ziet dit er als vol gt uit (tabel 9.1 ): 

hu/p bi} kleine onderhoudsklussen 
hu/p bij huurders-/ kopersonderhoud 
hu/p bij tuinonderhoud 
voorlichting en advies 
een- loket 

woning 

woning 

woning 

verhuurder 

verhuurder (zorginstelling) 

4° Kotler, P. (1997], 'Marketing Management: analysis, planning, implementation and control' en Leeflang RM, P.S.H. ; 

Rooy, F.J.CH.M. van (1995). 'Leerboek marketing' 
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9.4.3 Personeel 
Naast de plaats waarop de dienstverlening plaatsvindt moet worden bepaald door wie de 

dienstverlening wordt uitgevoerd. Daar het resultaat van de dienstverlening het resultaat is 

van een proces en niet zozeer van het handelen van een individueel persoon, is het lastig om 

per dienst aan te geven welke personen welke rol moeten spelen. Wei kan worden 

aangegeven welke persoon de directe schakel vormt tussen dienstverlener en 

dienstenafnemer. Deze persoon fungeert als aanspreekpunt voor de klant en zal in ieder 

geval een belangrijke rol spelen in het dienstverleningsproces. Sommige diensten kunnen op 

die manier door een en dezelfde persoon worden 'verricht'. Wonen Zuid zal per dienst 

moeten nagaan door wie de verschillende activiteiten in het dienstverleningsproces worden 

verricht. lndien specifieke kennis voor een bepaalde dienst vereist is, die Wonen Zuid niet in 

huis heeft, kan dat een reden zijn om de dienstverlening in samenwerking met of uit te 

besteden aan derden (zie paragraaf 9.2.2). 

9.4.4 Partnership 
Naast het eigen personeel van Wonen Zuid zullen er voor sommige vormen van 

dienstverlening partnerships (samenwerkingsverbanden) moeten worden aangegaan, om 

branchevervreemding te voorkomen of om specifieke kennis binnen te halen. Door het 

aangaan van een partnership wordt een langlopende wederzijdse afhankelijkheidsrelatie 

opgebouwd tussen klant (lees: Wonen Zuid) en leverancier. Toelevering, co-makership en 

'just in t ime'-leveranties (op het juiste moment de j uiste hoeveelheid goederen / diensten op 

de juiste plek afleveren) zijn voorbeelden van deze afhankelijkheden. 

9.4.5 Promotie (communicatie) 
De communicatie is relatief het belangrijkste onderdeel van de marketingmix. Omdat bij 

dienstverlening de productie en consumptie samenvallen, is communicatie vaak gericht op 

het etaleren van de beschikbaarheid van een dienst, zodat men zich deze beschikbaarheid 

herinnert indien men een bepaalde dienst nodig heeft. Communicatie dient op te treden 

zowel voorafgaand aan als na afloop van de dienstverlening. Dus het is van belang dat 

Wonen Zuid de huurders duidelijk op de hoogte houdt van water allemaal te koop is aan 

diensten of producten , maar ook moet Wonen Zuid middels communicatie erachter zien te 

komen hoe de klanten de diensten en producten waarderen. De communicatie moet dus in 

twee richtingen worden georganiseerd. 

9.4.6 Prijs 
Voor de prijsbepaling van de diensten zal moeten worden onderzocht of hieraan een prijs te 

geven is en hoe hoog dit bedrag dan zou moeten zijn. Hier kan wel nog aan toe worden 

gevoegd dat bij de enquete expliciet is aangegeven dat voor deze d iensten betaald moet 

worden. Hierdoor valt het dus niet te verwachten dater klanten zullen afhaken als zij 

hiervoor een prijs krijgen voorgeschoteld, mits deze prijs binnen redelijke grenzen valt. 
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9.5 Resume 
De operationele randvoorwaarden hebben betrekking op beperkingen die opgelegd warden 

door enerzijds de politiek en anderzijds de missie en strategie van Wonen Zuid. 
De laatste ontwikkeling op het politieke vlak is de lancering van de nieuwe nota Wonen. De 

kernthema's waarop het beleid zich concentreert zijn : vergroten van de zeggenschap van 

burgers, kansen scheppen voor mensen in kwetsbare posities, bevorderen van wonen en 

zorg op maat, verbeteren stedelijke woonkwaliteit en faciliteren van groene woonwensen. 

Wonen Zuid stelt randvoorwaarden middels haar missie en strategische doelstellingen. Kort 

samengevat komt het er op neer dat Wonen Zuid alert wil reageren en daar waar mogelijk 

uitdagingen aan gaat met op de eerste plaats de primaire doelgroep. 

Randvoorwaarden woon(zorg)concepten 
De voorzieningen in woning en woongebouw vallen zonder obstakels binnen alle randvoor

waarden gesteld door zowel overheid als Wonen Zuid zelf. Bij de voorzieningen in de 

woonomgeving ligt het moeilijker. Deze voorzieningen kan Wonen Zuid enkel initieren voor 

derden of in samenwerking met de gemeente Heerlen realiseren. Voor de zorg- en dienst

verlening (activiteiten) moet warden voldaan aan de volgende randvoorwaarde, opgelegd 

door overheidswege: 'Activiteiten die door een woningcorporatie warden uitgevoerd moeten 
een substantiee/ en causaal verband hebben met de kerntaken'. Als gevolg van deze rand 

voorwaarde blijven er vijf diensten over welke door Wonen Zuid aangeboden moeten warden: 

hulp bij kleine onderhoudsklussen ; 

hulp bij huurders- / kopersonderhoud ; 

hulp bij tuinonderhoud; 

voorlichting en advies; 

een-loket. 

Wonen Zuid stelt zelf geen nadere voorwaarden waardoor er nog diensten vervallen. 

Vermarkten diensten 
Van de diensten zal tenslotte nog moeten warden nagegaan in welke vorm en door wie de 

dienstverlening moet warden geleverd. Het is dus de fijnafstelling die hier nog zal moeten 

plaatsvinden. Deze fijnafstemming zal door middel van de instrumenten van de 

marketingmix (de p's) beschreven warden. 

Voor het product(de diensten) geldt in feite een zelfde productbeleid, namelijk dat alle 

diensten moeten passen binnen de randvoorwaarden van Wonen Zuid. Hierbij is de variabele 

plaats (distributie) belangrijk, dus waar wordt de dienst afgenomen. Ook is het van belang te 

weten wie de dienstverlening uitvoert en wie dus het aanspreekpunt is voor de klant, het 

personee/. Om branchevervreemding te voorkomen en om specifieke kennis in huis te halen 

zijn partnerships essentieel. De promotie (communicatie) is relatief het belangrijkste 

onderdeel en dient op te treden zowel voorafgaand aan als na afloop van de dienstverlening. 

Tot slot is er nog de prijs, er moet warden nagegaan of er aan de diensten een prijs is te 

koppelen en hoe hoog deze dan zou moeten zijn. 
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10. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Uit dit onderzoek zijn de volgende conclusies naar voren gekomen : 

Allereerst moet in acht worden genomen dat de resultaten (aantallen) die uit het 

onderzoek naar voren komen, ofwel de behoeften van ouderen, naar verwachting in de 

praktijk hoger liggen. De drie redenen hiervoor zijn: 

Doordat in de enquete de hoofdbewoners van 55 t / m 64 jaar zijn oververtegen

woordigd en de hoofdbewoners van 75 jaar en ouder zijn ondervertegenwoordigd 

zullen de resultaten, ten opzichte van de werkelijkheid, naar verwachting naar onder 

afwijken . Er mag dus worden verwacht dat de geuite behoeften hoger liggen. 

De te verwachten (sterke) toename van de (zorg)behoeften van ouderen wordt 

versterkt door diverse trends (zie hoofdstuk 2). In het jaar 2020 wordt verwacht dat 

het aantal 55-plussers is verdubbeld en dat de groep 75-plussers na 2020 in een 

versneld tempo doorgroeit waardoor ook de behoeften zullen toenemen. Bovendien 

neemt het aantal huishoudens, voornamelijk alleenstaanden en samenwonenden 

zonder kinderen, fors toe. Het omslagpunt ligt bij een leeftijd van 75 jaar, hierna 

stijgt het aantal eenpersoonshuishoudens ten opzichte van de meerpersoonshuis

houdens sterk. De huishoudens in de leeftijd 55 tot 74 jaar groeien met ruim een 

miljoen huishoudens en de 75-plussers met een kwart miljoen huishoudens. 

- Tot slot moet in ogenschouw worden genomen dat de gehouden enquete voor dit 

onderzoek slechts een momentopname is en dat veel ouderen nog niet willen den ken 

aan mogelijke gebreken in de toekomst. 

Voor de ouderen uit de Molenberg moet het opgestelde basis-woonzorgconcept inclusief 

de vier woonconcepten (zie figuur 6.18), die zowel woning, woongebouw, woonomgeving 

als zorg- en dienstverlening omvatten, worden gerealiseerd om hen zo lang mogelijk 

zelfstandig te kunnen laten wonen. Deze vier woonconcepten zijn als volgt opgebouwd: 

- Woonconcept 1 omvat 79 seniorenwoningen in de huursector bestaande uit 5 grond-

gebonden woningen met tuin (variant a) en 74 etagewoningen met lift (variant b) 

- Woonconcept 2 omvat 34 etagewoningen met lift in de huursector. 

- Woonconcept 3 omvat 21 aanleunwoning in de huursector. 

- Woonconcept 4 omvat 8 seniorenwoningen in de koopsector bestaande uit 3 grond-

gebonden woningen met tuin (variant a) en 5 etagewoningen met lift (variant b). 

De doelgroep ouderen, 55-plussers, van de Molenberg is als volgt te segmenteren: 

de Vitalen (55 t / m 64 jaar) ; Deze groep woont over het algemeen samen met zijn / 

haar partner en verkeert nog in een goede gezondheid. De beroepsactiviteit is al ver 

afgenomen en blijft dalen . Het inkomen ligt tussen de€ 1.001 - € 1.500 per maand. 

de Vrijwilligers (65 t / m 74 jaar) ; De verdeling over het aantal een- en twee

persoonshuishoudens is ongeveer gelijk en de gezondheid begint langzaam af te 

nemen. Er is geen beroepsactiviteit meer terwijl het vrijwilligerswerk zijn top bereikt. 

Het inkomen daalt naar het niveau van€ 751 - € 1 .500 per maand. 

de Behoeftigen (75 jaar en ouder); Het aantal alleenstaanden, voornamelijk vrouwen, 

neemt sterk toe, evenals de lichamelijke gebreken. Men verbrengt zijn / haar tijd voor 

90 procent thuis waardoor de eenzaamheid toeneemt. Het aandeel lagere inkomens 

loopt nog wat verder op. 
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De geplande herstructurering van de Molen berg is niet op het juiste niveau zodat deze 

voldoet aan de behoeften van ouderen. Er moet op het niveau van de woning, woon

gebouw, woonomgeving en zorg- en dienstverlening diverse aanpassingen worden 

doorgevoerd. Deze aanpassingen zijn weergegeven in tabel 10.1. 

Tabel l 0.1. Noodzakel ij ke aanpassingen binnen het huidige herstructureringplan voor de Molen berg 

woning woongebouw woonomgeving zorg - en 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. . . 

. . 

. 

. 

. 

d,enstverlening 

toegankelijk / bruikbaar . toegankelijk / bruikbaar . toegankelijk / bruikbaar . boodschappen -

voor rollator / rolstoel voor rollator / rolstoel voor rollator / rolstoel dienst 

minimale niveauverschillen . aanwezigheid lift . meer winkels voor . was- en 

bii noodzakeliike drempels daqeliikse boodschaooen striikservice 

geen drempels in woning . brandblussysteem . bank / postkantoor op . kapper aan huis 

loopafstand 

eenvoudige bediening . goede verlichting . recreatieruimte . hulp bij 

bedien inqselementen administratie 

seniorenslot op voordeur . sportfaciliteiten . hulp bij huurders- / 

kooersonderhoud 

goed te omvatten en . rustpunten in . hulp bij 

hanteren deurkl inken woonomoevino tuinonderhoud 

thermostatische kranen . wandelpark . maatschappelijk 

werk(st)er 

goede verlichting . fietsroutes . georgan iseerde 

bijeenkomsten 

automatische verlichting . aparte route langzaam . georganiseerde 

verkeer uitstapjes 

aanweziqheidssi mu latie . qoede verlichtinq . cursus(sen) 

douche zonder rand . meer / beter toezicht . bezoek vriiwilliqers 

doucheqliistanq . eetoraatqroeo 

vlakke / anti - slip vloeren . medisch 

alarmerinqssvsteem 

video- intercom . een-loket 

veiliqe beolazinq 

brand alarm 

inbraakalarm 

voorziening voor 

alarmerinqssvsteem 

Niet alle zorg - en dienstverlening valt binnen de randvoorwaarden die enerzijds door de 

overheid worden gesteld aan de activiteiten van woningcorporaties en anderzijds door 

Wonen Zuid in haar organisatorische randvoorwaarden (missie, strategische 

doelstellingen). De diensten die binnen deze randvoorwaarden vallen zijn de volgende: 

146 

hulp bij kleine onderhoudsklussen 

hulp bij huurders- / kopersonderhoud 

hulp bij tuinonderhoud 

voorlichting en advies 

een-loket 

Voor de 'een-loket'-functie moet worden opgemerkt dat het meer voor de hand ligt deze 

bij een zorginstelling te leggen aangezien ouderen hoofdzakelijk zorgvragen hebben. 

Wat betreft het aanbod van zorg- en dienstverlening blijken ouderen er de voorkeur aan 

te geven deze te ontvangen van familie of zorgverlener in plaats van woningcorporatie. 
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De aanbevelingen die hieruit voortvloeien zijn de volgende: 

Het opgestelde basis-woonzorgconcept inclusief de vier woonconcepten integreren in 

het huidige herstructureringsplan voor de Molenberg voor zover dit een mismatch vormt. 

De verbetering van de kwaliteit van de woonomgeving is een opgave die niet alleen voor 

rekening van Wonen Zuid is. De woonomgeving omvat namelijk voor een overgroot deel 

openbare ruimte in bezit van de gemeente Heerlen. Voor de aanpak hiervan zullen beide 

partijen moeten samenwerken. 

De zorg- en dienstverlening, uit het basis-woonzorgconcept, welke niet door Wonen 

Zuid kan danwel mag worden aangeboden moet door andere instanties, eventueel in 

samenwerking met Wonen Zuid, worden opgepakt zodat de ouderen toch in hun 

behoefte hieraan kunnen voorzien. 

Als er een samenwerking noodzakelijk is tussen Wonen Zuid en andere betrokken 

partijen, zoals voor de aanpak van de woonomgeving en het aanbieden van zorg- en 

dienstverlening, is het raadzaam hiervoor een convenant op te stellen. Dit convenant 

moet dan tot doel hebben : 'een gemeenschappelijke inspanning leveren om de 

Molen berg voor de doelgroep ouderen geschikt te ma ken om zo fang moge/ijk 

zelfstandig te kunnen blijven wonen '. Partners in een dergelijk convenant kunnen 

bijvoorbeeld Wonen Zuid, de gemeente Heerlen, zorgcentra en ouderenorganisaties zijn. 

Als aanvulling op dit onderzoek moet worden nagaan hoe het basis-woonzorgconcept 

inclusief de vier woonconcepten financieel gezien binnen het huidige herstructurerings

plan van de Molenberg past. 
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